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BAB 1

PENDAHULUAN

1* Permasalahan: Lat^r Belakang dan Rnmusannva
«

Pada saat ini Negara Republik Indonesia sedang me- 
laksanakan pembangunan, yang dalam Pelita IV ini diprio- 

ritaskan pada pembangunan bidang ekonorai, Salah satu fak- 
tor yang raenentukan bagi pelaksanaan pembangunan adalah 
soal biaya dan biaya ini dapat berasal dari berbagai sum- 
ber, antara lain dari kredit bank yang disalurkan, baik 
melalui bank pemerintah maupun bank swasta.

Pengertian bank menurut pasal la Undang-undang No- 
mor lif Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Undang- 
undang Perbankan 1967) adalah le.nbaga keuangan yang usa- 
ha pokoknya adalah metnberikan kredit dan jasa-jasa dalam 
lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan pe
ngertian kredit menurut pasal lc Undang-undang Perbankan 
1967 adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang 
dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinja%:.- 
meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pi- 
hak peminjarn berkewajiban melunasi hutangnya setelah jan 
ka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah dltetap- 
kan.
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Berdasarkan pasal lc Undang-undang Perbankan 196° 
tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit ada- 
lah suatu bentuk persetujuan pinjam-merainjam antara bank 
sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur yang di- 
tuangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Selain daripada 

itu, dalam pasal lc Undang-undang Perbankan 1967 ter- 
kandung suatu kewajiban dari penan jam untuk melunasi hu- 

tangnya dan bank hanya alt an memberikan kredit kepada me- 
reka yang dipercaya mampu mengembalikan hutangnya seteJan 
jangka waktu tertentu. Untuk keperluan tersebut riiouat 
suatu perjanjian kredit.

Dalam memberikan kredit kepada debitur, bank se- 
lalu meminta jaminan kredit pada debitur. Hal ini dida- 
sarkan pada pasal 2 k ayat (1) Undang-undang Perbankan 
1967 yang menentukan bahwa bank tidak member! kredit 
tanpa jaminan kepada siapapun juga. Denman detnikian, ma- 
ka bagi mereka yang memerlukan kredit dari bank harus xen. 
punyai barang jaminan, yang dapat berupa barang ber̂ oiy:. 
maupun barang tidak bergerak.

Adanya jaminan kredit bagi bank adalah pentin^ 
sekali, yaitu sebagai sarana pelunasan kreditnya apabj.l.. 
debitur cidera janji, yaitu dengan jalan tnenjual lelan^ 
barang jaminan dan mengambil pelunasan kreditnya dari nc.- 

sil ponjualan itu,
♦

Dev/asa ini jaminan yang dirasa cukup aman dalam 
pinjam-meminjam uang adalah tanah, karena tanab tilak au-
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3

dah hilang, musnah, nilainya semakin tinggi dan sebagai- 
nya. Dalam penulisan skripsi ini saya khusus merabahas me- 

ngenai jaminan yang berupa tanah hak milik sebagai jamin- 
an kredit hipotek dan saya menitikberatkan pada pembeban- 
annya yang dilakukan oleh lembaga perbankan,

Yang dimaksud dengan hipotek menurut pasal 1162 
Kitab Undang-undang Hukura Perdata adalali suatu hak ke- 
bendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil 
penggantian pelunasan dari padanya bagi pelunasan suatu 
perikatan. Hak hipotek ini hanya berisi hak untuk pelu
nasan hutang saja dan tidak mengandung hak untuk mengu&'- 
sai/memiliki bendanya, tetapi diberi hak untuk memper- 
janjikan menjual atas kekuasaan sendiri bendanya apabiia 
debitur cidera janji,

Bagi debitur inemanfaatkan lembaga jaminan hipotek 
ini karena sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu si- 

fatnya hanya merupakan hak untuk memberikan jaminan saja 
tanpa bank harus menguasai/memiliki barang jaminan, Hal 
ini berbeda dengan lembaga jaminan gadai, dimana barang 
yang digadaikan beralih kepada pemegang gadai. Bagi kre- 
ditur lembaga jaminan hipotek ini merupakan lembaga ja
minan yang kuat, karena apabila debitur cidera janji, ma- 
ka bank memperoleh hak untuk didahulukan atas pernenuhan 
.piutangnya dari hasil penjualan barang jaminan. Selain da- 
ripada itu, karena adanya sifat droit de suite, yaitu bah- 

wa hak hipotek itu mengikuti bendanya di cangan siapapun
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benda itu berada* Untuk menjadikan hipotek tersebut seta 
gai lembaga jaminan yang kuat, maka proses terjadinya hi 
potek haru6 dilakukan secara berurutan, terjadi secara 
lengkap dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Dalam penulisan skripsi ini saya raencoba membatas 
dan raerumuskan permasalahan sebagai berikut:

1, bagaimanakah perjanjian kredit harus dibuat ?;
2, bagaimanakah cara melakukan pembebanan hipotek' 

atas tanah halt milik ? ;
3, hal~hal apa sajakah yarig menyebabkan hapusnya hi

potek dan bagaimanakah cara melakukan roya hipo

tek ?

2. Penjelasan Judul
Skripsi ini saya beri judul "Pembebanan Hipotek 

Atas Tanah Hak Milik Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank".
Yang dimaksud dengan "pombebanan" adalah perbuatan 

membebani atau membebankan.
Yang dimaksud dengan '‘hipotek’1 menurut pasal llb2 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu hak ke- 
bendaan atas benda-benda tuk bergerak, untuk meiwjewubil 
penggantian pelunasan dari padanya bagi pelunasan sur*tu 
perikatan.

Yang dimaksud dengan "tanah" menurut pasal n ayat 
(1) UUPA adalah hak atas permukaan bumi, yang dapat di- 
berikan kepada dan dipunyai orang-orang baik sendiri-
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sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain ser- 

ta badan-badan hukum,
Yang dimaksud dengan "hak milik" menurut pasal 20 

ayat (1) UUPA adalah hale turun-temurun, terkuat dan ter- 
penuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Yang dimaksud dengan "jaminan" adalah pengamanan 
keuangan atas kewajiban pembayaran hutang, yang diberi- 
kan oleh debitur dalam bentuk jaminan kebendaan dan/atau 

jaminan perorangan.
Yang dimaksud dengan "kredit" menurut pasal 1c 

Undang-undang Perbankan 1967 adalah penyediaan uang atau 
tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasar- 

kan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain 
pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bu- 
nga yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan "bank" menurut pasal la 
Undang-undang Perbankan 1967 adalah lembaga keuangan 
yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa- 
jasa -dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.

Secara keseluruhan akan membahas mengenai pembe- 
banan hipotek atas tanah hak milik sebagai jaminan kredit 
pada bank. Yaitu untuk rnengetahui ba6aimanakah peratur- 

an-peraturan yang ada mengenai hipotek atas tanah hak 
milik itu dilaksanakan oleh bank, khususnya yang me- 

nyangkut pembebanannya.
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3. Alasan Pemilihan,_JiuUiI
Hipotek adalah merupakan suatu lembaga jaminan 

yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku 

II BAB XXI pasal 1162 sampai dengan pasal 123?-.
Dengan berlakunya UUPA, yaitu pada t.anggal 2k  

September I960, maka Buku II Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata telah dicabut sepanjang yang mengenai bumi, air 
serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecua- 
li ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang raasih ber- 
laku raulai berlakunya undang-undang tersebut,

Hipotek merupakan salah satu dari ber.tuk hak 
tanggungan yang dimungkinkan oleh UUPA. Menurut pasal 
51 UUPA hak tanggungan itu akan diatur dengan undang- 

undang, akan tetapi sampai sekarang undang-undang yang 
dimaksud belum ada. Pasal 57 UUPA raenentukan bahwa sela- 
ma undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam 

pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah keten
tuan-ketentuan mengenai Hipotek tersebut dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata dan Credietverband tersebut 
dalam 3,1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S.1937- 
190.

Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuan ya rig

berlaku bagi hak tanggungan adalah sebagai berikut;
Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat di- 
simpulkan, bahwa mengenai segi materiilnya dari Hi
potek dan credietverband yaitu mengenai hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban dari adanya hubungan hukum itu, 
asas-azas Hipotek dan (credietverband dan sebagai-
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nya) masih tetap berlaku ketentuan-ketentuan lama 
sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hu- 
kum Perdata dan Peraturan tentang Credietverband, 
S.1908 No.5^2 yo S.1937 No, 190. Sedangkan mengenai 
segi forrailnya dari Hipotek. dan credietverband (ya
itu mengenai cara pendaftaran tanah dan pembukuan- 
nya, cara pembebanannya, cara pendaftaran Hipotek 
dan credietverband dan sebagainya) harus dilakukan 
menurut ketentuan-ketentuan UUPA beserta peraturan 
pelaksanaannya. Bahkan dengan berlakunya UUPA ter- 
sebut, berpengaruh juga terhadap obyek, subyek dan 
kapan mulai berlakunya hak-hak Hipotek dan crediet
verband.

Adanya dualisme dalam pengaturan hak tanggungan 
ini, khususnya hipotek atas tanah hak milik menimbulkan 
masalah dalam praktek perbankan, sehingga dalam penulis- 
an skripsi ini saya memilih judul "Pembebanan Hipotek 
Atas Tanah Hak Milik Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank"*

Tu.iuan £enulisan
Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk melengkapi tugas dan inemenuhi syarat-syarat 

untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultaa 
Hukum Universitas Airlangga Surabaya;

2. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hipotek 
atas tanah hak milik dalam praktek perbankan, 
khususnya yang menyangkut pembebanannya*

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Himpunan Karva ten
tang Hukum Jaminan. Liberty, Yogyakarta, 1982 (selanjut- 
nya dieingkat Sri Soedewi Masjchun Sofwan 1), h. 24.
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5. Metodologj 
a* Pendekatan masalah

Untuk mendekati permasalahan dalam skripsi ini sa
ya mempergunakan rnetode yuridis, dengan melihat aturan- 
aturan hukum yang menjadi dasar dalam pemberian kredit, 
Selain daripada itu, penulisan skripsi ini juga memper- 
gunakan raetode deduksi, yaitu dengan memahami terlebih 

dahulu hal-hal yang umum dan teoritis dari kepustakaan, 
kemudian mengamati langsung dalam praktek perbankan yang 
lebih khusus.
b. Sumber data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data saya per- 

oleh dari kepustakaan yang berupa tulisan-tulisan ilmiah 
dan peraturan perundang-undangan serta data dari salah 
satu bank pemerintah di Surabaya.
c. Pengumpulan dan pengolahan data

Pengumpulan data diperoleh clengan jalan membaca 
serta memahami tulisan-tulisan ilmiah dan peraturan per
undang-undangan, serta mengadakan penelitian pada salah 
satu bank pemerintah di Surabaya, Dari semua data yang 
diperoleh, kemudian diadakan perbandingan.
d. Analisa data

Atas dasar kepustakaan dan penelitian, kemudian 

dianalisa dengan mempergunakan rnetode deskriptif anali- 
tis.
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6. Pertanggung.iawaban Sistematika

Pendahuluan saya letakkan dalam BAB I, karena pen- 
dahuluan merupakan suatu pengantar ke arah pemahaman 

skripsi secara keseluruhan, namun dalam bentuk yang le-' 
bih sederhana*

Perjanjian Kredit saya letakkan dalam BAB II, ka
rena salah satu persyaratan yang ditentukan oleh bank da
lam proses pemberian kredit kepada nasabahnya adalah ada- 
nya suatu perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan 
nasabahnya.

Pembebanan Hipotek Atas Tanah Hak Milik saya le
takkan dalam BAB III, karena setelah perjanjian kredit 

ditandatangani, maka langkah selanjutnya dalam proses 
pemberian kredit dengan jaminan hipotek atas tanah hak 

milik adalah melakukan pembebanan hipotek atas tanah hak 
milik.

Hapusnya dan Roya Hipotek saya letakkan dalam BAB 
IVt karena hapusnya hipotek ini penting untuk diketahui, 
Dan dengan hapusnya hipotek tersebut, maka dilakukan 
pencoretan (roya) terhadap pendaftaran hipotek, sehingga 
atas tanah yang dijadikan jaminan kredit tersebut tidak 
ada lagi hipotek yang membebaninya, Selain daripada itu, 
dengan dilakukannya roya, maka umum dapat nengetahui ha

pusnya hipotek, sehingga pemilik tanah tidak mengalami 
kesulitan untuk mengalihkan maupun membebani kembali ta- 

nahnya kepada kreditur yang lrxn.
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Kesimpulan dan Saran saya letakkan dalam BAB V, 
karena setelah membahas permasalahan, maka dapat ditarik 
kesimpulan dan saran yang merupakan bab yang mengakhiri 
penulisan skripsi ini.
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BAB II

PERJANJIAN KREDIT

1* Silat Perjanjian Kredit
Seperti telah disebutkan dalara BAB I, yaitu bahwa 

salah satu persyaratan yang ditentukan oleh bank dalam 

proses pemberian kredii: kepada nasabahnya adalah adanya 
suatu perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan 
nasabahnya.

Baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata rnau- 
pun dalam Undang-undang Perbankan 196? tidak dikenal is- 
tilah perjanjian kredit. Adapun ietilah perjanjian kre
dit itu ditemukan dalara Insturksi Presidium Kabinet No- 
mor 15/EK/IN/10/66 tanggal 3 Oktober 1966 tentang Kebi- 

jaksanaan di bidang perkreditan, yang pada pokoknya meng- 
instruksikan bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, 
bank-bank wajib mempergunakan perjanjian kredit.

Ada beberapa pendapat di antara para sarjana me-
ngenai perjanjian kredit, di antaranya adalah Subekti
yang berpendapat:

Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diada- 
kan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi 
adalah suatu perjanjian PINJAM-MEMINJAM sebagaimana 
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata atau BW) pasal 1754 s/d pasal 1769- Pinjam-

11
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meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak 
yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu 
jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena 
pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir 
ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis 
dan mutu yang saraa pula (pasal 1754).

Ada pendapat lain, yaitu Marhainis Abdul Hay yang 
berpendapat bahwa perjanjian kredit identik dengan per
janjian pinjara inengganti dalam BAB XIII Buku III Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata.-^ Hal ini berarti sama dengan 
pendapat Subekti dan sebagai konsekuensinya, maka dapat 
dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil, yang 
tersimpul dari kalimat pihak kesatu menyerahkan uang itu 
kepada.pihak lain.

Mariam Darus Badrulzaman berpendapat;
Perjanjian kredit bank adalah "perjanjian pendahulu- 
an" (voorovereenkomst) dari penyerahan uang, Perjanji
an pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan an- 
tara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan- 
hubungan hukum antara keduanya, Perjanjian ini bersi
fat konsensuil (pacta de contrahendo) obligatoir, yang 
dikuasai oleh UUP 1967 dan bagian Umutn KUH Perdata, 
"Penyerahan uangnya" sendiri, adalah bersifat riil* 
Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku 
ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam model per
janjian kredit pada kedua belah pihak.

^Subekti, Jamlnan-.iamins^n untuk Pemberlan Kredit 
menurut Hukum Indonesia. Alumni, Bandung, 1982, h„ 13.

^Mariam Darus Badrulzaman, Per.ian.1ian Kredit Bank. 
Cet. II, Alumni, Bandung, 19835 h. 25, dikutip dari Mar
hainis Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia. Pradnya 
Paratnita, Jakarta, 1975j h, 6?.

Slariam Darus Badrulzaman, Per.1an.1ian Kredit Barn*., 
Cet. II, Alumni, Bandung. 1983 (selanjutnya disingkat Ma
riam Darus Badrulzaman i), h. 28.
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Pendapat Mariam Darus Badrulzaman tersebut sesuai 
dengan yang terjadi dalam praktek, yaitu bahwa untuk raen- 
dapatkan kredit dari bank, maka calon debitur harus meng- 
ajukan permohonan kredit pada bank* Biasanya bank telah 
menyediakan formulir kredit tertentu yang disodorkan ke
pada peraohon kredit,

Adapun secara singkat prosedur permohonan kredit 
yang telah ditetapkan oleh bank adalah sebagai berikut:

1. calon debitur mengajukan permohonan kredit secara 

tertulis kepada cabang setempat yang alamat/tem- 

pat tinggalnya atau usaha/proyeknya termasuk da
lam wilayah kerja bank yang dituju dan sesuai 

dengan bidang/eektor ekonorai yang telah ditentu- 
kan;

«
2. calon debitur mengisi formulir yang telah disedia- 

kan bank;

3* apabila semua data yang diperlukan sudah lengkap, 
maka bank melakukan pembahasan terhadap pribadi 
calon debitur serta 6egala seeuatu yang disyarat- 
kan, yang berhubungan dengan usaha/proyek calon 
debitur;

4. setelah bank selesai tnengadakan pembahasan dan ce- 
mua persyaratan terpenuhi, maka calon debitur me

lakukan penandatanganan perjanjian kredit.
Menurut Boedi Harsono perjanjian kredit boleh di- 

buat dengan akta dibawah tangan, tidak perlu dengan akta
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PPAT, '  Sedangkan dalam praktek bank, perjanjian kredit 
dibuat dalam bentuk akta notaris. Kecuali jika atas per- 
mintaan bank ditentukan lain, maka perjanjian kredit di
buat dalam bentuk akta dibawah tangan. Dalara hal ini, 
akta notaris mempunyai kelebihan apabila dibandingkan 
dengan akta dibawah tangan, Akta notaris merupakan alat 
bukti yang paling sempurna, sehingga apabila ada gugatan 
atas akta notaris, yang berkewajiban untuk memberikan 
pembuktian adalah penggugat. Selain daripada itu, akta 
notaris sebagai alat bukti tidak perlu ditambah dengan 
alat bukti lain. Sedangkan akta dibawah tangan mempunyai 
kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana halnya dengan 
akta notaris, apabila akta dibawah tangan tersebut di- 
akui oleh orang-orang yang bersangkutan.

Dengan ditandatanganinya perjanjian kredit tidak
berarti diikuti dengan penyerahan kredit dari bank dan
penerimaan kredit oleh pemohon kredit. Dalam hal ini,
Mariam Darus Badrulzaman rnengatakan:

Pemohon kredit tidak akan dapat mengambil uang, kalau 
tidak ada pernyataan dari bank bahwa pemohon sudah 
boleh mengambil pinjaman itu. Juga dari pihak pemohon 
masih terbuka kemungkinan untuk mengurungkan niatnya 
mengambil kredit itu, apabila pemakaian uang itu ti
dak lagi diperlukannya.

5

^Boedi Harsono, UUPA Se.iarah Penyusunan, Isi dan 
Pelaksanaannya, Bagian Pertama, Jil. Kedua, Jambatan, 
Jakarta, 1971, h. 126-127.

^Mariam Darus Badrulzaman I, q q . ci.t,, h. 29*30*
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Dalam prakteknya penarikan kredit baru dapat dilakukan 
setelah debitur memenuhi syarat efektif seperti:

a, melunasi biaya provisi dan pajak yang terhutang; 
b # menyerahkan bukti barang jaminan;

c. melunasi premi asuransi barang jaminan;
d. dana debitur sudah disetor penuh;
e. pemenuhan semua persyaratan yang tercantum dalam 

perjanjian kredit.

Selain daripada itu, dalam praktek bank dapat pula 
disimpulkan bahwa dalam perjanjian kredit tidak terkan- 
dung adanya suatu konsensus (kesepakatan) dari kedua be- 
lah pihak, melainkan hanya sepihak. Dapat dikatakan demi- 
kian, karena bank telah menentukan syarat-syarat umum 
perjanjian kredit dan tidak boleh tidak pemohon kredit 

harus menyetujuinya, karena hal itu merupakan salah satu 
daripada syarat penandatanganan perjanjian kredit. Seba
gai konsekueneinya, apabila pemohon kredit tidak menyetu
juinya, maka pemohon kredit tidak mungkin mendapatkan 
kredit dari bank, padahal kredit tersebut sangat dibutuh- 
kannya. Walaupun demikian, kita harus melihat pada timbul- 
nya kredit itu sendiri, yaitu karena pembangunan, sehingga 
pemberian kredit harus disertai dengan syarat-syarat yang 
ketat guna memperkecil resiko pemberian kredit itu sendi

ri. Apabila pemberian kredit tidak disertai dengan adanya 
eyarat-syarat yang ketat, maka akan terbukalah resiko yang 
besar bagi kelangsungan usaha bank.
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Oleh karena itu, maka bank selalu mempertimbang- 

kan pada faktor resiko akhir demi kepentingan usahanya. 
Dengan kata lain, bank selalu berucaha menghindari resi
ko yang lebih besar di kemudian hari atas kredit yans di-

7berikan kepada debitur/

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa untuk menge- 
tahui sifat perjanjian kredit tidak cukup hanya melihat 
pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang 
Perbankan 1967 saja, akan tetapi harus melihat pula ke

tentuan-ketentuan yang berlaku/dipakai dalam praktek 
bank, yaitu dari perjanjian kredit yang dibuatnya.

2- Jaminan Kredit

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa usaha pokok 
bank adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu- 
lintas pembayaran dan peredaran uang, Sedangkan salah sa- 
tu sumber utama pendapatan bank adalah berasal dari bur.ga 
kredit, sehingga bank selalu mengharapkan kredit yang di- 
berikan kepada debitur dapat kembali tepat pada waktunya. 
Untuk memperkecil resiko, maka bank meminta jaminan kre
dit yang secara hukum sah.

Adanya jaminan kredit merupakan suatu keharusan 
dalam pemberian kredit, seperti yang disebutkan dalam

^Bisrnar Siregar, Kertas ker.ia pada Duta Legal Se
minar. Hukum dan Perbankan. 19-23 April 198£ di Jakarta, 
Infobank, Jakarta, 1982, h, 34.
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pasal 20 ayat (1) Undang-undang Perbankan 196? yang ber- 

bunyi bank ... tidak member! kredit tanpa jaminan kepada 
siapapun juga. Dengan demikian, maka bagi mereka yang 
memerlukan kredit dari bank harus mempunyai jaminan kre
dit. Adanya jaminan kredit adalah karena bank ingin men- 
dapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada 

debitur dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat 
yang telah disetujui bersama.

Adapun kegunaan dari jaminan kredit adalah sebagai 
berikut:

1. memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk 
mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jamin
an tersebut bilamana debitur melakukan cidera janji, 
yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu 
yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit;

2. menjamin agar debitur berperan dan turut serta 

dalam transakei untuk membiayai, sehingga dengan 
demikian kemungkinan untuk meninggalkan usaha/pro- 
yeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusa- 
haannya dapat dicegah atau minimal kemungkinan un
tuk berbuat demikian diperkecil terjadinya;

3. memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi 
perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran 
kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat 
yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan ke- 
kayaannya yang telah dijaminkan kepada bank.
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Pada dasarnya seraua jenis barang tidak bergerak 
dapat dipakai sebagai jaminan kredit untuk hipotek, Ada- 
pun yang dimaksud dengan barang tidak bergerak raenurut 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah:
1, Barang tidak bergerak karena sifatnya (pasal 506), 

yaitu;
a* tanah dan segala sesuatu yang melekat secara ter- 

paku dan tertancap dengan tanah;
b. pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di 

atasnya;
c. penggilingan-penggilingan, kecuali apa yang nanti 

akan dibicarakan dalam pasal 510;
d. pohon-pohon dan tanaman ladang, yang dengan akar- 

nya menancap dalam tanah; buah-buah pohon yang be- 
lum dipetik, deraikianpun barang-barang tambang se- 

perti: batu bara, sampah bara dan sebagainya, se~ 
lama benda-benda itu belum terpisah dan digali da
ri tanah;

e. kayu tebangan dari kehutan-hutanan dan kayu dari 
pohon-pohon yang berbatang tiuggi, selama kayu- 
kayu itu belum dipotong;

f. pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan guna m-;- 
nyalurkan air dari rutnah atau pekarangan; dan pa
da umumnya segala apa yang tertancap dalam peka- 
rangan atau terpaku dalam bangunan rutnah.

Barang tidak bergerak karena peruntukan (pasal 507),
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yaitu;
a. dalam perusahaan pabrik: barang-barang hasil pa- 

brik itu sendiri, penggilingan-penggilingan, peng- 
gerablengan, besi dan barang-barang tak bergorak 
yang sejenis itu, apitan besi, kwali-kwali pengu- 
kusan, tempat api, jambang-jambang, bong-tong dan 
perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk dalam 
asas pabrik, pun sekiranya barang-barang itu tak 
tertancap atau terpaku;

b. dalam perumahan: cermin-cermin, lukisan-lukisan 

dan perhiasan lain-lainnya, sekadar barang-barang 
itu dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang 
merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran 
ruangan, pun sekiranya barang-barang itu tak ter
paku;

c. dalam kemilikan tanah: lungkang atau timbunan ge- 
muk diperuntukkan guna merabuk tanah; burung mer- 
pati termasuk dalam kawan, sarang burung yang da
pat dimakan, selama belum dipetik, ikan yang ada 
dalam kolamj

d. bahan pembangunan gedung beraeal dari perombakan 
gedung; jika diperuntukkan guna mendirikan kemba- 
li gedung itu;

e. dan pada umumnya, benda-benda yang oleh si peruilik 

tanah d'ihubungkan dengan kebendaan tak bergeraknya 

guna dipakai selamanya.
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3. Barang tidak bergerak karena Undang-undang (pasal 508) 
yaitu:

a. hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tak 
bergerak;

b. hak pengabdian tanah;
c. hak numpang karang;
d. hak usaha;

e. bunga tanah, baik berupa uang, maupun berupa ba
rang;

f. bunga sepersepuluh;

g. gugatan guna raenuntut pengembalian atau penyerahan 
kebendaan tak bergerak.

Selain daripada itu, menurut Kitab Undang-undang 
Hukum Dagang kapal yang berukuran 20 atau lebih dapat 
dijadikan jaminan kredit untuk hipotek, Sedangkan dalam 
praktek yang sering dipakai sebagai jaminan kredit untuk 
hipotek adalah tanah.

Dalam UUPA dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 
Tahun 1961 tentang Pembebanan dan Pendaftaran Hipotek 
serta Credietverband (PMA Nomor 15 Tahun 1961) ditentu- 
kan tanah-tanah yang dapat dipakai sebagai jaminan kre
dit untuk hipotek, yaitu meliputi tanah-tanah hait miliK, 

hak guna bangunan dan hak guna usaha, baik yang telah 
maupun yang belum dibukukan dalam daftar buku tanah me
nurut ketentuan-ketentuan PP Corner 10 Tahun l°bi. Dengan 

kata lain, tanah-tanah yang dapat dijadikan jaminan kre-
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kredit untuk hipotek adalah tanah-tanah hak milik, hak 
guna bangunan dan hak guna usaha yang telah maupun yang 

belum ada sertifikatnya, Akan tetapi, kenyataannya bank 
hanya mau menerima tanah halt milik, tanah hak guna ba- 
ngunan dan tanah hak guna usaha yang sudah ada sertifi

katnya saja sebagai jaminan kredit untuk hipotek. Adapun 
yang menjadi alasan untuk menolak adalah karena tanah 

yang belum ada sertifikatnya memang belum tercantum da
lam daftar buku tanah pada kantor agraria, sedangkan su- 
paya berlaku efektif hipotek tersebut harus didaftarkan 
pada kantor agraria*

Menurut ketentuan UUPA hipotek hanya dapat dibe- 

bankan atas hak tanah saja yang berupa hak milik, hak gu
na bangunan dan hak guna usaha, tidak meliputi segala se- 
suatu yang berada di atas tanah tersebut. Sedangkan menu
rut Kitab Undang-undang Hukum Perdata hipotek meliputi 
hak-hak atas tanah beserta segala sesuatu di atas tanah 
tersebut. Mengenai hal ini Sri Soedewi Masjch'in Sofwan 
berpendapat:

Dan karena pasal-pasal $06, 507, ps. 116^ lOH Perdata 
tidak ikut dicabut dan masih tetap berlaku maKa hipo
tek tetap mempunyai obyek tanah atau tanah dengan se
gala sesuatu di atasnya* yaitu rumah, gudang, tanam- 
tanaman dan sebagainya.

Q
Sri Soedewi Maejchun Sofwan, Hukum Jaminan di 

Indonesia: Pokok-nokok Hukum Jaminan dan Jaminan Per- 
orangan. Liberty. Yogyakarta. 1Q80 (selanTutnya disinfc- 
kat Sri Soedewi Masjchun Sofwan II), h. 18.
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Deraikian pula yang terjadi dalam praktek, yaitu 
tidak hanya tanah saja yang dijadikan jaminan kredit un

tuk hipotek, akan tetapi meliputi juga apa yang ada di 
atas tanah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudah- 
kan penjualannya, apabila debitur cidera janji. Apabila 
hanya tanah saja tanpa apa yang ada di atasnya, maka akan 
kesulitan untuk mencari calon pembeli. Dalam hal ini, Boe- 
di Harsono berpendapat:

Dalam hubungan ini syarat-syarat yang perlu diperha- 
tikan antara lain bahwa bangunan dan tanaraan yang ada 
di atasnya tersebut harus:
a, Merupakan kesatuan dengan tanahnya*
b, Milik yang mempunyai tanah.
c, Secara tegas disebutkan dalam akte pemberian hipo- 

teknya.
Selanjutnya Sri Soedewi Masjchun Sofwan mengata-

kan:

Berdasarkan UUPA beserta peraturan-peraturan pelaksa- 
nanya ketentuan-ketentuan hipotek dan credietverband 
masih tetap berlaku dan karenanya hipotek tetap meru
pakan hak kebendaan dan tetap mempunyai kedu^lukan pre- 
ferensi yang menjadi ciri khas dari hipotek,".

Jadi, atas kredit yang diberikan kepada debitur, maka bank
memperoleh jaminan kebendaan karena adanya benda tertentn
yang dipakai sebagai jaminan kredit. Jaminan yang bersifat
kebendaan tersebut mempunyai ciri-ciri:

Q7Boedi Harsono, Kertas ker.ia pada Duta Leffal Semi
nar. Hukum dan Perbankan. 19-23 April 1982 di Jakarta, 
Infobank, Jakarta, 1982, h. 34.

^Sri Soedewi Masjchun Sofwan II, loc, cit.
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1, dapat dipertahsnkan terhadap siapapun juga;
2. mempunyai sifat melekat, yaitu eelalu mengikuti 

bendanya, ke manapun juga benda itu berada (droit 
de suite) ;

3* mempunyai droit de preference, yaitu lebih didahu- 
lukan pemenuhan piutangnya daripada kreditur-kre- 
ditur yang lain.

Selain daripada itu, selama kredit belum lunas 
terhadap jaminan kredit yang dapat diasuransikan harus 

diaeuransikan pada perusahaan asuransi yang telah meng- 
adakan hubungan kerja sama dengan bank dan pelaksanaan 
penutupan asuransinya dilakukan oleh bank,

3. Pengikatan
Untuk raendapatkan kepastian dan keamanan dari kre- 

ditnya, maka bank melakukan tindakan pengamanan dah me- 
minta pada debitur agar mengikatkan suatu barang terten- 
tu sebagai jaminan dalam pemberian kreditnya.

Menurut ketentuan yang berlaku pengikatan dilaku

kan oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang. Ada- 
pun pejabat yang dimaksud adalah Penjabat Pembuat Akta 
Tanah yang disingkat PPA1\ Sedangkan pengikatannya di

lakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani, kare
na perjanjian pengikatan merupakan perjanjian yang ber- 
sifat accessoir. Timbulnya perjanjian pengikatan adalah 
karena adanya perjanjian pokok yang berupa perjanjian
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kredit, sehingga tidak ada perjanjian pengikatan kalau 
tidak ada perjanjian kredit.

Kedudukan perjanjian pengikatan sebagai perjanji'tn 
yang bersifat accessoir itu mempunyai ciri-ciri:

1. lahir dan hapusnya tergantung pada perjanjian po- 
kok;

2. ikut batal dengan batalnya perjanjian pokok;
3. ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok* 

Mengenai pengikatan jaminan kredit ini dapat di-
kelompokkan sesuai dengan jenis barang dan jenis peng- 
ikatannya, yaitu:

1, barang tidak bergerak dapat diikat dengan hipotek 
atau credietverband;

2. barang bergerak dapat diikat dengan gadai atau pe
nyerahan hak milik atas kepercayaan (fiduciaire 
eigendoras overdracht).

Untuk adanya suatu pengikatan dari sesuatu harta 
tertentu harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai alas 
hall yang sah yang dapat dijaminkan atas harta itu, dan 
dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sah menurut 
hukum.

Dokumen-dokumen yang secara uniutn dikuasai olun 
bank sehubungan dengan adanya pengikatan adalah seuigai 
berikut:

a, akta-akta asli mengenai tanah;
b* ijin-ijin bangunan;
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c* akta-akta atau bukti-bukti hak atas kekayaan atau 
hak-hak lainnya;

d. saham-saham;
e« surat yang dapat diperdagangkan; 
f* konosemen-konosemen;
g. surat gudang (ceel);
h. perintah penyerahan barang (d,o);
i. polis-polis asuransi; 
j. wesel-wesel;

k* promes-promes*,
1* cek-cek;

m. dokumen-dokumen yang serupa yang dapat dijadikan 
jaminan kepada bank,

Untuk selanjutnya mengenai pengikatan, khususnya 
mengenai hipotek atas tanah hak milik akan dibahas lebih 
lanjut dalam BAB III,
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BAB III

PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS 
TANAH HAK MILIK

1. Akta Hipotek

Tanah mempunyai peranan yang penting dalam kegiat- 
an perbankan, yaitu dapat dipakai sebagai jaminan kredit. 
Sedangkan jaminan dalam kredit perbankan merupakan faktor 
penting yang harus dinilai oleh bank dengan eebaik-baiknya 
demi pengamanan serta tercapainya tujuan pemberian iu-edlt 
itu sendlri, Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pem
berian jaminan yang dimaksud tidak seraata-mata dipandang 

dari nilai ekonomisnya saja, akan tetapi faktor yuridis 
sebagai sarana pengamanan dari barang jaminan tersebut 
mutlak diperlukan.

Adapun yang dimaksud dengan nilai ekonomis di sini 
adalah bahwa nilai tanah yang dijadikan jaminan kredit 
tersebut harus ditetapkan sedemikian rupa, sehingga hasil 
penjualan tanah tersebut senilai dengan harga tanah yang 
berlaku pada waktu pelunasan dikurangi dengan biaya dan 
pengeluaran yang dapat, terjadi dalam penjualan tanah ter
sebut, Dengan kata lain, nilai tanah yang dipakai sebagai 
jaminan kredit harus lebih besar daripada jumlah kredit

26

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBEBASAN HIPOTEK ATAS TANAH HAK MILIK 
SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA BANK

TINA WARDHINI PIKIR



27

yang diberikan* Sehingga apabila debitur cidera janji dan 
tanah yang dijadikan jaminan kredit dijual, maka bank ti
dak akan menderita kerugian, Sedangkan yang dimaksud de
ngan faktor yuridie adalah bahwa sebagai sarana pengatnan- 
an, maka tanah yang dijadikan jaminan kredit tersebut ha- 
ruslah mempunyai nilai sebagai jaminan kredit supaya da
pat dieksekusi apabila debitur cidera janji,

Selain daripada itu, untuk dapat dipakai sebagai 
jaminan kredit, maka tanah tersebut haruelah tanah hak 
yang dapat dipindahtangankan.*^ Tanah hak yang dapat di- 
pindahtangankan di antaranya dapat berupa tanah hak mi
lik. Adapun yang dimaksud dengan hak milik menurut pasal 
20 ayat (1) UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat dan 
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, Terkuat 

dan terpenuh di sini dimaksudkan untuk membedakannya de
ngan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan 
lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa di antara 
hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, maka hak 
miliklah yang paling kuat dan paling penuh. Sehingga ka- 
lau dikaitkan dengan judul BAB III ini, maka yang dapat 
mengajukan hipotek atas tanah hak milik (debitur) dapat 
disimpulkan dari ketentuan UUPA, yaitu Warga Negara In
donesia dan badan-badan hukum yang ditunjak atau dite-

^Boedi Harsono, on. cit.. h. 29•
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tapkan pemerintah, Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 1963 
ditetapkan 4 golongan badan hukum yang berhak mempunyai 
tanah, yaitu:

1. bank-bank yang didirikan oleh pemerintah;
2. perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang 

didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 79 'I’a- 
hun 1958;

3. badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Henteri 
Dalam Negeri setelah mendengar Menteri Agama;

k* badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Henteri Da
lam Negeri setelah mendengar Menteri Sosial, 
Penunjukan tanah raana yang dipakai sebagai jamin- 

an kredit selalu diikuti dengan pengikatan (pembebanan) 
terhadap jaminan kredit tersebut. Pembebanan dilakukan 
setelah perjanjian kredit ditandatangani, karena perjan
jian pembebanan merupakan perjanjian yang bersifat acce- 

eeoir (ikutan) daripada perjanjian pokok yang berupa per
janjian kredit. Sebagai ketentuan umum yang mengharuskan 
adanya akta dalam hal perjanjian yang bermaksud meminjam 
uang dengan hak atas tanah sebagai jaminan adalah pasal
19 PP Nomor 10 Tahun 1961.

Sejak berlakunya UUPA beserta peraturan pelakeana- 
annya, maka tata cara untuk melakukan pembebanan dan pen-

12

Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab tentang H.ypo- 
theek. Alumni, Bandung, 1980 (eelanjutnya aisingkat Ma
riam Darus Badrulzaman II), h, 29.

12
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daftaran hipotek serta credietverband diatur dalam PMA 
Nomor 15 Tahun 1961, Selanjutnya menurut PMA Nomor 15 
Tahun 1961 tersebut, pembebanan dan pendaftaran hipotek 
serta credietverband diselenggarakan menurut ketentuan- 
ketentuan PP Noraor 10 Tahun 1961. Dengan'demikian, maka 
ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata raenge- 
nai pembebanan dan pendaftaran hipotek menjadi tidak ber
laku lagi.

Menurut pasal 3 ayat (1) PMA Nomor 15 Tahun 1961, 
akta pembebanan hipotek dibuat oleh dan dihadapan PPAT, 
yang daerah kerjanya meliputi daerah terapat letak tanah 
yang bersangkutan. Sedangkan yang dapat diangkat sebagai 
PPAT menurut pasal 3 ayat (1) PMA Nomor 10 Tahun 1961 
adalah sebagai berikut:

a, notaris;

b, pegawai-pegav/ai dan bekas pegawai dalam lingkung- 
an Departemen Agraria yang dianggap mempunyai pe- 
ngetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan 
pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lainnya 
yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak 
atas tanah;

c. para pegawai pamongpraja yang pernah melakukan 
tugas seorang pejabat;

d. orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang 

diadakan oleh Menteri Agraria.
Menurut Mariam Darus Badrulzaman pembuatan akta hipotek
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merupakan fase pertama dalam proses pembebanan hipotek 
dan akta hipotek merupakan bentuk perbuatan hukum yang 
harus dipenuhi untuk menuangkan perjanjian pembebanan hi
potek

Dalam praktek ada 2 cara untuk melakukan pembuatan 
akta hipotek, yaitu:
1, Secara langsung,

Yang dimaksud dengan secara langsung di sini ada
lah para pihak (debitur dan kreditur) datang ke PPAT de

ngan maksud agar dibuatkan akta hipotek. Dalam hal ini, 
PPAT akan menolak untuk membuatkan akta hipotek, jika:

a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat 

hak milik atas tanah yang bersangkutan;
b. tanah hak milik yang menjadi obyek perjanjian ter- 

nyata masih dalam perselisihan;
c. tidak disertai surat tanda bukti pembayaran biaya 

pendaftaran*
Kemudian setelah akta hipotek selesai dibuat, maka 

di hadapan PPAT dibacakan isi akta hipotek tersebut. Se- 
lanjutnya akta hipotek tersebut ditandatangani oleh para 
pihak (debitur dan kreditur), para saksi (2 orang) dan 
PPAT, serta dibuat sebanyak yang diperlukan* yaitu untuk 
PPAT sendiri dan kantor agraria masing-masing 1 lerabar.

■^Mariam Darus Badrulzaman I, op. cit„. h, 122.
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Ata6 permintaan bank dan. debitur, maka kepadanya masing- 
masing dapat diberikan 1 lembar salinan akta hipotek yang 
dltandatangani oleh PPAT.
2* Secara bertahap.

Yang dimaksud dengan secara bertahap di sini ada
lah mula-mula debitur memberikan surat kuasa memasang 
hipotek kepada bank yang dibuat dengan akta notaris. Ada- 
kalanya eurat kuasa memasang hipotek tersebut materinya 
dikuasai dengan kuasa-kuasa yang lain sebelum akta hipo
tek dibuat, yaitu misalnya kuasa menjual. Selanjutnya 
berdasarkan surat kuasa memasang hipotek tersebut bank 
datang ke PPAT dengan maksud agar dibuatkan akta hipotek. 
Setelah isi dari akta hipotek tersebut dibacakan kepada 
para penghadap, maka akta hipotek tersebut ditandatangani 
oleh para pihak (debitur dan kreditur), para saksi (2 
orang) dan PPAT.

Dalam hal ini, bank lebih senang mempergunakan 
cara yang kedua, yang dimaksudkan untuk memudahkan mem- 
bebani lagi dengan hipotek kedua, ketiga dan seterusnya 
daripada cara yang pertama* Selain daripada itu, jarak 
antara surat kuasa memasang hipotek dengan pembuatan 
akta hipotek adalah tergantung dari bank, yaitu apabila 
telah dipandang perlu. Selama debitur dapat membayar hu- 
tangnya dengan lancar, maka belum dilakukan pembuatan 
akta hipotek. Pembuatan akta hipotek baru dilakukan apa
bila debitur sudah menunjukkan gejala-gejala yang dira-
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gukan dalam pembayaran kembali hutangnya, misalnya usaha 
debitur merosot.

Kedudukan bank sebagai kreditur sebelum dan sesu- 
dah pembuatan akta hipotek adalah berbeda. Walaupun su- 
rat kuasa memasang hipotek dibuat dengan akta notaris, 
akan tetapi akta hipotek belum dibuat, maka kedudukan 
bank adalah sebagai kreditur biasa yang eama berhak dan 
bersaing dengan kreditur-kreditur yang lainnya* Sedang- 
kan setelah akta hipotek dibuat, maka kedudukan bank ti
dak lagi sebagai kreditur biasa, akan tetapi bank sebagai 
kreditur preferen yang memperoleh hak istimewa untuk di- 
dahulukan dalam pelunasan kreditnya.

Baik dalam UUPA maupun dalam PP Nomor 10 Tahun 

1961 tidak diatur mengenai iei dari akta hipotek, Akan 
tetapi, dari model akta hipotek yang biasa dipakai dalam 

praktek, dapat disirapulkan bahwa isi dari akta hipotek 
adalah:

1. nama para pihak;
2. jumlah pinjaman dan bunga;
3. keterangan mengenai hak atas tanah yang dihipotek- 

kan;
4 . janji yang member! kuasa untuk menjual benda hipo

tek dengan kekuasaan sendiri;
5. janji sewa;
6. janji untuk tidak dibereihkan;
7. janji asuransi kebakaran.
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Kepala dari akta hipotek berbunyi "Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'r, sehingga menjadi- 
kan grosse daripada akta hipotek mempunyai kekuatan ek- 
eekutorial, artinya apabila debitur cidera janji, maka 
atas jaminan kredit dapat dilakukan ekeekusi secara lang- 
sung dengan jalan menjual jaminan kredit di muka umum dan 
hasilnya dipergunakan untuk pelunasan kreditnya.

Di dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 ditentukan bahwa 
akta hipotek merupakan alat bukti dalam rangka melakukan 
pendaftaran dan tidak disebutkan sebagai 6yarat sahnya 
pembebanan. Sedangkan menurut Mariam Darus Badrulzaman 
akta hipotek merupakan alat bukti dalam rangka pendaf
taran dan sebagai syarat sahnya pembebanan hipotek. Taf- 
siran yang demikian ini sesuai dengan UUPA, lebih menjamin 
kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat.^

Sebagai konsekuensi dari adanya akta hipotek, maka 

dipenuhilah unsur kebendaan dan selanjutnya akta hipotek 
tersebut didaftarkan pada kantor agraria.

2. Pendaftaran
Selanjutnya yang merupakan fase kedua dalam proses 

pembebanan hipotek adalah pendaftaran daripada hipotek 
itu sendiri. Menurut pasal 23 ayat (1) UUPA dan pasal 
2 PMA Nomor 15 Tahun 1961 pendaftaran hipotek merupakan
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suatu keharusan, Selain daripada itu, menurut pasal 23 
ayat (2) UUPA pendaftaran merupakan alat pembuktian yang 
kuat mengenai sahnya pembebanan hak atas tanah yang ber- 
eangkutan.

Untuk keperluan pendaftaran tersebut, maka akta 
hipotek beserta sertifikat hak atas tanah yang bereang- 
kutan dan warkah lain yang diperlukan untuk pembuatan 
akta itu disampaikan oleh PPAT kepada kantor agraria, te
tapi dimungkinkan juga dibawa sendiri oleh yang berkepen- 
tingan dengan memberikan tanda penerimaan kepada PPAT,
Akan tetapi, dalam prakteknya yang menyampaikan adalah 
PPAT sendiri,

Tentang adanya hipotek itu oleh kantor agraria di-
catat pada buku tanah hipotek dan pada sertifikat hak atas

15tanah yang dijadikan jaminan, y Baik UUPA raaupun PP Nomor 
10 Tahun 1961 tidak memberikan ketontuan mengenai apa yang 
harus didaftar, Berdasarkan pasal 2 Keputusan Dirjen Agra
ria Nomor SK.67/DDA/1968 tentang bentuk buku tanah dan 
sertifikat hipotek/credietverband, maka yang dicatat da
lam buku tanah adalah:

a, tingkat-tingkat hipotek;
b, nama lengkap yang berhutang dan yang berpiutang;
c, batas maksimum uang jaminan;
d, persil-persil yang dibebani (jenis tauah hak, na-

^Boedi Harsono, pp. cit.. h, 32*
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ma pemegang hak, pemberi jaminan, tanggal pencatat- 
an pada sertifikat tanah);

e, nama PPAT, tanggal dan nomor aktanya;
f, tanggal dan nomor salinan akta hipotek yang salin- 

annya dijahitkan pada sertifikat hipotek;
g, tanggal pendaftaran (pembuatan buku tanah);
h, tanggal pengeluaran sertifikat;
i, perubahan dan penghapusannya,

Kemudian kepada bank diberikan sertifikat hipotek 
yang terdiri dari salinan buku tanah yang disertai salin- 
an akta hipotek sebagairaana yang dimaksud pasal 7 ayat 
(1) PMA Nomor 15 Tahun 1961, yang diberi sampul seperti 
terlampir dalam sertifikat itu,

Setelah pendaftaran dan pencatatan selesai, maka 
oleh kantor agraria sertifikat hak milik atas tanah ter
sebut dikembalikan kepada pemiliknya. Mengenai hal ini 
Boedi Harsono berpendapat:

Bahwa mengingat jika kemudian dilakukan eksekusi ka
rena terjadi wanprestasi diperlukan sertifikat hak 
tanahnya dalam pelaksanaan lelang, maka seharusnya- 
lah sertifikat hak tanah itu.ditahan oleh kreditur 
selama utangnya belum lunas.

Memang biasanya bank menahan sertifikat hak milik atas
tanah yang dibebani hipotek, Menurut Abdul Latief hal
ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

l6Ibld.
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a* Kuasa hipotek yang diberikan oleh perailik Sertifi- 
kat jarang digunakan Bank, kecuali dalam kondisi 
tertentu yang terjadi pada nasabah/pemilik jamin- 
an.

b. Untuk menghindarkan kemungkinan dijaminkan kembali 
kepada kreditur lainnya dan mengurangi hak priori- 
tas yang dipunyai oleh Bank atas tanah jaminan ter- 
eebut.

c. Untuk memudahkan bila dilakukan executie terhadap 
Sertifikat tanah tersebut. *

Apa yang didaftar itu meraperoleh sifat kebendaan,
dimana yang terpenting dari sifat kebendaan adalah ada-
nya sifat droit de preference dan droit de suite. Adapun
yang dimaksud dengan droit de preference adalah bahwa
kreditur mempunyai hak untuk didahulukan atas pemenuhan
piutangnya daripada kreditur-kreditur yang lainnya, Se-
dangkan yang dimaksud dengan droit de suite adalah bahwa
hak hipotek itu tetap mengikuti benda yang dibebaninya
di tangan siapapun benda itu berada, Hal ini berarti,
walaupun benda yang dijadikan jaminan telah berada di
tangan pihak ketiga (raisalnya karena disewakan), malt a
hak hipotek tersebut tetap membebani benda tersebut se-
lama hutang debitur belura dibayar lunas, Sifat droit de
suite tersebut tidak hanya mengenai hak hipoteknya saja,
akan tetapi juga mengenai kewenangan untuk menjual benda

18jaminan dan hak eksekusi, apabila debitur cidera janji*

17 ''Abdul Latief, Kertas keria nada Duta Legal Semi
nar r Hukum dan Perbankan. 19-23 April 1982 di Jakarta, 
Infobank, Jakarta, 1982, h. 55.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan I, on. cit,., h. 63*1A
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Jadi, apabila debitur cidera janji, maka kreditur tetap 
raempunyai kewenangan untuk menjual benda jaminan dan hak 
eksekusi dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi piutang 
kreditur, karena adanya janji untuk menjual atas kekuasa- 
an sendiri dan karena grosse akta hipotek mempunyai ke- 
kuatan eksekutorial,

Selain daripada itu, dengan adanya pendaftaran, 
maka pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengetahui 
adanya pembebanan atas tanah tersebut, Dengan demikian, 

maka pihak ketiga yang berkepentingan tersebut dapat nae- 
lindungi kepentingannya itu,

Adapun biaya-biaya yang diperlukan sehubungan de
ngan adanya pembebanan hipotek atas tanah hak milik se- 
luruhnya dibebankan pada debitur, yang meliputi:

a. biaya pembuatan akta hipotek sebesar 0,25 persen 
dari beearnya pinjaman;

b. biaya materai hipotek sebesar 1 perrail dari besar- 
nya jaminan;

c. biaya pembuatan sertifikat, yaitu untuk daerah 
perkotaan Rp. ^000,- dan di luar daerah perkotaan 
Rp, 500,-.
Sedangkan mengenei dokumen-dokumen/surat-surat 

yang disimpan/ditahan oleh bank sehubungan dengan adanya 
pembebanan hipotek atas tanah hak milik adalah:
1. Secara langsung:

a. sertifikat hak milik atas tanah;
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b. sertifikat hipotek.

Secara bertahap:
a, surat kuasa memasang hipotek;

b, sertifikat hak milik atas tanah
c, sertifikat hipotek.
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BAB IV

HAPUSNYA DAN ROYA HIPOTEK

1. Hapusnya Hipotek

Mengenai sebab-sebab yang raenjadikan hapusnya hi
potek disebutkan dalam pasal 1209 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, yaitu:

1. karena hapusnya perikatan pokok;
2. karena pelepasan hipoteknya oleh si berpiutang;
3. karena penetapan tingkat.

Adapun cara berakhirnya hipotek yang biaea terjadi 
adalah karena hapusnya perikatan pokok, yaitu yang berupa 
perjanjian kredit, Hapusnya perjanjian kredit itu meng- 
akibatkan hipotek sebagai perjanjian accessoir dari per
janjian pokok yang berupa perjanjian kredit menjadi hapus 

(pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Akan te- 
tapi, apabila kredit tersebut hanya dibayar sebagian a1-au 
belum lunas, maka hipotek belum hapus. Hal ini disebabkan 
sebagai akibat azas tidak dapat dibagi-bagi dari hipotek, 

Selain daripada itu, raenurut Vollmar di luar Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata masih ada cara-cara lain yang 
menyebabkan hapusnya hipotek, antara lain karena adanya 
percampuran hutang, yaitu kreditur menjadi pemilik dari

39
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benda yang dihipotekkan atau karena tak dilaksanakannya
hak itu dalam waktu tertentu.*^

Di saraping itu, di dalam eistetn UUPA terdapat ju~
20ga ketentuan-ketentuan mengenai berakhirnya hipotek* 

Ketentuan yang dimaksud adalah Surat Edaran Menteri I^lam 
Negeri tanggal 27 Oktober 1970 Nomor BA 10/2^1/10, yang 
menyebutkan hapusnya hipotek itu dimungkinkan karena 
hapuenya hak atas tanah yang dibebani dan tanah tersebut 
kembali dalam kekuasaan Negara,

Kemungkinan-kemungkinan hapusnya hak atas tanah 
yang dimaksud oleh Surat Edaran tersebut adalah sebagai 
berikut:

1* jangka waktunya berakhir;
2* dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena 

suatu syarat batal;
3. dicabut untuk kepentingan umum; 
if. dilepaskan dengan sukarela oleh yang mempunyai 

hak.
Dalam Surat Edaran tersebut ditentukan bahwa dengan 

hapusnya hak atas tanah yang dibebani itu, tidak rnenjadl- 
kan hapusnya hutang yang bersangkutan. Dengan kata lain,

197Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum Perdata: Hu- 
kum Bendar Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 118, dikutip da- 
ri Vollmar, Inleiding Nederlands Burgerllikrechtf h. 262.

20Mariam Darus Badrulzaman II, o p . cit.« h* 76.
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pinjam-meminjam antara bank dengan debitur masih tetap 
ada, akan tetapi selanjutnya bank tidak lagi berkeduduk- 
an sebagai kreditur preferen yang mempunyai hale untuk le- 
bih didahulukan atas peraenuhan piutangnya daripada kredi- 
tur-kreditur yang lainnya, Jadi, bank kedudukannya ber- 

ubah menjadi kreditur biasa yang sama berhak dan bersa- 
ing dengan kreditur-kreditur lainnya. Dengan demikian, 

raaka ada kemungkinan piutangnya hanya dibayar sebagian 
dan ini jelas akan merugikan bank,

Mengingat hal tersebut di atas, maka bank harus 
hati-hati dalam menghadapi segala kemungkinan yang mung- 
kin terjadi. Untuk mencegah timbulnya kerugian karena 
hapusnya hak atas tanah yang dibebani hipotek, maka da- 
lam akta hipotek harus dimungkinkan adanya janji-janji 

khusus yang lain, yang tidak hanya terbatas pada janji- 
janji yang telah biasa disebutkan dalam akta hipotek,

Adapun kemungkinan-kemungkinan janji tersebut oleh 
Sri Soedewi Masjchun Sofwan disebutkan sebagai berikut:

1. Jika tanah hapus karena pencabutan hak maka peng- 
ganti kerugian yang diberikan adalah untuk pelu- 
nasan hutangnya debitur.

2. Jika tanah hapus karena pembatalan dan kembali da- 
lam kekuasaan Negara maka hendaknya Pemerintah 
raemberikan hak kepada kreditur untuk melanjutkan 
hak tersebut dan wenang untuk menjual hak tersebut,

3. Jika tanah hapus karena habisnya waktu yang diberi
kan, selayaknya Bank memperhitungkan deogan seksa- 
ma jangka waktu pemberian hak tersebut,'

Sri Soedewi Masjchun Sofwan I, ou. cit.. h,21
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Jadi, dengan adanya janji-janji seperti tersebut 
di atas diharapkan dapat mencegah atau memperkecil resi- 
ko bagi bank dari kerugian yang mungkin tirabul karena ha
pusnya hak atas tanah yang dibebaninya,

2. Rova Hipotek

Apabila hipotek hapus atau kredit telah dinyatakan 
lunas oleh bank, maka akan dilakukan pencoretan (roya) 
terhadap pendaftaran hipotek. Meskipun kredit telah lunas, 

akan tetapi raasih terkait dengan suransi, ongkos-ongkos 
yang lain belum dibayar, maka belum dilakukan roya terha
dap pendaftaran hipotek.

Roya dilakukan atas permintaan pihak yang berkepen- 
tingan. Menurut pasal 29 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 19&1 
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sesuatu 
hak tanggungan jika kepadanya disampaikan surat tanda 

bukti penghapusan hale itu,
Adapun cara untuk melakukan roya hipotek adalah 

bank memberikan eurat keterangan pada kantor agraria tem- 
pat hipotek tersebut didaftarkan bahwa piutangnya telah 
lunas, Sertifikat tanah dan sertifikat hipotek. dibawa ke 
kantor agraria tersebut di atas, Kemudian oleh kantor 
agraria catatan pada sertifikat tanah dicoret dan kemudi
an dibuat catatan pada sertifikat dengan dibubuhi cap dan 
tanda tangan pejabat yang bersangkutan, Sedangkan serti
fikat hipotek ditarik dan disimpan oleh kantor agraria
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dan sertifikat tanahnya dikembalikan kepada perailiknya.
Maksud dilakukannya roya adalah demi kepastian 

hukum dan agar dapat diketahui oleh umum bahwa atas ta
nah tersebut telah tidak ada Xagi hipotek yang membebani- 

22nya* Dengan deraikian, maka pemilik tanah tidak raengalami 
kesulitan untuk mengalihkan maupun membebani kembali ta
nahnya kepada kreditur yang lain. Demikian pula pihak ke
tiga yang berkepentingan tidak akan ragu-ragu lagi untuk 
menerima peralihan atau menerima tanah tersebut sebagai 
jaminan kredit, karena atas tanah tersebut telah tidak 
ada lagi hipotek yang membebaninya dan benar-benar telah 
dilakukan pencoretan (roya) terhadap pendaftaran hipotek*

Sri Soedewi Masjchun Sofwan 1, op. cit«. h. 45.22
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
Berdasarkan perniasalahan yang telah dibahas dalam 

bab-bab yang terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:

1. perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan 

nasabahnya (debitur) tidak dapat disamakan dengan 

perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit 
yang dibuat antara bank dengan debitur hanya oer- 
laku khusus untuk perjanjian pinjam-meminjam uang 
saja dan hanya berlaku di lingkungan perbankan. 
Sedangkan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku 
umum, yaitu tidak hanya berlaku untuk perjanjian 
pinjam-meminjam uang saja, akan tetapi berlaku ju- 
ga untuk perjanjian pinjam-meminjam barang. Selain 
daripada itu, dalam perjanjian kredit tidak terkan- 
dung adanya suatu konsensus (kesepakatan) dari ke- 
dua belah pihak, melainkan hanya sepihak, karena 

bank telah raenentukan syarat-syarat umum perjanji-
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an kredit. Sedangkan dalam perjanjian pinjara-memi- 
njara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata disyaratkan adanya konsensus antara kedua 
belah pihak;

2. dalam proses pembebanan hipotek atas tanah halt mi- 
lik ternyata bank lebih senang mempergunakan surat 
kuasa memasang hipotek. Akta hipotek baru dibuat 
apabila debitur sudah menunjukkan gejala-gejala 
yang diragukan dalam pembayaran kembali hutangnya, 
Hal yang demikian menirabulkan resiko yang besar 
bagi bank sebelum dibuatnya akta hipotek dan ber- 
pengaruh pula terhadap kedudukan bank sebagai kre
ditur, Walaupun demikian, akhirnya apabila akta 
hipotek telah dibuat, maka agar hipotek tersebut 
berlaku efektif selalu didaftarkan pada kantor 
agraria;

3. selain yang ditentukan dalam pasal 1209 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata, ternyata masih ada 
sebab-sebab lain yang mengakibatkan hipotek men- 
jadi hapus;

4. apabila hutang debitur telah dinyatakan lunas oleh 
bank, maka selalu dilakukan pencoretan (roya) ter
hadap pendaftaran hipotek.

Berdasarkan pembahasan permasalahan dan kesimpul-
2, Saran
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annya, maka saya memberikan saran sebagai berikut:
1* pemohon kredit hendaknya bersifat terbuka dalam me- 

lengkapi dan memberikan inforraaai yang diperlukan 
oleh bank, karena cepat lambatnya pembahasan per- 
mohonan kredit tergantung pada kelengkapan data 
yang diberikan oleh pemohon kredit. Makin cepat 
data itu diberikan, makin cepat selesai pula pem- 
bahasannya;

2, hendaknya segera dibentuk undang-undang mengenai 
hak tanggungan seperti yang dimaksudkan dalam pa- 
sal 51 UUPA, sehingga tidak ada lagi dualisme la- 
gi dalam pengaturannya dan ada keseragaman dalam 
pelaksanaannya\

3- walaupun tidak ada ketentuan yang mengharuskan ata.a 

yang melarang untuk menahan sertifikat hak atas ta

nah yang dibebani dengan hipotek, sebaiknya selsma 
hutang debitur belum dibayar lunas, maka bank tetap 
menahan sertifikat hak atas tanah yang dibebani de
ngan hipotek. Ini dimaksudkan untuk menghindari 
hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin dilaku
kan oleh debitur atas sertifikat hak atas tanah 
tersebut, yang dapat merugikan bank; 
dalam kaitannya dengan surat kuasa memasang bipo- 
tek, hendaknya bank segera mengusahakan pembuatan 
akta hipoteknya. Apabila akta hipotek belum dibu
at dan debitur jatuh pailit, maka seluruh harta
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kekayaan debitur akan disita termasuk pula benda 
yang dibebani hipotek, kemudian dilelang dan ha- 
silnya sedapat mungkin dipergunakan untuk melunasi 
piutang para krediturnya dengan memperhatikan urut- 
urutannya. Oleh karena akta hipotek belum dibuat, 
maka bank kedudukannya masih sebagai kreditur bia
sa, sehingga ada kemungkinan piutangnya tidak da
pat dibayar seluruhnya dan ini jelas akan merugi- 
kan bank;

oleh karena hipotek dapat hapus dengan hapusnya 
hak atas tanah yang dibebaninya, maka dalam akta 
hipotek harus dimungkinkan adanya janji-janji khu- 
SU6 yang lain, yang tidak hanya terbatas pada jan- 
ji-janji yang telah biasa disebutkan dalam akta 
hipotek. Dengan adanya janji-janji khusus tersebut 
diharapkan dapat mencegah atau memperkecil resiko 
bagi bank dari kerugian yang mungkin timbul kare
na hapusnya hak atas tanah yang dibebaninya.
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SURAT KUASA UNTUK MEMASANG HIPOTIK 

Nomor :
Pada hari ini,

4

Hadir dihadapan saya, , Sarjana ---
Hukum, Notaris di , dengan dihadiri oleh — — 
saksi-sakei yang saya, Notaris, kenal dan akan dieebut 
pada bahagian akhir akta ini : -----------------------
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maupun utang yang kemudian akan ada pada BANK
, berkedudukan di (selanjutnya cukup

disebut dengan BANK) berikut bunga-bunga dan pembayaran- 
pembayaran lainnya yang lazira harus dibayar oleh DEBITUR 
kepada BANK, diantaranya biaya tegoran dan biaya untuk - 
orang yang dikuasakan oleh BANK untuk melakukan penagih- 
an (bilamana DEBITUR raelalaikan kewajiban-kewajibannya), 
dengan ini memberi kuasa kepada BANK dengan hak substi-
tusi, khusus untuk dan atas nama penghadap (pemberi ---
kuasa) eerta untuk kepentingan BANK tersebut, membebani
dengan hipotek pertama, kedua, ketiga dan seterusnya --
sampai suatu juinlah yang dapat ditentukan sendiri, atas:

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBEBASAN HIPOTEK ATAS TANAH HAK MILIK 
SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA BANK

TINA WARDHINI PIKIR



dengan perjanjian-perjanjian yang biasa atau lazimnya di- 
buat untuk memasang hipotik pertama, kedua, ketiga dan —  
seteruenya menurut Undang Undang dan Peraturan Peraturan 
yang berlaku terutama ketentuan-ketentuan tersebut dalam 
pasal pasal 1178, 1185 dan pasal 1210 Kitab Undang Undang
Hukum Perdata dan pasal 297 Kitab Undang Undang Hukum --
Dagang, serta perjanjian-perjanjian tersebut dibawah ini:

1. persil yang dibebani hipotik oleh peraberi kuasa tidak 
: boleh dieewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan —  

tertulis terlebih dahulu dari BANK; -------------- -—
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2. persil yang dibebani hipotik oleh pemberi kuasa harus
dimasukkan dalara asuransi pada Perusahaan Asuransi --
yang ditunjuk oleh BANK, satu dan lain sampai jumlah - 

minimum yang ditentukan oleh BANK terhadap bahaya ke—  
bakaran; --------------------------------------------

3. dalara hal penjualan sukarela dari persil yang dibebani
hipotik, kecuali jika penjualan itu dilakukan berda--
sarkan kekuasaan yang tetap seperti yang diraakeudkan - 
pada sub. dan sub, 5 dibawah ini, raaka pembeli tidak 
dapat menggunakan hak membersihkan, kecuali jika pern—  
beri kuasa dapat membuktikan bahwa ia mendapat perse—  
tujuan tertulis dari BANK untuk membersihkan yang de—  
mikian itu; -----------------------------------------

if. jika DEBITUR tidak dapat membayar kembali utangnya pa
da waktu yang ditentukan, oleh BANK atau tidak meme--
nuhi salah satu dari pada syarat-syarat Perjanjian --
Kredit yang ditanda-tangani oleh DEBITUR dengan BANK, 
maka BANK diberi kuasa dan/atau hak yang tetap dan ti
dak dapat dicabut lagi tanpa kekuasaan Hakim, menjual 
persil yang dihipotikkan dimuka umum, menurut ketentu- 
an-ketentuan Hukum yang berlaku, mengatur dan menetap- 
kan waktu, teinpat, cara-cara dan syarat-syarat penju—  
alan, menerima uang penjualannya, memberi tanda pelu—  

nasan untuk itu, menyerahkan persil yang dijual dan —  
dari penjualan itu mengambil bagian yang menjad'i hal.-- 

nya dengan kewajiban menyerahkan sisanya kepada pern--
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beri kuasa;--- ------------------------------------
5. jika DEBITUR tidak dapat membayar kerabali utangnya —  

pada waktu yang ditentukan oleh BANK atau tidak meme- 
nuhi salah satu dari pada syarat-syarat Perjanjian —  
Kredit yang ditanda-tangani oleh DEBITUR dengan BANK, 
sedang hipotik yang dimaksud diatas belum dipasang/ - 
dilaksanakan, maka pemberi kuasa dengan ini memberi -
kuasa dengan hak substitusi kepada BANK untuk dan --
atas nama pemberi kuasa menjual pereil tersebut ber—  
ikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas- 
nya kepada siapapun juga, menurut harga dan ketentu—
an-ketentuan Hukum yang berlaku, mengatur dan mene--
tapkan waktu, tempat, cara-cara dan syarat-syarat--
penjualan, menerima uang penjualannya, memberi tanda 
pelunasan untuk itu, menyerahkan persil yang dijual - 
dan dari penjualan itu mengambil bagian yang menjadi 
haknya, dengan kewajiban menyerahkan sisanya kepada - 
pemberi kuasa; ----- --------------------------------

- Selanjutnya kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan 
tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum —  
dalam pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau
karena sebab apapun juga, demikian sampai pembebanan --
hipotik atau penjualan atas persil tersebut di atas ---
untuk kepentingan BANK selesai. -----------------------

- BANK berhak juga untuk sebelum melaksanakan hipotik —  
atau penjualan tersebut menetapkan sendiri secara sepi—
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hak jumlah penagihannya terhadap DEBITUR berikut bunga—  
bunganya dan pembayaran-pembayaran lainnya yang bersang
kutan yang lazim harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK 
menurut buku-buku BANK (tanpa DEBITUR tentang hal itu —  
dapat raengajukan keberatan), satu dan lain dengan tidak 
mengurangi hak DEBITUR untuk bilaraana setelah hipotik —  
atau penjualan itu dilaksanakan oleh BANK, DEBITUR tnera- 
sa dan dapat membuktikan secara eah bahwa utang utangnya 
yang jumlahnya ditetapkan oleh BANK ternyata lebih besar
dari pada semestinya, menuntut kelebihannya dan/atau --
raengajukan keberatan/protes dari/ke^ada BANK, akan ----
tetapi tanpa BANK berkev/ajiban membayar sesuatu penggan- 
tian kerugian apapun kepada DEBITUR tentang hal itu, --

- Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa persil berikut
segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya ----
adalah benar-benar hak dan miliknya pemberi kuasa sendi- 
ri, tidak dipertanggungkan dengan cara apapun juga kepa
da orang atau pihak lain, bebas dari pada segala sengke-
ta dan juga bahwa pemberi kuasa belum pernah member! --
kuasa kepada orang.atau pihak lain untuk membebani hipo
tik atau menjual persil tersebut. ------- --------------
- Selanjutnya penghadap berjanji dan mengikat diri kepa
da BANK, bahwa selama DEBITUR masih mempunyai utang----
utang kepada BANK, tidak akan memindah-tangankan, menye-
wakan/meminjamkan persil tersebut kepada orang atau ---

pihak lain siapapun juga tanpa persetujuan tertulis ter-
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lebih dahulu dari BANK dan bahwa surat-surat/sertipikat
persil tersebut akan diserahkan kepada dan disirapan --

oleh BANK.----- ---------------------------....... —
- Jika hipotik atau penjualan itu sudah terlaksana dan 
apa yang dihipotikkan atau dijual itu sudah terjual, —
maka pemberi kuasa wajib menyerahkan apa yang dihipo--
tikkan itu dengan segera, akan tetapi selambat-lambat—  
nya 1 (satu) bulan setelah penjualan tersebut terlaksa

na dalam keadaan kosong dan baik tanpa berhak meminta - 
sesuatu penggantian kerugian apapun juga kepada BANK —  
dan/atau pemilik baru. ---- ---------------------------
- Untuk keperluan tersebut di atas yang diberi kuasa —
boleh/berhak menghadap dimana saja yang diperlukan, --
terutama Penjabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang* —  

Kantor Agraria Kotamadya, Instansi Instansi yang berwe- 
nang dan pembesar-pembesar yang berwajib, memberikan —  

keterangan-keterangan, minta pembuatan akta-akta/surat-
surat, mengajukan surat-surat permohonan, mengurus ---
balik nama atas nama pembeli persil tersebut, pendek —  
kata segala sesuatu yang diperlukan tidak ada yang di—  
kecualikan, sampai urusan pembebanan hipotik atau pen—
jualan itu selesai, ----------------------------------
------------------ DEMIKIAN AKTA INI -----------------

- Dibuat dan diselesaikan di , pada hari dan --

tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan -- 

dihadiri oleh dan
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, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, ber- 
tempat-tinggal di s sebagai saksi-sak6i. -------
- Akta ini, setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga lalu --
ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, --
Notaris. -----------------------------------------------
- Dibuat dengan
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DEMI  KE A D I L A N  

B E R D A S A R K A N  K E T U H A N A N  YANG M A H A  E S A

AKTA HIPOTIK
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DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

AKTA HIPOTIK

No.....................................

Pada had ini, hari .....................  tanggal ..................................  19.........
datnng menghadap kepada kami .....................................................................
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan ................................................ ............
Oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya 
bcrdasarkan ketcntuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri
tanggal ............ '.............................  19......... Nomor ........................................
Agraria No. 10/1961 bertindak ‘ ) sebagai 

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/dir^rkenalkan kepada 
kami dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :
1............................................... 2)

..............................................................................................................................2 )
................  2 )

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 )

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

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

..............................................................................................................................  2 )

......................................................................... 2 )

Selanjutnya disebut yang menghipotikkan. Pihak Periama,

II .....................................................................................................................
D

........................................................................  2 )

....................................................................  2 )

........................................................................  2 )
............................................................................................. 2 )

......................................... ....  D

............. ...............................................................................  2 )

Selanjutnya disebut yang menerima hipotik. Pihak fledim ;

Para penghadap menerangkan bahwa :

— yang berhulang dengan ini mengaku benar-bcnar telah berhutang dengan 
syah kepada yang ber-piutang, karena menerima uaug pinjaman dengan 
tunai sejumlah Rp.......................... ( .............................................................
..............................................)>
untuk penerimaan uany niana akta ini berlaku pula sebagai t:-.nda 
pcnerimaannya;

-  untuk hutang tenvhut yang berhutang harus membayai bursg:; ......  ..
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( .............................................) sebulnnnya, bunga mana harus dibayar
tiap'tiap akhir bulan dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan

hutang tersebut hams .dibayar kembali selambat-lambatnya pada tanggal

semua pembayaran-pembayaran hams dilakukan kepada dan di kantor
yang berpiutang di ...............................  dengan menerima surat-tanda
penerimaan uang yang selayaknya;

hutang tersebut bcserta bunganya se-waktu-waktu dapat ditagih dan t
harus dibayar seketika dan sekaligus, bila yang berhutang melalaikan 
kewajibannya sebagai yang berhutang, bila yang berhutang dinyatakan 
pailit atau karena apapun hiking kekuasaan atas hartanya, bila harta 
yang berhutang disita oleh orang lain, bila yang berhutang meninggal 
dunia, pula bila keadaan kekayaannya mundur sedemikian, hingga 
yang berhutang menurut perlimbangan yang ber-piutang tak akan dapat 
membayar hutangnya la'gi;

guna menambah jaminan dan tanggungan atas pembayaran kembali 
uang pokok, uang bunga dan segala biaya-biaya yang dipcrlukan 
seperti tertera dalam akta ini, yang berhutang dengan ini memberikan 
H1POTIK ...............................  kepada yang berpiutang hingga sejumlah
R p ............................... ( ....................................... ..................................................
.............................................................................................................. ) atas:
sebidang tanah hak ........................ . No..................................... . terletak
di

Propinsi : ..............................................
Kabupaten ..............................................
Kecamatan ; ..............................................

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

diuraikan dalam surat-ukur : tgl................................... N o............................
luas tanuh .............. ( .................................................... } \

berukuran panjang kurang-lebih : ..........( ....................................) meter; 3)
lebar kurang-lebih ..........( ....................................) meter; J )

persil nomor D afta r............... kohir nom or................ . b lo k ...................  3*
dan berbatasan di'sebelah :

Utara : ............................................. s )
Timur : ............................................  J )
Selatan ............................................. 3)
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 daji 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 dieabut kembali
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3

untuk menjual di hadapun uinum tanah yang telah di-ikatkan (di-hipotikkan) 
dalam akta ini, dun setelah terjual, diberikan 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 boleh menerima uang sewa yang 
dibayar lebih dahulu;

Penjualan tanah yang terikat dalam akta ini atas kemauan sendiri 
sebagai dimaksudkan dalam pasal 1210 dari Kitab Undang-Undang Perdata, 
tidak membebaskan hipotik ini;

Selama hutang tersebut beserta uang-bunganya belum dibayar lunus, 
yang berhutuug harus memasukkan pertanggungan kebakaran atas segala 
bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah yang di-hipotikkan itu pada 
suatu perseroan pertanggung&n kebakaran yang ditunjuk o leh ' yang ber- 
piutang, surat polis-asuransinya harus tcrsimpan pada pemegang grosse dari 
akta ini dan yang berhutang diwajibkun membayar uang-premi sepatutnya 
dan pada waktunya;

Jika terdapat kerugian karena kebakaran di atas tanah yang terikat mi 
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 dibayamya, dan 
dalam keadaan sedemikian itu, pemegang yang sah dari Sertipikat hak atas 
tanah bertanggung juwab dalani segala tindakan.terhadap perseroan tersebut;

Kedua pihak dalam perkara mengenai hak-hak tersebut di aias memilih 
tempat kedudukannya yang tctap di Paniteran Pengadilan Negeri di

Setelah memeriksa surat-surat, yang di mana perlu telah dibubuhi 
ineterai secukupnya dan berpendapat semuanya itu mcmenuhi syarat-syarat 
maka kami menyuruh buatkan akta ini dan memberikannya sebagai bukti,
bahwa.............................................  tersebut mendapat H IPO T IK  .................
hingga sebesar Rp......................... ( ............................................... ..................... )
atas tanah h a k .............................. yang diuraikan di atas.

Bersama ini diterangkan, bahwa uang meterai yang dipeilukan untuk
akta ini, sejumlah Rp ....................... ( ................................................................)
telah dibayar tunas menurut surat-kuasa-untuk-menyetor-uang-mctcrai ter-
tanggal ...................................... No................... . surat mana dijahitkan pada
asli akta ini :

Demikian akta ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas, di bawah
No............................ dihadapan .......................................................................4)

............................................................................................................... <)
.......................................................................................................................................4)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  4 )

4)
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................................................M

.....................................................................................................................................M

.....................................................................................................................................*»)

sebagai saksi-saksi dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disctujuinya, maka 
akta ini dibubuhi tanda-tangan oleh para penghadap, saksi-saksi, kami, 
penjabat pembuat akta tanah untuk wilayah ...........................................S)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ‘  5 )

.....................................................................................................................................S)
s)

............................................................................................. ... ............... .......sj

..................................................................................................................................... S)

.................. .̂............................ S)

.................................................................... ; sj

Penjabat Pembuat Akta Tanah,

(...................)

Yang berpiutang, Vang berhutang,

(................) (.................)

Para Saksi :

I. 2.

c................ ) (............. .. )

Keterangan :

1). Yang tidak perlu dicoret.
2). Diisi nama, umur, kewargancgaraan, pekerjaan, lempat tinggal, jika ia 

. bersuami disebutkan juga keterangan diatas mengenai suaminya.
3). Hanya diisi bila tanalmya belum diuraikan dalam suatu surat-ukur.
A ) .  Diisi nama, umur, kewargancgaraan, pekerjaan, tempat tinggal para saksi.
5). Diisi wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah.
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Catatan:

Akta-Hipotik masih tunduk pada ketentuan-ketentu
an dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat 
dan Overschrijving ordonantie stlb. No. 27/1834. 
Dan untuk member! kekuatan eksekusi maka "Kepa- 
la" akta ini dicantumkan: DEMI KEADILAN BERDA- 
SARKAW KETUHANAN YANG MAHA ESA.
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