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P E R P U i T A K A A N  

U N I V E R S I T A S  A i R L A N G Q A *  

____ s  u  R A  R  \

1, Perciasalaliam Latar Bolakang dan Buiauaomiro

DqI qxq dunia pordagangan atau dunia us aha laim iya  

yang monunjang poningkatan okoncmi dan pombangunan, pa- 

da umumnya eclalu membutuhlcan modal untulc kolancaran 

usahanya* Maoalah modal ©rat kaitannya dongan lombaga 

krodit, dan bank sobagai lembaga lerodit, toutu dongan 

persyaratan tertontu akan momberikan pinjaman/krodit 

kepada dobltur asal ada jaminannya,

Jaminan itu dimaksudton agar uang pinjaman'tor-

sobut torjamin aman akan dikombalikan oloh dobitur.
i

Klta mengonal adauya Z  mac am Jaminan, yaltu:

1. jaminan orang/ponjamin (porooonlijfc);

Z 9 jaminan bonda (sakolijk).^

Apabila jaminan berupa orang (artinya, orang so- 

bagai ponjamin), maka torlihat orang kotiga aebagai pe- 

nanggung (borg) dan akan torjadi porjanjian pertang- 

gungan (borgtooht).

"Slartjania Abdul Hay, Hulcuro Perbankau <51 Indono- 
aia« cot, I I ,  Pradnya Paramita, Jakarta, 19V6, h, IB.

BAB I  

PEHDAHUL’BAK
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Apabila Jaminan borupa bonda akan monirabulkan go- 

dai (pand)« hipotok ataupun fiduclaire oigondotus over- 

dracht ( f .o .o . ) tapi hal in i torgantung pada s lfa t ba- 

rang tersobut dan apaTcah torjadi ponyerahan atau tidak.

Jika s lfa t barang Jamlmn berupa bonda bergorak 

dan bonda torsobut dlsorahkau pada lombaga porkroditan, 

maka hal in i disobut gadal (pand), Jika berupa bonda t i-  

dak bergorak (tamh) dan tidak disorahkan pada bank, ma

ka antara lain akan torJAdi hipotok, sedangkan Jika be

rupa bonda borgorak tapi tidak disorahkan akan tlmbul 

f.o .o . Gadal yang dimaksud dl sini adalah dalam ponger- 

tian hultum barat, karona gadal dalam hukum adat torjadi 

balk terhadap tanah -dan barang-barang dl luar tanah.

Tanah, dalam kaitan dongan hipotok, adalah barang 

Jamlnan yang paling disukai oloh bank yang tolah moznbe- 

rikan fas ilitas  krodit torsobut, Icarom tanah pada unuia- 

nya mudah dijual, harganya torus moningkat, dan mompu- 

ryai tanda buktl hak (sertifika t), aohlngga bagl tanah- 

tanah yang tidak mompunyai s lfa t (tidak dalam koadaan) 

domikian, biasanya tidak dltorlma oloh bank sobagal Ja- 

mlnan ponfoayaran hutang.

Monurut kotontuan paeal £1 yo pa sal 57 Vndaug- 

undang PokoJc Agraria, bahwa solama Vndang-undang tontaug 

hak tanggungan bolum ada, maka yang berlaku sokarang

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TANAH SEBAGAI JAMINAN ... ERMAWATI



3

adalah liipotok yang dlatur dalam Buku I I  Kltab TJndanc- 

undang Hukum Ferdata aorta Crodiotvortmnd yang dlatur 

dalam S, 1908 No* 51*2 sebagai to lab dlubah dongan S.

1937 No. 190*

Tampaklah kini, bahwa sojalc borlakunya Undang- 

uudans No. 5 Tahun I960 (UUPA), maka ada 2 Jcetentuan 

undang-undang yang borlaku terhadap hipotok, yaltu ne- 

ngenai segl materiil hipotek yang antara lain moi^ang- 

Icut hnk-hak dan kewajiban, asas-asas, dan jan jl-jan jl 

hipotok borlaku Bulcu I I  Kitab Undang-undang Hukum Per- 

data, sedangkan mengenai segi formilnya borlaku TJndang- 

undang No* $ Tahun I960 dan peraturan pelakoanaannya, 

antara lain tontang tata oara pondaftaran tauah, eara
r

pombebanan* dan pondaftarau hipotok*

Monurut kotontuan pasal 1 Poraturan Monteri Agra- 

rla No. 1^/1961, babwa hipotok hanya dapat dibebankan 

atas tanah-tanah dongan hale mi lilt, hak guna-bangunan, 

dan hak guna-usaha yang tolah dibukukan dalam daftar bu

lcu tanah*

Hak hipotok ialah morupakan hak kobondaan, mak- 

sudnya bahwa porno gang hipotok dapat monuntut haknya pa- 

da sosoorang ponorlma baru bonda yang dllkat dongan hak 

hipotok Itu (zaaksgovolg).

Di 3amping itu hak torsebut (sakelijkrocht) lobih 

kuat daripada hak-hak pribadi yang molekat pada benda
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yang dibobani itu, tidak poduli apalcah zakoiijkroeht in i
2torjadinya soboluro atau setelah hak hipotolc itu ada* 

Sebagai miaal* apabila tanah yang dljaminkan itu diijual 

oleh pemilikuya, maka hak hipotolc in i totap mombobaniuya 

artinya tanah tersobut to tap pada ponguas&an bank.

Daiam praktek juga kita dapatkzm s ifa t, khueuonya 

bagi kroditur, yaitu kroditur mompunyai hak diutamakan/ 

didahulukan dari kroditur lain. Dongan kata Iain, kro

ditur (pomogang hak hipotok) itu morupakan Icroditur pre- 

foront, maksudnya mongombil polunasan hutang lobih dulu 

darl Icroditur lainuya (Icroditur korffcuron) • Kalau harta 

yang dijadilcan jaminan tidak moncukupi untuk polupaaan 

hutang, malca baratig-barang borgoralc dobitur dapat' diambil 

untuk raolunasi hutang dan jika itu  tidak raoncukupi baru 

barang talc borgoralc lainnya (pasal 1131 BW) *

Dalam hipotok kita Jumpai adanya tingkatan-ting- 

Tcatan: tingkat portama, Icodua, kotiga, dan sotoruanya, 

artinya bahwa tanah yang sudah dijaminkan pada salah oatu 

bank dapat dijaminkan Ico b a rile lainuya dan tin^catan soma- 

cam in i tidak tordapat dalam crediotvoiband.^

Untuk pony or aha n dan poraaaangm hipotok, disyarat-

Sootojo Prawiraliamidjojo dan Marthalona Folia n, 
Bnb-bab Tontans HuTcum Boncla, Bina Ilmu, Surabaya, 1904, 
h. 129.

^Soodalhar, Catatan Kuliah Hulcum Agraria I I ,  1985*

2
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tarn untuk momonuhi 2 hal, yaitu publislteit (pongumuman) 

dan epooialitoit (pon^diuousau).

Monnrut pasal 19 Poraturan Pomorintoh No. 10 Ta

hun 1961 (LN. 1961-28) dikatakan bahwa, sotiap perjanji- 

an yang bermalcsud momlnjatnlcan uang dongan hale atas tanoh 

sobagal tanggungan, harus dibuktikan dongan suatu akta 

yang dlbuat oloh dan dlhadapan pojabat yang ditunjuk 

oloh Montorl Agrarla,

Sobolura dlbuatnya akta, tanah yang diJamlOkan Itu 

liarua ditunjuk dongan jelas/togas (sobagai pomenuhan 

asas spocla llto lt), baru komudian 30tolah dibuatkan akta 

hipotok dan didaftarkan malm oloh KPT (Kantor Pondaftor- 

an Tanah) komudian diumumkan, maksudnya agar umum' mongo- 

tahul (asas pub lio ito it).

Bortitik tolak dari uraian torsobut di atas, da- 

patlah ponulls konukalcan bobcrapa rumusan pormasalahan- 

nya untulc momudahkan pombahasan ponulisan aTcripsl In i.

Rumusan pormasalahan:

1. apakah porjaxijian Icrodit antara kroditur dan do- 

bltur itu  dlbuat dongan akta otontlk ataulcah dl 

bawah tangan?

2. hak-hak atas tanah apaJmh yang dapat monjadl ob- 

jolc hipotok?

3. siapakah pojabat yang borwonang morabuat akta hi-
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potoJc?

!{.• bagaimanakah pombontuJcan porjanjian pombobanan 

hipotolc?

5m apalcah pombobanan hipotolc itu dapat dikuasaknn?

6. bagaimana proses pondaftaran hipotok?

7* bagaimana kokuatan eksokutorial dari hipotolc?

8. dan lain lain,

Domlkian id i sin^cat yang molatarbolakangi ponu

l l  san In i dan yang a!mn dlurailcan dan dibahas lobih lan- 

Jut dalam bab domi bab*

2* Pon.lolasan Judul

Dalam Judul "Tanah sobag&i jaminan dongan dibo-
t

bani hak hipotolc dalam praktolc di BHI 19^6 Surabaya" 

yang ponulis raalesudlcan dongan:

tanah, adalah tanah dalam pongortlan hulcum yaitu 

hak hak atas tanah;

tanah sebagai jaminan, adalah bordasarkan is i  pa- 

sal 1 Poraturan Montori Agraria No. 15/1961 yaitu tanah 

hak mililc, hak guna-u30ha, dan hak guna~bangunan* 

hak hipotolc, adalah hale untulc polunasan hutang ' 

(vorhaalsrooht).

Alaoan Pomilihan Judul

Hipotok morupakan bontuk Jaminan hutang yang 

bersifat kobondaan (droit do suito) dan hipotok ini eu-
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S U R A B  A  Y A

tup banyak torjadi. Dalam kohidupan masyarakat harapir 

tiada orang mombeli bonda tidak borgorak yang pombayor- 

anuya tidak didasarlmn atas Tcrodit hipotok (hipoth©«air 

orodiot)•

Di samping itu, untuk moncogah sokoeil mungjcin 

permasalahan yang mungkin torjadi dalam kohidupan bor- 

masyarakat, maka saya ©endowing untuk mombahas pormasa- 

lahaii torsobut melalui suatu pemllsan ilmiah yang saya 

bori judul "Tanah sobagai jaminan dongnn dibobaxii hak 

hipotok dalam praktok di BNX 191j.6 Surabaya” •

if* Tujuan Ponullsan

Dongan sodikit bofcal pongotahuan yang saya/mi- 

l ik i,  baik yang saya poroloh dari haflil-hasil perkuli- 

ahan pada Fakultas Hukum Uuivorsitas Airlangga solama 

in i, maupun yang saya poroloh molalui baeaan-bacaan 

yang berupa litoratur ataupun molalui studl lapangan, 

maka ada dua tujuan yang hondak saya eapai dalam penu- 

liean in i, yaitu yang sifatnya objolctif dan subjoktif*

Objoktif, yaitu untuk molongjeapi salah satu 

porsyaratan alcademis yang haruc diponuhi oloh setiap 

mahasi3wa untuk monoapai golar koaorjanoauiiya dati bag! 

saya, ponullsan in i untuk momouuhi porsyaratan monoapai 

golar sarjana hukum.

Subjektif, yaitu turut raauyumbangfcan pikiran,
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yang raudah-mudahan dapat bormanfaat dan dapat menyolesal- 

lean pormasalahan yang torjadl dl dalam Icehldupan berna- 

syarakat.

f>. Motodologi

a* Surober data:

- kopuotalcaan

- tulisan-tulisan ilmiah

- kuliah.

b, Prosodur pongumpulan data.

* Molalui ponoiitian-ponoiitian, ballc ponoiitian 

lapangan maupun ponoiitian kopuotaleaan.

Ponoiitian kopustakaan diadakan di perpusfcakaan 

TJnivorsitas Airlangga dan di luar perpustaJcaan in i. Po

noiitian kopustalcaan didasarkan pada buku-buku karangan 

para ahli hukum dan juga hasil sominar yang monyangkut 

ma3alah ponoiitian in i. Dongan ponoiitian in i, banyak 

masalah-masalah yang oobolumi^a tidaTc dikotahui monjadi 

Jela3 dan komudian ponulis mongambil hal-hal yang ptrlu 

dan raongutipnya untuk molongkapi pocyu3unan sTeripsi ini*

Ponoiitian lapangan, di sini ponulis langsung 

raongadaknn wawancara dongan potugas atau pojabat yang 

borhubungan langoung dongan pormasalahan dalam skripal 

in i.
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o* Analisa data*

Dongaxx monggunakan motodo iuduksi, karona poroa- 

salahaxi-poraasalahan torsobut sudah soring torjadi di da

lam masyarakat maka dalam hal iu i a ay a akaxi momulainya 

dart ponoiitian di lapangan, mombaca litoratur-litoratur 

untuk momporoloh gambaran yang umum.

6. Portanggun&-.1awaban Sl3tomatlka

Bordasarkan pada garis bosar rumusan pormasalahan 

torsobut di atas, maka siotomatika dalam ponyosunan 

skripsl ini saya bagi dalam onam bab dan boborapa aub- 

bab*

TJntuIc memonuhi motodo tobnik ponullsan ilm£'ah, 

maka ponulisan skripsi in i saya mulai dongan "Pendahulu- 

an” sobagai Bab I .

Bab XI, ponulis bori judul "Tinjauan umum tontang 

tanah yang monjadi objok hipotok" karona sosuai dengan 

pemasalahan dalam skripsi in i yang mombahas mongonai 

hak hipotok, maka perlu sokali untuk mongotahui hak-hak 

atas tanah yang monjadi objok hipotok itu soboluni kita 

molakukan pombobanannya, karona tidak somua hak atas ta

nah dapat dibobani hipotok.

Porjanjian krodit dan porjanjian pombobanan, po

nulis lotafckau dalam Bab I I I ,  karona di samping porjan- 

jian krodit itu raorupakan porjanjian pokoknya, ia Juga
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roerupakan langkah portama untulc mendapatkan hale hipotolc*

Pomasangnn hipotok ponulis letaldcan dalam Bab IV, 

karona agar hipotolc itu sah dan borlaTcu maka liarus dl- 

adafcau pomasangan hipotok itu f yang moliputi pombuatan 

aktanya oleh PPAT dan pondaftaran yang dilakukan di KPT*

Pormasalahan yang tlmbul dan ponyolosaiannya po- 

nulls lotakJcan dalam Bab V dan sobagai ponutup dalam 

Bab VI ponulis akan coba monyirapulkan dari eomua yang 

tolah ponulis uralkau di atas aorta momborlkan boborapa 

scran yang ponulis anggap porlu.
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BAB I I

TINJAUAE UMUM MMTAMQ

TANAH YANG MENJADI OBJiiK HIPOTSK

1. Ponffortlan Hipotolc

Bortolalc daripada is i pasal 1162 Kitab Undang- 

undaug Hulcum Pordata (BW), yang raenyatalcan bahwa "Hipo- 

toSc adaloh suatu hak Icobondaan atas bonda-bonda talc bor

goralc, untulc raongambil penggantian daripadarya bagi pong- 

lunasan suatu porikatan”*^

Dari pasal torsobut dapat ditarilc 3 hal pouting 

raongonai hipotolc, yaitu:

1 . hipotolc adalah suatu hale Icobondaan, sohingga oto- 

matis mompunyai alcibat Icobondaan pula (zaakgo- 

vo lg ).

Sifat Icobondaan itu borarti bahwa hale hipotolc itu solalu 

mongikutl bondanya (droit do 3uito) talc poduli apalcah 

bonda torsobut telah monjadi mililc orang lain*

Hal in i jolae torcantum dalam pasal 1163 ayat 2 Kitab 

Undang-undang Hulcum Pordata, yang borbunyi: Bonda-bonda 

itu totap dibobani dongan hak torsobut, di daJ.am tangpn

^Subolcti dan Tjitrooudibio, Kitab Undanpt-undang; 
Hulcum Pordata. Pradnya Parawita, Jakarta, 19tti, h. 273,

11
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siapapun ia berpindah.

2, hipotok hanya dapat dibobnnlcan atas bonda tidak 

borgorak*

Hal in i sooara nogatif dirumuskan dalam pasal 1167 Kitab 

Undang-undang Hukum Pordata, bahwa "Bonda borgorak tidak 

dapat dibobani hipotok"♦

3. tujuan hipotok adalah untuk memborikan kopastian 

(untuk monjarain) bahwa krodit yang diborikan akan 

dibayar (dikombalikan oloh dobitur).

Doxigan kata lain, hipotok itu morupakan hak untuk poiu- 

uasan hutang (vorhaalsrooht)• Dalam hal in i, pomegang 

hipotok (kroditur) borkodudukan sobagai kroditur profo- 

ront artinya dia sobagai kroditur borhak untuk mompor

oloh polunasan lobih dulu, dari hasil ponjualan lolang 

barang-barang dobitur apabila dobitur wanpr©3tasi (eido- 

ra ja n ji), daripada kroditur lainnya (kroditur konku- 

ron) •

Dongan demikian tampaklah bahwa, hak hipotok itu 

tidak bordiri sondiri molaiiikan mongikutl hak utamanya 

(s ifa t accossoir hipotok) dongan sogala akibat hukum- 

nya.

2. Objok Hipotok

iang dapat dibobani hipotok hanyalah tanah:
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1. hale wilik; I ^Kla.ngcm •
I----- l i L ^ A j A  YA

2. hale guna-usaha; — -----

3* hale guna-bangunan.

Tanah-tanah hale yang lain, karona tidak ditunjuk oloh 

Undang-undang Fokok Agraria, tidak dapat dijadikan 

objok hak hipotok.

Setolah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria 

dan sobolura adanya Poraturan Pomorintah Ho. 10/1961, ya

itu berdasarkan pasal 26 Poraturan Montori Agraria No. 2 

/1960 (yang mongatur polaksanaan konverei), diadakan 

ponggolongan mongonai hak-hak atas tanah yang dapat di- 

bebani hipotok sebagai borikut: Hak-hak atas tamh, yang 

dapat dibobani hipotolc adalah hak milik, hak guna^ueaha, 

dan hak guna-bangunnn yang boraoal dari konvorsi hak-hak 

barat atas tanah yaitu hak oigondctri, hak orfpacht, dan 

opstal, aedang yang boraaal dari konvorsi hak-hak yang 

lain hanya dapat monggunakan crodiotverband.

Sotolah berlakunya Poraturan Pomerintah No. 10/ 

1961 dengan poraturan polaksanaanrgra Poraturan Montori 

Agraria No. 15/1961), tontang pombobanantiya dan pondaf- 

taran hipotok maupun erodiotvorband sudah tidak diada

kan ponggolongan lagl mongenai hak-hak atas tanah yang 

dapat dibobani hipotok. Nanmn domlklan dalam hal prose- 

duril dan lembaganya (bahwa pomogang hipotek bisa orang
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bisa juga baiflc) maaih ada perbodaan.

Pert>odaan Itu dioobabkan karona pemberian dan 

pendaftaran hipotok dan crediotverband, maslh diseleng- 

garakan menu rut peraturan lama (0ver3chrijvingsordonan- 

tie  1834 untuk hipotek, sedang orediotvorband pembeban- 

nya dilakukan morn rut S 1908 dan 1909-581^

Mouirut kotentuan pasal 1 Peraturan Menteri Agra- 

rla  Wo* 15/1961, bchwa tanah-tanah hak milik, hak guna- 

usaha, dan hak guna-bangunan yang toloh dibukukan dalam 

daftar bulcu tanah menurut leetontuan-kotontuan Peraturan 

Pomerintah No. 10/1961 toutang pendaftaran tanah (L.H. 

1961-28), dapat dibobani hipotek*^

Dongan Irata lain bahwa, sotelah pendaftaran tanah 

dilakukan (dlsolenggarakan) monurut kotontuan Peraturan 

Poaferintoh Wo. 10/1961, malca hak-hafc atas tanah torae- 

but, balk yang berasal dori hale barat maupun hak lain- 

nya, somuanya dapat dibobani hipotok*

Hongonai hak atas tanah yang maslh berdaearloan 

Surat Keputusan Pemberlan Hak, boluu dapat dibobani h i

potek, karona dongan Surat Koputusan Pomberian Hak itu,

^Boodi Harsono, Bebora-pa Anallaa Tontang Hulaun 
Agrarla, Bagian 3, Esa study Club, Jakarta, l^oO* h. 46*

^iiffendl Poranginangin, Hlmpunan Peraturan Hulcum 
‘ , Buleu I I I ,  Esa Study Club,Jakarta, 197b, h.
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suatu hole atas tanah bolum lahir dan berdasarkan pasal 7 

Poraturan Montori Dalam Segerl Ho. 5/1973 hale torsobut 

baru lahir (se«ora yuridis ada) sotolah didaftar di Can

tor Pendaftaran Tanah (KPT), aedangkan hale mlllk bokaa 

adat/haTc Indonesia monurut pasal 25 Peraturan Pemorintah 

No. 10/1961, mosleipun bolum beraortifikat dapat dibobani 

hipotolc, karona hak torsobut sobonarnya audah ada yaitu 

hasil konversi haJe Indonesia, Hanya sertifikatnya yang 

bolum diurus.

Dalam praktek, pasal 25 tersebut tidak berlaku 

lag! articya bahwa hipotok haiiya dapat dibebankan atas 

tanah-tanah yang telah beraortifikat.

Jadi, untulc hak guna-usaha dan hale guna-bangunan 

yang terjadinya melalui 2 faso, yaitu faso pomborian 

surat Icoputusan pomborian hale dan faso pondaftarazuuya, 

raaka monurut pasal 7 ayat 3 Poraturan Monteri Agraria 

JNo. 5 Tahun 1973 (tontang tataoara pomborian hak guna- 

usaha dan hak guna-bangunan), hak-hak tersebut baru la

hir setolah dilnkukan pendaftaran.*^

3* Terjadinya hak hipotok

Torjadinya hak hipotok itu iaiah pada saat yang

15

^Mariam Darus Badrulzaraan, Perjanjlan Kredlt 
Bank. Alumni, Bandung, 1980, h. 121.
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borlain-lainan (borbagai saat) yaitu: faso pamborian Icro- 

d it, faao porjanjlan pomborian hipotolc, dan toralchir ada-
Q

lah faso pendaftaran hipotolc (pomasangan hipotolc) •

Faso portama ialali p r o a o 3  yang t o r j a d i  b o r u p a  p o r -  

janjian pomborian Icrodit (porjanjlan moobulca I c r o d i t )  d e -  

n g a n  kosanggupan jaminan hipotolc, misalnya A mombutuhkan 

untuk tambohan modal, suatu Icrodit yang culcup boaar dan 

B bersodia mominjaminya Kp.10.000.000,- asal dijamin do

ngan hipotok. A mongikatkan d lri akan momborikan suatu 

hipotok atas ruraahnya yang bornilai Rp.15.000.000,- .

Ditinjau dari sogi sifatnya, porjanjlan itu raoru- 

patcan porjanjlan poJcok dan bontukqya adalah bobas-, dan 

pada faso in i, para pihak hanya mompunyai haJc-hal?' dan ko- 

wajiban yang borsifat pororangau.

Pada faso Ico 2, lobih lanjut A dan B pergi ko aeo- 

rang notarls untuk monandatangani suatu akto yang borlai- 

kan nAIcto pongaituan Hutang dongan pomborian hipotok11. Fa

ao in i iazlra dlsobut dongan fa3o porjanjlan pomborian h i

potolc dan harus dilalcsanakan dongan akta PPAT.

Oloh karona untuk ponyorahan dan poma3au{jin hak- 

liak Icobondaan disyaratkan adanya suatu porjanjlan Icobon- 

daan, maka inilah yang dlmakaud dalam faso ko 2.

Q
Sri Soodowl Ma3jchun Sofwan, Hlmpunan Karya Ton

tang Hulcum Jaminan, Liberty, Yogyalcorta, 19^2, h. 2d.
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Arthirnya padn fas© Ico 3 yaitu yang biasa disebut 

sobagai faao pomasangan hipotok (pondaftaran hipotok), 

torciptalah hale hipotok. Dongan adanya pondaftaran hipo- 

tok torsobut dapat diterbitkan sortifikat hipotek yang 

morupakan bulcti hale yang gros sonya mompunyai kelcuatan 

oksokutorial*

Stolsol nogatif tidalc hanya borlaku pada alcto 

jual bo ii saja totapi Juga borlaku untuk pondaftaran h i

potok, artinya bahwa tanpa adanya pondaftaran, tidalc da

pat torjadl hipotok, totapi pondaftaran in i tidak barar- 

t l  solalu monjamlii adanya suatu hak hipotok, karona so- 

sooraug yang tidak mompunyai kewenangan borhak atas bon

da yang dijamiriTcan dan komudian sallnan akta hlpotoknya 

didaftarlcan, maka moslcipun tolah ada pondaftaran (tolah 

torjadi hipotok) oksoJeusi totap tak bisa dilaksanakan.

Suatu koharusan, bahwa poribori hipotok pada oaat 

torciptanya akibat-akibat hukum kobocdaan adalah borke- 

wenangan berhak (boaohikkingsbovoogd) ialah pada saat 

pondaftaran, Soporti Juga tolah ditontulcon dalam paaal 

X168 Kltab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa hipotok 

tidak dapat dlpasang oloh orang yang tak mompunyai ke- 

vonangan untuk moralndah-tangarikan bonda yang akan dibe- 

bani torsobut*
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S U R  A B A Y A
Hapuanya Hipotolc

Pasal 1209 Kitab Undang-Undaxig Hukum Pordata hanya 

monontukan boborapa saja dari cara-cai*a hapuanya hipotok 

yaitu bahwa hipotolc hapus karona:

1. hapu3*xya porikataxx pokok;

2. polopasaxi hipoteknya oloh si borpiutang;

3* ponotapau tixigtcat oleh hakim*

Hapuanya hipotolc karona hapuanya porikatan pokok 

in i, adalah sosuai doxigan s ifa t aocosaoir hipotok arti- 

nya hipotok itu tak mun^in ada tanpa adauya porjanjiaxx 

pokoknya (perjanjiaxx krodit), dongan kata laixx hipotok 

itu mongikuti (sebagai porjanjlan ikutan) porjanjiau po- 

kokxxya. Oloh karona ltu f dongan liapusnya porikatan-po- 

koknya, otomatis hapus pulalah hak hipotokx^ya*

Hapuanya hipotok karona polopa3an hipotoknya oloh 

si borpiutang, biasanya dilakukan dongaxx pornyataan atau 

Icotorangan dari pomogang hipotok kopada pomilik bexxda 

yaxig dihipotoWcaxx.

Hapuanya hipotok karoxia poxiotopan tingjcat oloh 

hakim yaitu karoxxa adanya pomboraihaxx tanahnya dari bo- 

baxx hipotok, Pasal 1210 Kitab Undang-undang Hukura Porda

ta monyatakon bahwa pomboli dapat monuntut aupaya porail 

yang dibeliiiya dibobaskaxx dari segala boban hipotolc yang 

molobihl harga pombelian* Untuk in i, maka dalam waktu
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satu bulQn, eotoloh peraboli momporoloh hafcuya, la wajlb 

miuta dibulcanya suatu ponotapan tingkat oloh hakim (pa- 

aal 1212 Kitab Undang-undang Hukuia Pordatri).

Pormohonan poraborsihan torsobut tidalc dapat dilafcukan 

pada ponjualan sukarola (atas Icomauan sondiri dari po- 

railllc tanah), jilca para pihok telah togas-togas raompor- 

janjikan dalam akta liipotolcnya untuk tidak dlborslhkau 

dari boban hipotok dan janji torsobut tolah dibukukan 

dalam daftar umum. Janji domikian hanya dapat dladakan 

oloh poraogang hipotok portoma.
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PERJANJIAN KREDIT 

DAK

PER JANJI AN PEMBJ2BANAN HIPOOT

1. Bontulc Porjanjian Krodlt

Mongo m i porjanjian Icrodit in i, tidalc horns bor- 

bontufc tortontu artii^ya bontulc daripada porjanjian raonbu- 

ka Icrodit adaloh bobas, torgautung pada kobijokaanaan ea- 

sing-wasing batik, dapat borboutuk otontilc ataupun dongan
O

alcta di bavah tangan.

Di dalam porjanjian mombulca Icrodit, di samping
f

berioi para pihak yaitu pimpinan oabang yang bortindak 

atas noma Batik Nogara Indonesia 1946 sobagai kroditur 

dan potarima krodit/naaabah 8obagai dobitur, borisi Juga 

pasal-pasal, tormasulc pasal tambahan, yang ditujulcan dan 

perlu sokali diporhatikan oloh calon dobitur aobagai po- 

minta Icrodit.

Porjanjian Icrodit in i aongaja dibuat eodemikian 

rupa tolitinya oloh baitfc, aohlngga dapat torhindar/untuk 

men#iindari roaiko yang mungkin timbul yang bakal dido- 

r ita  oloh Icroditur, karona jumlah Icrodit yang diborikan

^Wawanoara dongan Kopala Seksi Krodit BNI 1946 
Surabaya, 8 Moi 1985.

20
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tidalc Icocil.

Adapun pasal-pasal dalam porjanjlan membuka krodit 

torsobut, antara lain borisi mongonai:

1* ketontuan-kotentuan ponunjuk;

2. mak3lmum krodit yang dlborikan;

3. tujuan, JanjJca waktu, bontuk dan boa oaterl kro

dlt;

k* syarat-syarat sebagai pomegang rokenlng;

5. penglkatan jaminan;

6, asuransl Icredit;

7« laporan perkombangan usaha, laporan, dan pomorik- 

saan oleh alcuntan, dan pomorik3aan oloh bank;

8. hak baiJc aeoara sopihak untuk mengakui jangka wak-
/

tu krodit,

Oloh karona itu, pada saat porjanjlan krodlt di- 

tandatangani, ponerina Icredit harus mombayar biaya-biaya 

sobagal berilcut:

1. biaya mombuat porjanjlan krodlt pada notaris;

2. biaya pembuatan alcta hipotok pada PPAT;

3« biaya pendaftaran akta hipotok dan pembuatan ser- 

tifik a t;

/*.. biaya asuransl pelunasan Tcrodit;

5. biaya asuransl barang Jaminan;

6. metorai porjanjlan Icrodit;

7 . biaya-biaya lain*
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Biaya-biaya toraobut bo3arr$ra ditontukan oloh 

bank yang boraangkutan.

2. Porjanjian Pombobanan Hipotek

Porjanjian in i morupaJcan porjanjian yang boraifat 

aocoasoir dan boraifat kobondaan (zakolijk).

Untuk ponyorahan dan pemaaangan hak-hak kobondaan diaya- 

ratkan adanya suatu porjanjian Icobondaan, Oloh karona 

porjanjian in i boraifat kobondaan, maka akan monimbullcan 

hak-hak yang boraifat kobondaan pula, artlnya hak hipo

tok Itu dapat diportahankan tortiadap aiapapun dan aolalu 

mongikuti bondanya ditangan siapapun bonda itu borada. 

Dongan adanya akibat Icobondaan in i pula, pomogang,hipo

tok (kreditur) mompunyai hale untulc didahulukan (kroditur 

proforont) dalam polunaaan piutangnya apabila terflyata 

dobitur wanproatasi,

Sobolum dilakukan pombobanan atas tanah yai£ mon

jadi objok hipotok, lebih dulu harus dltontulcan aoeara 

togaa di mana lotak dan bataa-bataa tanah toraobut. Po- 

nunjulcan ini dllaksanakan oloh potugaa bank aondirl yang 

mompunyai Icowonangan untuk itu .10

Oloh karona harua ditunjuk 8©oara togaa raalca laiu

10Wawancara dongan Kopala Soksi KrocLit BNI 1946* 
0 Moi 1985.
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dilcatalcan bahwa dalam pombobanan hipotolc borlalcu aaas 

spocialitot,

1>1 dalam prosos torjadinya porjanjlan pombobanan 

hipotolc, dl sini terilcat oloh bontulc tertontu yaitu ha- 

rus dilaJcsanakan dongan alcta PPAT dan dlbuat oloh poja- 

bat pombuat alcta tanah*

3. Sub.jelc Hipotolc

Subj.oIc hipotolc ada 2, yaitu:

1. pomberi hipotolc;
112. ponorima hipotolc*

Undang-undang tidalc monentulcan mongonai siapa 

yang dapat momborilcan hipotolc dan siapa yang dapa't mono- 

rima hipotolc.

Pasal 1168 Kitab Undang-undang Hulcum Pordata ha- 

wya monentulcan, bahwa hipotolc hax̂ -a dapat dipasang oloh 

orang yang be rlcuasa moral ndah-tanganlcan bonda yang dibo

bani*

Mongonai siapa yang dapat momberiTcan hipotofc 

atas tanah, dapat diaimpullcan dari Icetontuan-Icetentuan 

yang ada dalam Undang-undang Polcolc Agraria (UU No, 5/

^Effondi Poranglnangln, Tanah Sebaffal Jaminan 
Krodit, Esa Study Club, Jakarta, 198o,h. 22.
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I960). Oloh karona yang dapat dibobani hipotok itu haiya 

hak-hak atas tanah hale milik, hale guna-usahn, dan hale 

guna-bang£nan, nmlea pombori hipotek adalah otomatin yang 

mompunyai hak atas tanah yang dapat dibebani hipotok 

torsebut*

Menurut ketentuan pa3al 21 Undang-undang Pokck 

Agraria, yang dapat men^iipoteklcan {momberikan hipotok) 

atas tanah lxak rail lie hnnya Warganegara Indonesia (pasal 

21 ayat 1 ) dan badan-badan hukum yang ditotapkan oloh 

pemorintah, yaitu berdasarkan Peraturan Pemorintah No. 

38/1963, bahwa badan-badan hukum yang boleh mompunyai 

hak milik atae tanah adalah bank-bank negara, perkope-

rasian, badan-badan sosial/yang bersifat keagamaan.
f

Untuk hale guna-bangunan yang dapat memberikan 

hipotok, monurut pasal 36 ayat 1 Undang-undang Pole ok 

Agraria, adalah Warganegara Indonesia dan badan hukum 

yang didirikan monurut hukum Indonesia dan berl© duduk- 

an di Indonesia.

Domikian pula untuk hale guna-usaha, hanya Vfarga- 

negara Indonesia dan badan hulcum yang didirikan monurut 

hukum Indonesia dan borkedudukan di Indonesia (pa3al 30 

ayat 1 Undang-undang Pokolc Agraria).

Mongolia! art! v/arganognra Indonesia sobagai pe- 

no gang hak-hak atas tanah torsobut, yang dimaksudkan

24
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| _  S U R A B A Y A  ___j

adalah Warganogara Indonesia yang tunggal*

Sedangfcan badan hulcum yang dapat mompunyai kedua hale 

atas tanah yaug disobut toroldiir (hak guna-bangunan dau 

hak guna-usaha), b ila  dilihat dari sudut modalnya, malca 

badan hulcum yang dimafcsud adalah balk badan hulcum yang 

bormodal nasional yang progrosif balk asli maupun tidak 

asll yaitu yang raengabdi Icopada Icopentingan rakyat ba~ 

nyak, maupun badan hukum yang bermodal aslng (pasal 11* 

Undang-undang Mo* 1/1967).

Terhadap badan hulcum yang bermodal aslng Ini, ha- 

nya dibulca Icomungkinamiya jika hal itu diperlukan oleh 

undang-undang yang mongatur pombangunan nasional semocta 

borencana yaitu sesuai dengan Tap. MPKS* No* II/MPKS/ 

I960.

Dalam praktok, umumnya hipotolc dlberlkan oleh ba

dan hulcum dalam bontuk PT (Pereeroan Terbatas). Dalam 

hal in i, maka anggaran daaarnya harus dlporhatllean bo- 

nar-bonar, karona dalam anggaran dasar itu diatur pejv 

syaratau khusus mongonai PT yang bersangfcutan*

Mongonai penerima hipotok, dalam hal in i dapat 

berupa orang atau dapat juga badan hukum* Dalam hal 

orang, orang itu boleh Varganogara Indonesia dapat juga 

Warganogara aslng. Demikian pula mongonai badan hukum, 

dapat juga badan hukum Indonesia maupun badan hukum 

aslng*
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Pongortian poxiorima hipotek, yaitu kroditur yang

piutangxjya dljamin pembayaraninya dongan morabobaiikan hi-
12potek di atas tanah tortontu.

Apabila penoriraa hipotek itu terd iri dari 2 orang 

atau lobih dan hipotok itu dibobaxilcan pada saat yang 

borboda, misalnya yang pertama didaftar pada tanggal 15 

Jauuari sodang yang Icodua pada tanggal 20 Februari, ke- 

duanya dipasaxig pada tahun yang sama, maka hipotok yang 

dipasang lobih dulu adalah sobagai hipotek pertama a rti- 

r^a kroditur portaraa yang olcan mondapat pelunasan lebih 

dulu.

Dalam pralctok talc poniah bahkan tak mungkin tor- 

Jadi bahwa hipotok diborikan Icepada 2 ponorima hipotek 

(Jcreditur) pada saat yang bordekatan aeporti contoh 

toraobut di atas lebih-lobih jika hipotok itu dlpasang 

pada saat yang bersamaan, karona sortifikat hak atas 

tanah dari dobitur ada pada ponguasaan kroditur (bank) 

dan baru alcan diserahkan komball pada dobitur setolah 

molunasi hutang-hutaixgnya, sohlngga apabila sampal tor- 

jadi aoporti di atas moJca torhadap sortifikat tersobut 

perlu dir0guIcon kobenarani^a.

12Ib id ., h. 24.
1
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4* Hipotolc Atas Bangunan dan Tanaman dl Ataa Tanah Hale 

mi Ilk . Hale Ctang-Usaha dan Hale Puna Bangunan

Mongonai hal in i ada porboda&n pondapat dikalang- 

an para 8arjana. Timbulnya masalah ini boraangkutan do

ngan adarya aaas "pemiaohan horisontal" dalam undang-un- 

daug portanahan Jcita (UU No. 5/1960).

Monurut Sri Soedewi, torhadap bangunan dan tauam- 

an toraobut aeyogyanya dijamirikan soeara torpiaah dari 

tanahnya agar hal in i tidalc bortontangan dongan aaaa 

tthor 12ontalo3choiding” dalam Undang-undang Polfcok Agraria, 

Icoouali apabila bangunan dan tanaman toraobut monjadl 

mllilc yang mompunyai tanah dan hal toraobut aooara togaa 

tercantum dalam aktanya.

Pondapat lain dari Tong TJin Long, yang hampir ao- 

nada dongan pondapat dl ata3, mongatakan bahwa bangunan 

dan tanaman yang ada di ataa tanah itu menjadi Icosatuan 

dan morupakan bagian dari tanah itu (aaaa natretfclng 

atau aocosaie), aaaa dalam hukum barat. Dalam hulcum adat 

tidak momaJcai aaas natrokking molaihkan aaas pomiaahan 

horiaontal dan aaaa in i hams dltorapkan seoara Icons©Jai- 

en, aohlngga hipotok sotolah borlakunya Undang-undang 

Mo. 5/1960, liauya moliputi tanahnya aaja dan tidafe dapat

-Badan Pombinaan hukum Nasional, Seminar Hulcum 
Jaminan. cet. I ,  Binacipta, Yogyalcarta, I 981, h. 46*
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dibobanlcan pada banguuan dan tanaman di atas tanah ter

sobut. ̂

Ada pondapat lain yang borboda dongan 2 pondapat 

tersebut di atas, dan ponulis lebih condorung untulc mo- 

nyotujui pondapat yang teraKhir in i, yaitu pendapat dari 

Qoedi Harsono* Dilcatalcan bahwa, pengotrapan asas-aaas 

hulcum adat secara mutlafc dan konsofcuen adalah justru 

bertontangan dongan sifa t dan watalc hulcum adat cendiri.1̂

Hulcum adat borsilcap tolcran dan supel dalam peng

otrapan asas-asasnya, artinya hulcum adat selaiu dapat 

menyosuailcan d ir i dongan Iceryataan yang dihadapi. Domi- 

Ician pula daeroh borlalcunya hulcum adat sudah meluas dan 

moliputi daorah-daorah porlcotaan.

Dalam mongiadapi kouyataan yang demikian itu, no- 

nurut Boodi Harsono solanjutuya bahwa tidaldah berton* 

tangan dongan malaia asas pomisahan horisontal, apabila 

dalam hal-hal Icoulcrit dan maayaralcat morabutuhkannya, na- 

lea peraturan mongonai tanah dicyatakan berlalcu juga tor- 

hadap banguuan dan tanaman di atas tanah itu. ?oulapat 

yang domikian, adalah sosual dalam Iconyataanqya (prak-

^*Boodi Hars ono, Beborapa Analisa Tentang Hulcum 
Agraria, Esa Study Club, Jalcarta, 19B0, h. 52.

^ Ibld.. h. 54.
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tolc), bahwa hipotolc atas tanah Juga raoliputi bangunan di 

atasnya.

5* Jan.11-jan ji Hipotolc

Di dalam perjanjian pombobanan hipotolc umuranya 

diadalcan JanJi-JanJi* Janji-janji in i disebut boding 

(stipulation).

Boding torsobut adalah Janji yang mongikuti suatu 

perjanjian (jan ji yang khuaus di dalam suatu perjanjian) 

dan yang dioantuaikan atas pormintaan salah satu pihak 

yaitu bartfc,

Janji-janji torsobut ialali:

1 * boding van' elgomachtigevorkoop*

Dongan janji/boding torsobut, malca po mo gang hipotok per- 

taraa dapat minta diporJanjlTcan bahwa apabila debitor 

wanprostasi, pomogang hipotolc pertama dibori Icokuasaan 

yang tidak dapat dieabut kombali untuk momorintobkan 

pololangan bonda yang dijadikan jaminan. Janji doolkian 

harus sooara togas dicantumkan dalam alcta hipotek.

^adi, di sini pomogang hipotok dibori hale untuk monjual 

sondiri.

2. huurbeding.

Sosuai dongan Icotontuan pasal 1185 Kitab Undang-undang 

Hulcum Pordata, bahwa janji torsobut dimaksudkan untuk 

mombatasi Icobobasan dobitur untulc monyowalcan bonda yang
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dijadikan jaminan tanpa soijin  kroditur*

Sohubungan dongan asaa hulcum yang tor dapat dalara pasal 

1576 Kitab Undang-undang Hulcum Pordata, bahwa hale sowa 

tidalc hapus dongan dijualnya bonda itu kopada pomboli. 

Socara luas asas torsobut dapat diartikan bahwa poralih- 

an hat milik tidak momutuakan porsowaan. Oloh karona itu, 

porlu bagi kroditur untuk moncantuirikan boding itu.

Porlunya huurboding itu, karona soporti kita ke- 

tahui bahwa hak hipotok mompunyai droit do suit (akibat 

kobondaan), sohingga apabila bonda itu disowakan akan 

mongakibatkan borkurangnya harga bonda torsobut.

3* boding van niot zuivoring.

Dalam janji in i hanya pomogang hipotok I  yang dapat min

ts diporjanjikan.

Bahwa siapa yang tolah momboli bonda yang dibobani baik 

pada suatu pololangan maupun karona ponjualan sulcarola, 

maka pomboli torsobut dlbori kosompatan untuk minta su- 

paya bonda itu diborsihkan dari hipotok yang molobihi 

harga pombolian (zuivoring van hypothook) ♦

Dongan adanya janji toraobut, maka pomogang hi

potok portaraa dapat moncogah dilaksanakanuya zuivoring 

yaitu jlka ponjualan bonda toraobut dilakukan socara 

sukarola (w illigo vorkooping) dan boding torsobut dican- 

tumJcan dalam akta hipotok (pasal 1210 Kitab Undang-un-
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dang Hulcuia Pordata). Jadi boding van niotzulToring tidak 

borlaku terhadap ponjuaOnn yang dilalcufcan atas perintah 

pongadilan.

U. jan ji asuranai.

Dalam janji anuransi, Icroditur alcan monorima uang aauran- 

s i jilca torjadi Icebalcaran ataa bonda jaminan yang telah 

diasuransllcan itu (pasal 297 Kitab Undang-undang Hulcum 

Dagang) *

Janji bahwa Icroditur dibori Tcuasa untulc momililci 

benda yang dijadilcan jaminan adalah dilarang (pasal I I 78 

Kitab Undang-undang Hulcum Pordata).
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BAB IV

PEMBEBANAN HIPOm

Porabobamn hipotolc adalah merupafcan penuangan da

r i  pada perjanjian pombobanamiya. Sebagaimana kita keta- 

hui, bahwa pombobanan hipotolc in i molalui 2 proses 7&- 

itus

1. pembuatan alcta (PPAT) hipotolc;

2 . pendaftaran dan pomborian sortifilcat hipotek.

1* Pembuatan Alcta

Poraturan Pemorintah No. 10/1961 molalui Pasal
t

19 nya, telah raewajiblcan pembuatan alcta poralihari hale 

di hadapan pejabat pembuat alcta tanah. A da pun bunyi dari 

pasal 19 torsebut adalah: "Setiap perjanjian yang bermalc- 

sud memindahlcau hale atas tanah, momberikan sosuatu hale 

baru atas tanali, menggadaikan tanah atau meminjam uang 

dongan hale atas tanah sobagai tanggungan, harus dibukti- 

Ican dongan suatu alcta yang dibuat oloh dau di hadapan 

pejabat yang ditunjule oloh Menteri Agraria (solanjutnya 

dalam peraturan ini dioebut: pejabat)

■^Effondi Peranginangin, Himpunan Peraturan Hukum 
Agraria  ̂ BuJcu I I I ,  Esa Study Club, Jakarta, 1^7ti,li^202.

32
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Sohubungan dongan buuyi pasal 19 torsobut di atas, 

malca setiap porjanjian pombobanan hale dongan Jaminan un

tuk s©3uatu hutang harus dibuat oloh dan dihadapan PPAT. 

Oloh karona dibuat oloh so orang pojabat, malca disebut ak

ta ponjabat.

Hingga saat in i tolah diangteat ponjabat-ponjabat 

Idiusus diantaranyai

1 . para notaris/wakil notaris atau para ponsiunan 
pogawai, 30tolah moncmpuh tasting soporlunya;

2. pojabat yang dirangjeap oloh Pogawai Tinggi Direk- 
torat Jondral Agraria, Idiusus Ponjabat Pombuat 
Akta Tanah Hale Quna Usaha ( Porfcobunan-porkobunan 
Bosar);

3* di samping Ponjabat Khusus, ada lag! Ponjabat »©- 
montara tordiri dari camat, Icopala daorah Icoca- 
matan karona jabatannya tanpa molalui testing, 
hal in i monguntungkan bag! para camat, karona 
mondapat honorarium sobagai pojabat pombuat akta 
tanah di samping mondapat gajl sobagai pogawai 
nogari.1?

Untuk pombuatan akta hipotok, pomogang hale atas 

tanah dan yang borpiutang (kroditur) harus datang leo 

Icantor PPAT yang wilayah korjanya tormasule daorah koca- 

matan dl mana tanah itu torlotalc*

Pomogang hale boloh datang sondirl atau dapat pu

la  mongua3akau pada orang lain , dan umumnya dalam prak-

^Ismot Sm.HJe., KepQstlan Hulcum Sortifikat Tanah 
dan Ballk Rama. Biro Sinar, h« G.
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T Atele pada orang lain (bank) •

Untulc pembuatan alcta hipotolc alcan dlpungut biaya 

dari harga tanah untulc honorarium para penjabat dan 

yang harus dibayar oloh debitur.

Di samping itu masih ada biaya yang harus dikoluarkan 

untulc pembuatan alcta itu yaitu untuk meterai hipotolc* 

yang monurut Surat Koputusan Menteri Keuangan Wo. 236/ 

MK/II/3/1975# telah ditentulcan besarnya adalah l°/oo da

r i  uang Jaminan. Sebagai misal, Jumlah Icredit hipotek 

yang diberilcan soboaar Kp.10 .000 .000 ,malca meterai 

yang harus dibayar adalah 1 per mil dari uang Jaminan 

teraebut yaitu sobesar tfp.10.000,-.

Oloh Icarona Juralahrya yang bosar tersebut, -talc 

rcunglcin dongan monggunalcan meterai tempo 1, malca untulc 

pombayaran meterai itu dilalculcan dongan SKUM (Surat Ku- 

asa Untulc Monyetor) dari Icantor pajaic (infipelcsi Iceuang- 

an).

Seperti telah ponulis Icataknn tadi baliwa soring- 

kall pemasangan hipotek dllakulcan dongan surat Icuasa, 

yang biasa dieebut sobagai surat Icuaaa memasang hipo

tek, maka Icuasa in i pun harus dibuat dengau alcta otentik 

(alcta notariil)*

Wawancara dengau Harsono Sutejo, Notaris/PPAT 
Surabaya, tanggal 18 Marot 1985.

M 1 L I K
'Frwi|PER̂ b;iTAKvAN I 
UNI VERS] fAS A JK iA N O U A * '

S U R A B A Y A |

3k
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Adapun alasan yang dikemukakan, aelain karona b i-

aya pemasangan yang tinggi, monurut kreditur uaaha yang

dimiliki dobitur dirasa adanya poningkatan, paling tidalc

usalianya masih berjalan lancar, aohingga kocil koraungkinr*
19an dobitur molakukan wanprostasi.

Mongoxiai bentuk akta hipotok, bordasar Surat Kopu- 

tu3an Moxxtori Dalam Nogori Nomors SK. 62/DJA/1978, malca 

terhituiig mulai tanggal 1 September 1978 harus diperguna- 

kail pormulir-pormulir yang tercotalc yang disodiakan di 

Icantor-kantor pos, Icaiitor pos pombantu di seluruh Vilayah 

Ropublik Indonesia.

a. surat-surat yang diperlukan. 4

Untuk tanah yang sudah dibukukan, baru dapat di- 

buatkan akta hipotekijya aetolah kepada PPAT diserahkan:

1 . sortifikat hak atas tanahnya;

2 . surat bulcti baliwa tanali itu bobas dari songketa;

3. surat tanda bulcti pombayaran biaya pondaftaran- 

nya.

Mengcmi bulcti bahwa tanah itu bobas dari seng- 

Iceta (porsoliaihan) umumnya tidak diminta oloh PPAT, te- 

tapi culcup kotorangan lisan/tertulis para pongiadap*

^Wawaneara dengan Kopala Soksi Kredit BNI 19̂ 6 
Surabaya, tanggal 8 Moi 1985*
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Soperti kita Icotahui bahwa tanah bokas hak adat 

dapat juga dibobani hipotek walaupun bolum ada se rtifi-  

Icatuya. Monurut pasal 25 Poraturan Pomerintah Bo. 10/

1961 yo pasal 6 Peraturan Montori Agraria No. 15/1962, 

bahwa untulc tanah bekas hale adat yang bolum ada so rtifi-  

Icatnya itu dapat dibuat aktaqya setolah diserahican Surat 

Kotorangan Pendaftaran Tannh (SKPT) dari kantor pendaf- 

taxan tanah.

Di saraping surat-surat torsobut di atas, masih 

ada surat-surat lain yang diporlukan* yaitu antara lain:

1 . surat kuasa notariil apabila pomogang hak atas 

tanah tidak bisa hadlr;

2. salinan resmi perjanjian Icredit yang dibual? dengau
t

alcta notarls;

3« kalau pemberl hipotok badan hulcum harus diserahican 

salinan resmi anggaran dasarnya serta surat porae- 

tujuan komlsarls yang dibuat notariil*

b. bontulc akta hipotek.

Soporti Icita Icotahui bahwa bontulc alcta hipotek in i 

tolah ditontuJcan oloh Monteri Agraria yang sokarang die©-* 

but Montori Dalam Nogerl, dan dapat diperoleh di Icantor 

pos.

Bentulc alcta hipotek itu antara lain di dalamnya
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berisi:

1. kopala akta yang borbunyi "Domi Keadilan Berda- 

sarkan Ko Tuhanan Yang Maha Esa” ;

2. nomor akta hipotek;

3. saksi-saksi (2 orang), biasanya pogawai PPAT (ka- 

lau tanah sudah bersertifikat) dau Icalau bolura 

bereertifikot salcsi-sakai harus kepala dosa se- 

tempat dan salah so orang pogawai Icantor lurch;

4* koterangan raengonai benda yang dibobani hipotek)

5 . jumlah kredit yang diberikan;

6 . nama kreditur dan debitur;

7. hak-hak yang dijanjikan;

8. jenis barang hipotek.

2. Pendaftqran dan Pemberian Sortifikat Hipotek

Sebagai proses ketiga (yang terakhir) untulc mon- 

dapatkan hak hipotek adalah pondaftaran akta hipotek di 

Icantor pendaftaran tanah setempat*

Soperti tolah penulis urclkan pada bab yang lalu, 

bahwa dengan aolosainya akta hipotok saja hipotok bolum- 

lahir dan untulc lahiruya hipotek itu, maka akta yang te- 

lah eeleaai dibuat torsobut didaftarkan pada kantor pon

daftaran tanah*

Yang mendaftarkan boleh PPAT atau dapat juga kre-
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ditur. Dalam praktoic talc pornah hal in i dilakukan kre di

tur tapi sebaliknya bahwa Icroditur telah menguasakamya 

pada PPAT untulc mendaftarkanity-a# Icarona dianggap PPAT 

lebih tahu oara dan Tcenal dongan pejabat agraria setem- 

pat*

Yang dimalcsud PPAT di sini odalah yang merangkap

sebagai notaris bulcan caraat sebagai PPAT, Icarena canat

bulcan profosional di bidang agraria, sehingga dikuatir-
20lean alcan Icesompurnaan tugasnya*

Pada walctu pendaftaran, semua surat-surat yang 

diperlulcan untulc pembuatan alcta hipotolc harus diserah- 

Ican Ice pada leant or pendaftaran tanah*

Di samping menyorahkan surat-surat toraobut di

atas juga harus mombayar biaya pendaftarannya atas tang-

gungan debitur, yaitu Rp*5*000,- untulc perorangan dau

ftp.50*000,-  apabila berujud badan hulcum, untulc blaiico

sertifilcat oeharga Rp.500,-, dan 3 lombar meterai yang
21masing-iuasing bernilai Rp*500,- .

Apabila semua surat-surat, yang diperlulcan untulc 

pembuatan alcta hipotolc, dan alcta hipotekuya sendiri su- 

dah sesuai dongan peraturan porundangan dan telah dipe-

^E ffow li Peranglnangin, Tanah Sebagai Jaminan 
Ere a it* Eea Study Club, Jakarta, 1950, h* *

21Vawancara dongan petugas pembebanan, tanggal 9 
Mel 1985.
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rilcsa oloh Jcopala Icantor pondaftaran tanah, malca dlbuat- 

lah buku tanah hipotok.

Monurut ketontuan p&3al 2 .Surat Keputusan Dirjon 

Agraria Ho. SK. 67/DDA/1968, yang dioatat dalam buku ta

nah hipotek adalah:

1 . tiu^cat-tiugfcat hipotek;
2. noma longkap yang beiiiutang dan yang berpiutang;
3. batas raaksimuiu jurnlah jiang jaminan;
4* porsil-persil yang dibobani (jenis tanah hak, na- 

ma pemegang hak momberi Jaminan, tanggal ponca- 
tatan pada sortifikat tanah);

5. nama PPAT, tanggal dan nomor aktanya;
6* tanggal dan nomor salinan akta hipotek yang fla- 

linannya dijahitkan pada sortifikat hipotok;
7. tanggal pendaftaran (penibuatan buku tanah);
8. tanggal pongeluaran sertifikat;

229. perubahan dan penghapusannya.

Pendaftaran torsebut adalah sebagai pemonuhan 

asas publiciteit, karena mak3Ud daripada pendaftaran 

itu agar pihak ketiga (umum) mougetahui adanya pombeban- 

an atas tanah.

Dongan adanya pondaftaran hipotek tersebut dapat 

diterbitkan sertifikat hipotek yang merupakan bulcti hale 

dan grossenya mompunyai kekuatan eksekutorial* hipotek 

itu dicatat pula dibuJcu tanah dan sertifikat hak ata3

^Mariam Daruo Badrulzaman, Per.lan.1lan Kredit 
Baigc, Alumbi, Bandung, 1980, h. 127.
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tanah yang boreangkutan.

Dalam praktoic, bail: sortlfikat hipotolc maupun 

sortlfikat hale atas tanah torsobut, keduatjya diserahican 

Icopada kroditur.

Berbeda dongan 3ertifika t hak atas tanah, so rtifi-  

Icat hipotok itu  morupalcan satu-satunya bagi kroditur bah

wa Icroditur mompunyai hak hipotok atas tanah*

Mongonai bontulc sertirikat hipotok, monurut pasal 

ij. SK No. 67/DDA/196Q, dalam wujudnya tordiri dari buku 

tanah hipotolc, salinan alcta hipotok, dan dibori sampul 

Ichusu3 dongan dicanturakan di dalamnya kata-kata f,Domi Ee- 

adilan Bordasarkan Ko Tuhanan Yang Malia £san*

Dongan bordasarkan sortlfikat dan salinan alcta 

PPAT itu, dapat dilakukan para to oksoku3i  (ponjualan 

tanpa prosos pongadilan) oleh kroditur apabila dobitur 

wanprostasi. Dalam praktoic, parato okaokusi itu baru da

pat dilakukan sotolah mondapat f ia t  (tanda boloh dija- 

lankan) dari pongadilan nogorl sotompat.

kO
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BAB V

PEHMASALAHA1? DAH PEHmBSAIAinWA

Ada 2 permasalahan dan sokaligus pouyelosaiaiuya 

yang akan ponulis bahas dalnin bab in i, yaitu:

1 . apabila dobitur molakukan wanprestasi (tidalc me-

monuhi perikatan).

Soperti tolah Id.to kotahui baraama, baliwa sifa t 

kobondaan hipotok itu moraberikan porlindungan yang Tcuat 

pada pomogang hipotok (bank/powbori Icrodit), karona pa

da aifat kobondaan torsobut 2 hak solcaligus yaitu droit 

do 3Uito dan droit do preferent.

Dalam hal dobitur tidak momenuhi perikatamiya 

(wanprostasi), maka pomogang hipotok berhak molaksana- 

kan ekokusi langeung tanpa adanya eksokutorial t ito l 

(tanpa perantaraan hakim).

Kewonangan itu timbul karona adanya grosae akta 

hipotek yang morapuixfai koTcuatan eksokutorial, sohingga 

manakala piutangnya sudah dapat ditagih dan tornyata do

bitur wanpre3tasi, pomegang hipotok borliak menjual bonda 

Jaminan itu di muka umum yang hasilnya dapat dipalcai se- 

bagai peraanuhan piutangnya.

Dalam praktek ternyata bank tidak dapat molakukan 

oksekusi sondiri socara langsung molainkan dongani-compur

ui
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tangan pongadilan atau PUPK (Panitia Urusan Piutang Hega- 

ru) moskipun grosso alcta hipotoknya mompunyai kokuatan 

oksokutorial dan di dalam alcta tersobutpun telah ada jau- 

j i  untulc monjual atas kokuasaan bank eendiri. Jadi sete- 

lah dobitur mondapat poringatan boborapa Teali karona t i 

dak raeraenuhi kewajibannya, malca bank molalui pongadilan 

sotempat mblion agar bonda jaminan dan soluruh harta dobi- 

tur disita untuk kemudian dilolang aetelah tarlobih dahu- 

lu diadalcan pongurauraan 2 kail borturut-turut dalam waTctu

1 bulan. Hasil dari ponjualan lelang torsobut itulah yang 

dipakai untuJc molunaai hutang dobitur dan apabila ada si- 

sa, maka dibagi untulc kreditur-kroditur k'onkui’on tapi hal 

in i jaraug torjadi, karona urauiunya untulc mombayar Icrodit 

hipotokiiya saja pa3-pasan tidak mustahil bahlcan kurang, 

sohingga Icroditur IcouJcuron talc akan laeneriraa polunsaan 

apa-apa.

Ponyolosaian molalui pongadilan torsobut cultup 

mahal, Icarona biaya yang dilceluarfcan sampai pololangan 

tidak sodikit dan somua itu monjadi tanggungan dobitur, 

Oleh karena itu, tidak jaran3 dilakukan oara lain yang 

lebih mojigheraat biaya yaitu bahwa penjualan barang-ba- 

rang torsobut dilakukan sondiri oloh dobitur dongan pong- 

awasan bank dan pombayaran liarga ponjualan itu juga harus 

dilakukan dongan pongnwasan dari baiik. Tarapaklah di sini 

bahwa dobitur tak porlu rcombayar biaya pongadilan maupun
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biaya untuk lolang. Komudian hasil ponjualan Itu dipakai 

untulc morabayar hutang dobitur aorta bunga yang tolah di- 

sepaTeati sodang sisanya dikombalikan Tee pada dobitur.

2 . apabila hale atns tanah yang raenjadi objok hipotek

hapus•

Di samping cara-cara mongonai hapusnya hak hipo

tek soporti yang tolah ponulis uraifeau pada bab yang la- 

lu, masih diraungkiiikan bordasar Surat Montori Dalam He- 

gori tanggal 27 Olctobor 1970 No. BA. 10/2̂ 1/10 hipotok 

hapus karona hapusnya hale atas tanah yang bersangkutan.

Hapusnya hak atas tanah itu antara lain karona 

banjlr yang torus moneruo atau karona gorapa bumi yang 

tak mungkin lagi mondiami tanah toraobut ataupun fcarona 

poneabutan hak raoskipun vujud tanahnya masih ada (masih 

sama)•

Dalam hal in i, maka yang hapu3 hanyalah perjau- 

jlan hipotoknya saja sodangkan porutangan pokoknya to- 

tap ada tapi sudah tidak mompunyai kodudukan preferensi 

lagi dan kroditur hanya borstatus kroditur kotfcuren 

(mompunyai kodudukan yang aama dongan Icreditur-kreditur 

la in ), Icarorn tanah torsobut tolah b Grub ah status hulcum- 

nya bukan lagi tauah hak milik, hak guua-usaha, maupun 

hak guna-bangunan tapi sudah monjadi tanah no gar a aohlng- 

ga liipotoTc yang membebanipun turut hapus.
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Oloh karona Icredit hipotolc itu dtborikan dalam 

juralah yang culeup bosar* malca hal domilcian tontu aaja 

akan morugikan kodudukan Icroditur (bank), di samping itu 

nogarapun akan rugi karena in i juga monyangkut uang no- 

gara.

0ntuk monghindari Icorugian yang bakal difcorima
i

oleh bauic, malca soyogyauyalah baitfc mongilcat dobitur da- 

ngan cara moncantumJcan ja n ji-ja n ji  khusu3 dalam alcta h i

potolc*

Komungkinan jan ji-jan ji toraobut adalah sebagai 

barilcut:

1 * jika tanah hapus Icarona poncabutan hale, malca 
pongganti kerugian yang diberikan adalah untulc 
poluna3an hutangnya dobitur;

2 , jika tanah hapuo karona pombatalan dan kombali 
dalam kokuasaan nogara, mnlca hondaknya pemorintah 
momborikan hak kopada kroditur untuJc molanjutkan 
hak torsobut dan wenang untulc monjual hak teroe- 
but;

3. Jika tanah hapus karona habisuya waktu yang dibo
rikan solayakuya barifc momperiii tunica n dongan s«k- 
sama jangka waktu pomborian hak torsobut.*3

Di samping itu, porlu juga campur tangan pomorin- 

tah untulc member!tahukan kopada Icroditur Jika tanah yang 

dibobani hipotok monghadapi komungkinan akan hapus atau 

dibatalkan.

2^Sri Soodowi Masjchun Sofwan, Hlmpunan Karya 
Tentang Hulcum Jaminan. Liberty, Yogyajcarta, 1902, h. 67.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1 * Koalmpulan

a. torjadinya hipotok hams molalui 3 fase yaltus 

1 * porjanjian poraborian Icrodit, yaitu porjan- 

Jian poTcoTc dan bontukuya bobae;

2* porjanjian pombobanan hipotok, yaitu por

janjian yang bersifat oocosaoir dan horus 

ddugan akta PPAT;

3* pondaftaran hipotolc dan ponorbitan sorti- 

fikatnya.

b* hipotolc adalah hak Icobondaan dongan eogala 

akibat kobondaan pula yaitu bahwa hak hipo

tok aolalu raongikuti bondanya di manapun bon

da itu borada (droit do suito) dan Juga pomo- 

gang hipotok mompunyai hale untulc momporoloh 

polunasannya lobih dulu dari kroditur Iconku- 

ron (droit do proforont),

c* akta hipotok adalah morupalcan satu-aatui^ra 

bulcti bag! pomogang hipotok dan di samping 

itu, aosuai dongan aistom Undang-uidang Pokok 

Agraria dapat ditafairkan bahwa akta hipotok

k5
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raerupakan syarat sahzjya pombobanan hipotolc*

d. hale hipotek soperti halnya hak-hak Icobondaan la- 

imjya lahir pada saat dilaicukau pendaftaran dan 

berlaku baile untulc pihalc-pihalc maupun untulc pihalc 

kotiga.

o. dalam praktek tingkatan hipotolc hanya mungcin ter- 

jadi torhadap Icroditur yang sama karona sortlfikat 

hak atas tauahnya dilcuasai oloh kroditur hingga 

piutangnya lunas, sohingga su lit bagi dobitur un

tulc monghipotokkan tanah yang masih boratatua b o - 

bagai jaminan toraobut pada kroditur yang lain.

f .  surat Icuasa momasang hipotek soring dilakukan da- 

lam praktoic dongan alaaan antara lain karona bia- 

ya pomasangan hipotok yang mahal dan juga memaican 

waktu yang lama, di samping itu Juga karona nasa- 

bah yang borsangjeutan sudah dikonal baik oloh 

bank.

g. borlaicunya asas sposlalitas dan publiaitas, tor- 

dapatnya droit do suit© dan droit do preforent 

sorta berlakunya gross© alcta hipotok yang mompu

nyai kolcuatan eksokutorial, itu soroua apabila di- 

lalcsanafcan sooara Iconsekuon malca usaha untuk mo* 

nuju teroiptanya lorabaga jaminan hipotolc yang am- 

puh, yang monimbulkan kopastian hulcum, serta ko- 

pastian hak dongan prosodur yang cepat, taudoh,
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murali, dan ofision tentu olcan torcapai.

2. Sa ran-gar an

a. dalam pralctelc eelcnrang raengonai saat lahirnya 

hipotolc untuJc tanah yang tolah ada sertifikat- 

nya, ditandai dongan tanggal hari pembayaran 

biaya pondaftaran pada Kantor Pendaftaran Ta

nah (KPT) • Jadi bulcannya tanggal yang bersang- 

Tcutan datang di KPT atau tanggal hari dibuat- 

rya bulcu tanah hipotelc* Sedanglcan apabila ta

nah tersebut belum mempumyai aertifilcat, maloa 

pendaftaran hipotolenya tontu aJcan memalcan walr- 

tu yang lama, icarerxa untulc pendaftaran tanah- 

rya sondiri raoraorlulcan walctu paling cepat 2 

bulan untulc pengamuiaaiuiya.

Dan selama bolum ada Icepastiau mengonai sta

tus tanahuya, malca biaya pendaftaran yang te- 

lah disetor Icepada KPT baru dianggap eebagal 

"uang titipan" saja, Tanggal pondaftaran hi- 

potelmya baru diberilcan setelah uang titipan

tereebut diterima seeara resmi oleh para pe-
i

jabat KPT (jadi tergantung semata-mata pada 

para pejabnt yang bersan$cutan) yaitu seto- 

lah adanya Icepastian mengonai status hulcum 

tanah yang boluiu ada sortifilcatnya itu dan
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sobolum itu Icroditur bolum mompunyai Icodudulcan 

sebagai pomogang hipotolc dalam hubungannya do

ngan pihalc Icotiga*

Borhubung dongan itu, soperti halnya apabila 

tanahnya tolah borsortifikat, malca perlu dipor- 

tiabangjcan dalam hal taiiQhnya bolum dibukukan 

bahwa tanggal hari pombayaran biaya pendaftaran 

oleh yang borsangkutan dipalcai sebagai eaat la- 

hirnya hipotolc. Dan sebailcnya untulc itu perlu 

kiranya dikoluarlmn poraturan pomorintah atau 

setidalc-tidalcnya poraturan montori dalam negori 

sobagai pogangan bagi pihak-pihak yang bersang- 

Icutan.

dongan adai^a 2 Icotontuan undang-uidang yang 

mongatur tontang hipotek yaitu Bulcu I I  Kitab 

Undang-undang Hulcum Pordata untulc hipotolc da

lam segi matoriilnya solain untuk segi formil 

dari hipotolc harus dilakukan monurut Icotontuan 

Undang-undang Polcok Agraria, malca sudah tiba 

saatnya bagi pomorintah untulc mombontuk/monoip- 

talcan undang-undang torsondiri yang Ichusus 

mongatur mongonai jaminan hipotok.

dalam praktoic, sertifikat hipotok yang berisi- 

kan (jadi bulcan "yang disortai" sosuai dongan 

bunyi pasal 7 ayat Z Poraturan Montori Agraria
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No* 15 'J-'ahun 1961) salinan akta PPAT yang dLL— 

buat oloh PPAT (bukan oloh kepala KPT), mom- 

punyai fungsi sebagai grosse akta hipotolc aor

ta mompunyai Icolcuatan oksekutorial, karona ada- 

nya kata-Icata nDomi Koadilan berdasarlcan Ketu- 

hanan Yang Malia Esa" pada sampul sertifikat hi

potek (SK Dirjon Agraria no. SK 67/DDA/I968) ♦ 

Oleh karona gross© akta hipotek torsobut dibuat 

oleh PPAT yang bersanglcutan dan dijadikan/moru- 

pakan bagian dari sortifikat hipotek, maka se- 

baiknya Poraturan Monteri Agraria No, 15 Tahun 

1961 dau SK Dir j on Agraria tersebut perlu di- 

eempurnakan lagi*
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Salah satu alasan pomilihan judul dalam peuullsau 

skripsl in i, adalah karona cukup banyakHya pormchonau hi

potolc yang raasuk pada BNI 191+6 Surabaya soporti yang tor- 

lihat dalam daftar di bawah in i.

Daftar dobitur (pombori hipotok) pada BNI 19U6 

Surabaya, toriiitung ao.lak tahun 1983 sampal 

Juli 1985

Lampiran

- . Jumlali Porpanjangan Jumlah Permohouan
lun Hipotok Hipotok baru

1983 5 m

198U. 13 6 '*

Juli 1985 11 5

Dari daftar torsobut, tarapaklah bahwa banyakncra 

hipotok pada BWI 194*6 Surabaya condorung moningjcat pada 

tlap tahun borikutnya.
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No.

S U R A T  K U A S A 

Pada hari in i, hari

Mon$iadap dihadapan saya,

Sarjana Hukum, Notarls dl Surabaya, dongan dihadlri oloh 

saksi-saksi yang saya, notarls Iconal dan akan disobut—

dlbagian aldiir akta in i : --------------- -----------------------

tuan , pe da gang,

bortompat ting gal di , Jalan ------

nomor , --------------------------------------------------------

Ponghadap saya, notarls Iconal.-------------- ---------

Ponghadap soriiula —

menerangkan dongan ini mombori Icuaaa kopada : -— V— —— 

tuan , bortompat —

tinggal di Surabaya, Jalan »

(solanjutnya disobut "pomogang Icuasa” ), -**------------ —-

— - -—  -—-- K h u s u s —------------------ — ------ -

I .  moraborikan liipotok portama, kodua, kotiga dan---------

sotorusnya kopada Porsoroan Torbatas ---------

borlcQduduIcan di Jakarta, molalui cabang- 

nya di Surabaya, Jalan (solan

jutnya disobut juga Bank), sampai sojuralah hutang, — 

maupun dikomudian hari mungldn berhutang, toraasuk

yang diborikan oloh Bank kopada —

Kantor

di untuJc hutang , porseroan
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torbatac dan bar-

tompat leoduduJtan di (solanjutnya disobut —

juga Dobitur) torraaaulc bunga-bunga, provisi, — —--- 

denda-donda, torraaaulc donda-donda pongosongan ataa — 

poo3mpatan porsil toraobut dibawah in i oloh Dobitur - 

untulc tiap-tiap liari Icotorlarabatan pongoaorigan, ——  

ponyorahanr^a Tcopada Bank toraobut dalara hal ponjual

an porsil torsobut oloh Bank, dan biaya-biaya —-----

lainnya, atas : -------------------------- ----------------------

- sobidang tanah Jdak Guna Bangunan noraor , monurut 

Bulcu Tanah torlotalc di Propinsi Jawa Timur, —

# luas motor porsa-

gi, soporti diurailcan dalara Surat TJicur tanggal

soribu sambilan ratus tujuh 

puluh dua nomor , monurut Sortlfikat

(Tanda Bulcti Hale) dari Kantor Pendaftaran Tanah -—

soribu aorabilan ratus tujuh puluh , torcatat —  

ataa noma : ;

- borilcut somua bangunan yang borada diatao tanah -—- 

tersebut dan solanjutnya borilcut sogala sasuatu 

yang borada diatas tanah dan pada bangunan torsobut, 

yatig monurut sifatnya, tujuannya atau monurut — —  

Undang-Undang, dianggap 30bagai harta totap, sotampat 

torlconal sobagai tannh dan bangunan di
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- momberi kuasa Icopada Batik toraobut untulc ------ --

monyolonggarakan pomasangan hipotolc port ana, —- 

kodua, kotiga dan sotorusnya toraobut dihadapan 

Ponjabat Pombuat Akta Tanah, dongan porjanjian- 

porjanjian yang lazim dipalcai untuk hipotok per- 

tama, kodua. kotiga dan sotorusnya torutama por- 

janjian-perjanjian yang dimaksud dalam paaal- — 

pasal 1178 - 1185 dan 1210 dari Kitab TTndang- 

undang Hulcum Pordata dan pasal 297 dari Kitab — 

TJi*dang-undaug Hulcum Porniagaan dan porjanjian- - 

porjanjian lainnya yang dipaudang baik oloh Bank 

torsobut, mamilih daaisili dan monanda-tangani - 

akta torsobut dan moraberi kuasa kopada Barffc 

torsobut.----------------------— ——--------- ---------

I I .  untuk solama pomasangan hipotok torsobut bolum - 

tor jadi, monjual tanah dan bangunan torsobut 

di ata3, bllama 11a dobitur tidak moraonuhi ———- 

kowajibannya untulc raombayar kombali hutangnya -- 

kopada Baitfc torsobut, dongan harga dan syarat- - 

ayaratrjya yang dipandang baik oleh Bank toraobut 

dan monggunakan hasil ponjualan torsobut untulc - 

pombayaran kombali hutangnya Dobitur tonaasulc — 

bunga-bunga, donda-donda provisi torraasuk denda- 

donda pongo3ongan atas ponompatan porsil oloh — 

dobitur yang hams dibayar oloh dobitur untulc —
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tiap-tiap hari Jcotorlambatan ponyerahannya Ice- 

pada Baitfc toraobut, dalam hal ponjualan porall 

torsobut oloh Baiflc dan biaya-biaya lainnya, --  

minta dlbuatlcan aicta jual-bollnya dan raonanda- 

tanganinya dihadapan Ponjabat Pombuat Alcta

Tanah dan memborllcan Irwitauslnya. — -—-------

Tontang aatu dan lain hal toraobut untulc----------

mongasuran3ilcan tanah dan bangunan toraobut dan ------- *•-

mombuat/mombuatlcan, monanda-tangani dan momasuIcTcan floga

la surat, mocillih tompat IcoduduJcan dan solanjutnya — — 

molaiailcan sogala apapun lainnya yang dipandang pantas —

atau ballc oloh pomogang Icuasa. -— ———--—— ------—

Ada pun Icuasa Ini tidalc dapat dicabut Icombali

dan tidalc alcan boraldiir karona sobab apapun soltfma —
t

dobitur masih mompunyai hutang atau raongadaican hutang — 

tambahan/hutang icorabali (baru) Icopada BaiHc — -------- -—-

- — -- - -------------- Domilcian alcta in i, — — — ---------

Torbuat dan dirosrailcan di Surabaya, pada hari 

dan tauggal torsobut diatas, dihadapan aaksi-saksi

♦

»

Sotolah alcta in i oloh saya, notarls, dibacalcan — 

Icopada para ponghadap, dan para salcsi torsobut, malca —  

sogpra alcta in i ditanda-tangani oloh para ponfgiadap, —
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para saksi torsobut dan saya, notaris, 

Dilangsungfcan
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DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A k t a  H i p o t i k
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DEMI K E A D ILA N

B E R D ASA R K A N  K E TU H A N A N  Y A N G  M A H A  ESA 

A K T A  HIPOTIK

N o ......................................

Pada hari ini, hari ......................  tanggal .................................... 19.........

datang menghadap kepada kami ........................................................................

Camat, Kepala Wilayah Kccamatan ............................................................... |;

Oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya 

berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri 1'

tanggal ...........................................  19.........  Nomor .........................................

Agraria No. 10/1961 bertindak 1 * sobagai 
ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan 

Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah

dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada 

kami l * dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

I ......................................... ...............................................................................................2

Selanjutnya disebut yang menghipotikkan. Pihak Pertama;

II  

SeJanjutnya disebut yang mencrima hipotik. Pihak Kedua;

Para penghudap nienerangkaii bahwa :

-  yang berhutang dengan ini mengaku benar-benar telah berhutang dengan 

syah kepada yang ber-piutang, karcna menerima uang pinjaman dengan

tunai sejumlah Rp........................... ( ...............................................................
............................................................................ ),
untuk pencrimaah uang mana akta ini berlaku pula scbagai tanda 

penerimaannya;

untuk luilang tersebut yang berhutang harus membayar bunga ..........
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( .............................................. ) sebulannya, bunga mana harus dibayar

tiap-tiap akhir bulan dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan

hutang tersebut harus dibayar kembali selambat-lambatnya pada tanggal

semua penibayaran-pembayaran harus dilakukan kepada dan di kantor

yang berpiutang di ................................  dengan menerima surat-tanda

peneriniaan uang yang selayaknya;

hutang tersebut beserta bunganya se-waktu-waktu dapat ditagih dan 

harus dibayar seketika dan sckaligus, bila yang berhutang melalaikan 

kewajibannya sebagai yang berhutang, bila yang berhutang dinyatakan 

pailit atau karcnu apapun hilang kekuasaan • atas hartanya, bila harta 

yang berhutang.disita oleh orang lain, bila yang berhutang meninggal 

dunia, pula bila keadaan kekayaannya mundur sedcmiklan, hingga 

yang berhutang menurut perlimbangan yang ber-piutang tak akan dapat 

membayar hutangnya lagi;

guna menambah jaminan dan tanggungan atas pembayaran kembali 

uang pokok, uang bunga dan segala biaya-biaya yang diperlukan 

seperti tertera dalam akta ini, yang berhutang dengan ini memberikan 

H1POT1K ................................  kepada yang berpiutang hingga sejumiah

Rp.............................. ( ......................................................................................
............................................................................................................... atas:

sebidang tanah h a k ...........................N o ..............................!.......... terietak

di

Propinsi : ..................

Kabupaten : ..................

Kecamatan : ..................

D e s a : ..................

diuraikan dalam surat-ukur : tgl.............

luas tanah : .............. (

berukuran panjang kurang-lebih : .......... (

lebar kurang-lebih : .......... (

persil nomor D a fta r ................kohir nomor

dan berbatasan di sebelah :

Utara : ...................

Timur : ...................

Selatan : ...................

Barat .................. .

-  Selanjutnya penghadap tersebut pada sub II, dalam jabatannya tersebut 

menerima hipotik tersebut atas nama yang berpiutang.

-  Para penghadap menerangkan pula, bahwa oleh kedua pihak telah dijan- 

jikan dan disetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Jika pembayaran uang pokok atau uang-bunga dan angsuran-angsuran 

menurut ketentuan-ketentuan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, peme- 

gang grosse dari akta ini diberi kekuasaan yang tidak boleh dicabut kembali

.... N o ...........................

.................................... ):

.................) meter; 3)

.................) meter; 3)

, b lo k ....................

..............  3 )

3 )

.......... 3)
3 )
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untuk menjual di liadupan umum tanah yang telah di-ikatkan (di-hipotikkan) 

dalam akta ini, dan setelah terjual, diberikun kekuasaan untuk menyerahkan 

apa yang terjual itu dengan hak memindahkan kekuasaan itu kepada orang 

lain, agar dari pendapatan lelang itu dapat dipergunakan untuk perlunasan 

uang-pokok beserta • uang-bunga dan ongkos-ongkos untuk yang bertindak 

mewakili yang berpiutang dan ongkos-ongkos jurusita;

Tanah yang dihipotikkan itu dengan tidak mendapat izin dari pemegang 

grosse yang syah dari akta ini, tidak boieh disewakan lebih lama dari se-tahun 

yang berulang dan yang berhutang tidak bolch menerima uang sewa yang 

dibayar lebih dahulu;

Penjualan tanan yang terikat dalam akta ini atas kemauan sendiri 

scbagai dimaksudkan dalam pasal 1210 dari Kitab Undang-Undang Perdata, 

tidak mcmbebaskan hipotik ini;

SeJama hutung tersebut beserta uang-bunganya belum dibayar lunas, 

yang be'rhutang harus memasukkan pertanggungan kebakaran atas segala 

bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah yang di-hipotikkan itu pada 

suatu perseroan pertanggungan kebakaran yang ditunjuk oleh yang ber- 

piutang, surat polis-asuransinya harus tersimpan pada pemegang grosse dari 

akta ini dan yang berhutang diwajibkan membayar uang-premi scpatutnya 

dan pada waktunya;

Jika terdapat kerugian karena kebakaran di atas tanah yang terikat ini 

dan yang telah atau akan dipertanggungkan itu, maka uang pengganti 

kerugian asuransi menjadikan penggantian jaminan hingga banyaknya piutang 

pada waktu itu ditambah dengan uang bunga yang harus dibayarnya, dan 

dalam keadaan sedemikian itu, pemegang yang sah dari Sertipikat hak atas 

tanah bertanggung jawab dalam segala tindakan terhadap perseroan tersebut;

Kedua pihak dalam perkara mengcnai hak-hak tersebut di atas memilih 

tempat kedudukannya yang tetap di Paniternn Pengadilan Negeri di

Setelah memeriksa surat-surat, yang di mana perlu telah dibubuhi 

meterai secukupnya dan berpendapat semuanya itu memenuhi syarat-syarat 

maka kami menyuruh buatkan akta ini dan memberikannya sebagai bukti,
bahwa............................................... tersebut mendapat H IPOTIK  ..................

hingga sebesar R p .......................... ( ...................................................................... )

atas tanah h a k ............................... yang diuraikan di atas.

Bersama ini diterangkan, bahwa uang meterai yang diperlukan untuk

akta ini, sejumlah Rp........................ ( .............................. ............................ ...... )
telah dibayar lunas menurut surat-kuasa-untuk-inenyetor-uang-meterai ter-

tanggal ............ .C......................  N o .....................  surat mana dijahitkan pada

asli akta ,Jni :

Demikian akta ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas, di bawah 

N o .............................dihadapan .........................................................................4)
- ................................. 4)

...............................................................................................4 )

4 )

4 )
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4)
4 )

M

sebagai saksj-saksi dan se telah isi akta ini dijclaskan dan disetujuinya, maka 

akta Lni dibubuhi taiula-tangan oleh para penghadap, saksi-saksi, kami, 

penjabat pembuat akta tanah untuk wilayah ............................................ 5)
5 )

S )

s)
5 )

s)
5 )

5)

Penjabat Pcmbuat Akta Tanah,

)

M I L I K 
PERPUSIAKAAN 

UNIVERSITAS a i r l a n g o a  

S U R A B A  Y  A

Vang berpiutang, Yang berhutang,

Para Saksi

( ...........................J ( .................. .......... )

Ketcrangan :

1). Yang tidak perlu dicoret.

2). Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tompat tinggal, jika ia 

bersuami disebutkan juga ketcrangan diatas mengenai suaminya.

3). Ilanya diisi bila tanahnya bcluni diuraikan dalam suatu surat-ukur,

4). Diisi nama, uinur, kewarganegaraan, pekerjaan, tompat tinggal para saksi.

5). Diisi wilayah kerja Pejabat Pcmbuat Akta Tanah.

Catalan :

Akta-Hipotik masih tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab 

Undang-Undung Hukum Pordata Barat dan Overschrijving ordonantic 

stbl. No.27/1834. Dan untuk momberi kekuatan eksekusi maka ’ ’Kepala”  

akta ini dicantumkan :

DEMI K E A D IL A N  BE R D ASA R K A N  K E TU H A N A N  Y A N G  M A H A  

ESA.
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