
ABSTRAK 

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling 
lama 30 tahun dan atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat 
keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dapat 
diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Selanjutnya berdasarkan pasal 
50 ayat (2) UUPA, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai Atas Tanah. 
Berdasarkan asal dan terjadinya Hak Guna Bangunan menurut PP Nomor 40 
tahun 1996, Hak Guna Bangunan  ada  3 macam yaitu  HGB di atas tanah negara, 
HGB di atas tanah Hak Pengelolaan, HGB di atas tanah Hak Milik. Hak Guna 
Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan, serta 
Hak Tanggungan tersebut hapus dengan hapusnya Hak Guna Bangunan. Oleh 
karena HGB dapat hapus dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana 
ditetapkan dalam keputusan pemberian  atau perpanjangan atau dalam perjanjian 
pemberiannya, maka akibat hukumnya berdasarkan Pasal 18 Undang-undang 
No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) mengakibatkan hapusnya Hak 
Tanggungan. Oleh karena salah satu peristiwa yang menghapuskan Hak 
Tanggungan disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1d) UUHT, adalah hapusnya hak 
atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tetapi tidak menyebabkan hapusnya 
utang yang dijamin. Dalam praktek di lingkungan perbankan dapat terjadi jangka 
waktu Hak Guna Bangunan berakhir, sedangkan hutang piutangnya masih 
berjalan atau debitor wanprestasi karena proses pelunasan hutangnya berlarut-
larut, sehingga jangka waktu HGB tersebut berakhir tanpa diketahui oleh para 
pihak. Hal ini tentunya sangat merugikan kreditor selaku pemegang Hak 
Tanggungan. Oleh karena itu bank dapat melakukan tindakan yaitu 
memperpanjang atau memperbarui HGB tersebut, agar utang debitor tetap 
dibebani Hak Tanggungan, sehingga bank statusnya tetap sebagai kteditor 
preferen (yang didahulukan). Untuk itu Bank dalam menerima HGB sebagai 
obyek Hak Tanggungan harus melakukan tindakan preventif sebelum melakukan 
perjanjian kredit sebagai prinsip kehati-hatian dari bank yaitu pemberian jangka 
waktu kredit yang lebih pendek dari pada jatuh tempo HGB, melakukan 
perpanjangan HGB pada awal pengikatan kredit atau perubahan hak dengan 
melakukan peningkatan hak atas HGB menjadi  Hak milik (khususnya terhadap 
perjanjian KPR).   
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