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ABSTRAK 
 

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para 
pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun 
badan hukum, memerlukan dana yang besar. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan perkreditan. 
Ada masyarakat yang memiliki kelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk 
mengusahakannya, dan di sisi lain terdapat kelompok masyarakat yang memiliki 
kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala finansial. Untuk 
mempertemukan keduanya diperlukan intermediary, yang bertindak selaku kreditor 
penyedia dana bagi debitor yang membutuhkan dana. Dari sinilah timbul suatu ikatan 
berupa perjanjian hutang piutang atau pemberian kredit. Antara pemberian kredit dan 
jaminan mempunyai hubungan yang erat sekali, kreditor pada satu sisi, guna menjamin 
pelunasan utang bagi debitor, seringkali tidak akan mau memberi kredit jika tidak ada 
jaminan yang dianggap dan dinilai memadai untuk menjamin pelunasan utang debitor 
tersebut pada waktunya. Perjanjian pemberian jaminan itu sendiri tidak dapat atau tidak 
mungkin lahir atau berdiri sendiri tanpa didahului dengan adanya suatu perjanjian piutang 
atau kredit. 
Dalam pembuatan perjanjian jaminan, yaitu pemberian Hak Tanggungan, terdapat 
kewajiban pemberi Hak Tanggungan untuk hadir di hadapan PPAT. Apabila pemberi 
Hak Tanggungan tidak dapat hadir karena suatu sebab tertentu, maka ia dapat menunjuk 
pihak lain sebagai kuasanya, dengan SKMHT. Pengaturan SKMHT terdapat dalam 
ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Apabila SKMHT dibuat 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka 
SKMHT tersebut batal demi hukum. 
SKMHT dibuat untuk melindungi kepentingan kreditor. Dalam Praktek, SKMHT dapat 
dibuat dengan dihadiri oleh pemberi kuasa saja, tanpa dihadiri oleh penerima kuasa. Hal 
ini dimungkinkan dengan mempertimbangkan bahwa pada asasnya pemberian kuasa 
dapat diberikan secara sepihak serta dengan mempertimbangkan bahwa tempat tinggal 
pemberi kuasa dan penerima kuasa yang saling berjauhan sehingga tidak memungkinkan 
dari segi dana untuk bersama-sama menghadap PPAT untuk membuat SKMHT. 
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