
BAB V

P E M U T U P

1. Kerimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam 

bab-bab yang lordahulu, maka dupatlah ditarik kesimpulan 

sebagai berikul :

1. Per jan j i.-n kredit yang dibuat anlara bank dan naeabah 

nya (debitur) tidak dapat di&amakan dengan perjanjian 

pin jaw .'huminjam yang diatur dalam KUll Perdata. Perjan- 

jian kredit yang dapat dibuat antara bank (uulaku kro- 

diLur) dengan debitur hanya berlaku !;liu;.;uu untuk pur- 

janjian pinjam-meminjam uang saja dan hanya berlaku 

di lingkungan perbankan. Sedang perjanjian pinjam me- 

minjam yang diatur dalam K'JH Perdata berlaku umum, ya- 

itu tidak hanya berlaku untuk perjanjian pin jam memin- 

jam uang saja, tetapi juga untuk pin jam mominjam ba- 

rang. -Selain daripada itu, dalam perjanjian kredit tak 

terkanuung adanya suatu kesepakatan (konsensuis) dari 

kedua l lah pIhak, uiclainkan hanya ^epihak, karena 

bank iiiaii menentukan ^yarat-syarat umum perjanjian 

pin jam .i.ominjain yang diatur dalam K UII Perdata dijjyarat- 

kanadan,. a konsensuu antara kedua belah pihak;

Jalam | roner; pembebanan hipotik . la:; Lau..li hak v;una
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bangunan ternyata bank lebih senang (hampir selalu) 

mempergunakan surat kuasa memegang hipotik. Hal yang 

demikian menghindari resiko yang besar bagi bank se

belum dibuatnya akta hipotik dan berpengaruh pula 

terhadap kedudukan bank sebagai kreditur. Walau demi

kian, akhirnya apabila akta hipotik telah dibuat, ma-
*

ka agar hipotik tersebut berlaku efektif selalu di

daftarkan pada kantor agraria;

3. Dalam hak guna bangunan secara teori ada dua hukum 

(uehubungan dengan adanya asa pamisahan horizontal 

UUPA) yaitu hukum tanah untuk U m u b n y a  dan hukum per- 

janjian (untuk bangunan itu sendiri). Namun kenyata- 

annya dalam praktek perbankan berlaku hukum B.W untuk 

hak guna bangunan dalam kaitannya dengan kredit hipo

tik, yang menganut asas perlekatan. Jadi hanya ada 

satu hulcutn saja dalam hak guna bangunan yaitu hukum 

tanah;

l\, Selain .yang ditentukan dalam pasal 1209 KUH Perdata, 

ternyata masih ada sebab-sebab lain yang mengakibat- 

kan hipotik menjadi hapus, antara lain karena adanya 

percampuran hutang, yaitu kreuitur menjadi pemilik 

dari benda yang dihipotikkan n tyu karena tidak dilak- 

isanakannya hak itu dalam waktu tcrtrntu, atau karena 

hapusnya hak atas tanah yang dibubani dan tanah ter

sebut kernbali dalam kekuasaan negara;

5* Apabila hutang debitur dinyatakan lunas oleh bank,

<+9
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maka selalu dilakukan pencoretan (roya) terhadap pen

daftaran hipotik ,yang bersangkutan, Hal ini demi ke- 

pastian hukum dan agar dapat diketahui oleh umura bah

wa atas tanah tersebut telah tidak ada lagi hipotik 

yang membebaninya;

G. Grosse akta mempunyai cegi poeitif, yaitu sesuai de

ngan derap langkah pembangunan negara kita khususnya 

pembangunan dibidang hukum karena akan lebih menjurus 

kcpastian hukum terutaraa rnempercepat memperoleh modal 

dari para pengusaha sehinggu dapat- memperbaiki taraf 

hidupn^u serta masyarakat pada umumnya;

7- Dalam praktek terlihat bahwa ternyata tidak selamanya 

grosse akta dapat dilaksanakan oleh bank secara mu- 

tlak (dalam hal ini bank pemorintah). Hal ini disebab- 

kan karena fungsi bank itu seridiri, yaitu untuk mem- 

bantu kemajuan pengusaha dibidang finansial. Biasanya 

pihak bank tidak sampai melakukan tindakan permohonan 

eksekusi grosse akta, melainkan moreka akan menyerah- 

kan ce[.unuhnya masalah ini kepada Badan Urusan Piutang 

Negara (BUPN) guna penyelesaiatmya jika terjadi debi

tur wanpreGtasi;

?,. S a r a n

Berdasarkan pembahasan permasalahan dan kesimpulan- 

nya, maka saya dapat memberikan saran-saran sebagai berikut, 

yang mungkin i.orguna bagi kita semua. Saran-saran tersebut 

an Lara lain :
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1. Pemohon kredit hendakn.a bersifut terbuka dalam me- 

lengkapi dan memberikan inforwasi yang diperlukan 

oleh hank, karena capat lambatnya pembahasan permo

honan kredit bergantung pada kelengkapan data yang 

diberikan oleh pemohon kredit. Makin cepat data itu 

diberikan, makin copat selesai pula pembahasan dan 

pemberian kreditnya;

Hondakii^a segera dibentuk Undang-undang mengenai hak 

tanggungan seperti yang dimaksud dalam pasal 51 UUPA, 

sehingga tidak ada lagi dualisme dalam pengaturannya 

serta ada keseragaman dalam pelaksanannya sehubungan 

dengan asas pemisahan horizontal yang dianut UUPA;

3. Walaupun tidak ada ketentuan yang mengharuskan atau 

melaran,_; untuk menahan sertifikat hak atas tanah yang 

dibebani dengan hipotik, sebaiknya selama hutang debi

tur belum dibayar lunar;, maka bank tetap menahan ser-
♦

tifikat hak ataa tanah yang dibebani dengan hipotik. 

Ini dimakeudkan untuk mencegah hal-hul yang tidak di- 

inginkan yang mungkin dilakukan oleh debitur atas ser

tifikat hak atas tanah tersebut yang dapat merugikan 

bank;

/|* Dalam kaitannya dengan surat kuaua memasang hipotik, 

hendaluv.i bank segera mungusahakan penibuatan akta hi- 

potiknyu. Apabila akta hipotik belum dibuat dan debi

tur jatuh pailit, maka eeluruh harta kekayaan debitur 

akan disita termasuk pula benda yang dibebani hipotik,
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kemudian dilelang dan haeilnya sodapat mungkin diper

gunakan untuk melunasi piutang para krediturnya de

ngan memperhatikan urutannya, Oleh karena akta hipo

tik belum dibuat, maka bank kedudukannya masih seba

gai kreditur biasa, sehingga ada kemungkinan piutang- 

nya tidak dapat dilunasi seluruhnya dan ini jelas 

akan mcrugikan bank;

5. Oleh karena hipotik dapat hapus dengan hapusnya hak 

atas tanah yang dibebaninya, maka dalam akta hipotik 

hendaknya (harus) dimungkinkan adanya jaji ji-janji 

khusus ang lain, yang tidak hanya terbatas pada jan

ji-janji yang telah biasa disebutkan dalam akta hipo

tik* Adapun kemungkinan-keniungklnan janji tersebut 

adalah sebagai berikut : 4

a. jika tanah hapus karena pencabutan hak maka 

pengganti kerugian yang diberikan adalah untuk 

pelunasan hutangnya debitur';

b. jika tanah hapus karena pcrnbatalan dan kembali 

dalam kekuasaan negara maka hendaknya pemerin- 

tah memberikan hak pada kreditur untuk melan- 

jutkan hak tersebut dan wewenang untuk menjual 

hak tersebut;

c. jika tanah hapus karena habicnya waktu yang 

diberikan seiayaknya bank memperhitungkan de

ngan seksama jangka waktu pemberian hak tersu- 

b u t .
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Dengan adanya janji-janji khusus tersebut diharapkan 

dapat mencegah atau memperkecil resiko bagi bank da

ri kurugian yang mungkin timbul karena hapusnya hak 

ataa tanah yang dibeb&ninya.

Demikianlah beberapa saran yang dapat saya kemukakan 

semoga bisa menjadi masukan yang bermanfaat.
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