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BAD I

PENDAliULUAN

1• Permasalahan : Latar Belakan/g dan Perumusannva

Pacla saat ini negara kita sedang giat-giatnya memba- 

ngun di segala bidang. Pembangunan tersebut' dilakukan tahap 

demi tahap dengan program-program yang terencana dalam Repe- 

lita. Dalam hal ini, pembangunan bidang ekonomi sangat diu- 

tamakan. Oleh karena pembangunan di bidang ekonomi ini sangat 

membutuhkan modal yang cukup besar, karenanya pemeriritah ha- 

rus rnenyediakan dana untuk member! kredit bagi para pengusaha 

agar ucahanya dapat berkembang dengan baik serta berjalan 

lancar.

Ketentuan-ketentuan GBHN dan tfepelita menghdndaki di- 

mungkinkannya pemberian kredit secara luas untuk inenunjang 

kemampuan perluasan industri, perdagangan, investasi dan pem

bangunan pada uinumnya. Di samping pemberian kredit secara lu

as nampak adanya usaha untuk metnberikan perlindungan dan rang- 

sangan bagi golongan ekonomi lemah, pengusaha kecil, untuk 

mondorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan kecil dalam ling- 

kup kebijakcanaan perkreditan.

Jika kita akan berbicara masalah kredit, maka tentu 

tidak akan terlepas dengan persoalan jarninan yang merupakan 

syarat bagi pdmberian kredit, demi keamanan modal dan kepas- 

tian hukum bagi si pemberi modal. Undang-undang memang telah

1
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2

memberikan jaminan kepada kreditur molului pasal 1131 Kitab 

Undang-uridang llukum Perdata yang menyatakan bahwa : Segala 

kebendaan si berutang, baik yang borgerak maupun yang tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di- 

kemudian hari, menjadi tan^gungan untuk perikatannya perse- 

oroiigan. Akan tetapi jaminan itu bersifat urnum, padahal me- 

nurut pasal 21* Undang-undang Pokok Perbankan No. 1/+ Tahun 

196?, Bank dilarang memberikan kredit tanpa adunyn jaminan 

khusus untuknya. Hal ini dimaksudkan apabila dobitur tidak 

daoat mengembalikan kredit, maka jaminan khusus tersebut da

pat dijual lelang dan hasil penjualannya digunakan untuk me- 

nutup kredit.

Berkaitan dengan hal tercebut di atas, maka saya ber- 

maksud untuk membahas masalah jaminan kredit hipotik terha- 

dap hak guna bangunan.

Menurut pasal 35 ayat 1 UUPA, yang dimaksud dengan 

hale guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, 

dengan jeuigka v/aktu paling lama 3^ tahun.

Terhadap rumusan ini dapat dikatakan bahwa hak guna 

bangunan adalah hak yang khusus diberikan untuk mendirikan 

dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, 

dan dengan jangka waktu yang terbatas.

Sebagai hak atas tanah, hak guna bangunan diberikan 

hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan saja, dan bu

kan untuk keperluan pertanian atau keperluan lainnya. Namun
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hal ini tidak berarti bahwa di atas tanah tersebut si peine- 

gang hak tidak diperbolehkan menanam sesuatu, inemelihara 

ternak dan lain sebagainya, asalkan tidak meninggalkan fung- 

si pokoknya yaitu untuk mendirikan bangunan. Oleh karena itu 

baik tanah negara, tanah railik seeeorang atau badan hukum, 

dapat diberikan pada orang lain dengan hak guna bangunan.

Sejalan dengan pengertiau di atas, hak guna bangunan 

tidak memberikan v/ewenang kepada pernegangnya untuk inengarabil 

kekayaan alarn yang terkandung di dalam tanah yang ada, yang 

dikuasai dengan hak tersebut. Selain yang tersebut di atas, 

hak guna bangunan juga merupakan hak yang bersifat kebenda- 

an, sehingga dapat dialihkan atau untuk jarainan hutang, se- 

dangkan yang boleh menjadi pemegang hak guna bangunan adalah 

V/arga Negara Indonesia tunggal dan badan hukuw yang ditunjuk 

oleh pemerintah.

Hak guna bangunan diadakan untuk memenuhi kebutuhan 

hukum dalam masyarakat modern saat ini, dan hak guna bangun

an bukanlah hak yang berasal dari hukum adat.

“Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hak guna bangun

an itu secara khusus diatur dalam pasal 33 sarapai dengan pa

sal ^0 UUPA. Jika diteliti dan dipelajari pasal-pasal terse

but, maka dari pasal itu dapatlah ditemukan ciri-ciri dan si- 

fat-sifat dari hak guna bangunan itu cebagai berikut :

1. Hak guna bangunan termasuk hak yang kuat, walaupun ti

dak sekuat hak railik. Hak ini mudah bapus, dan mudah 

dipcrtahankan terhadap gangguan pihak lain* Oleh ka-
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rena itu hak guna bangunan merupakan salah satu hak 

yang wajib didaftarkan. Demikian ketentuan pasal 38 

UUPA dan pasal 19 PI1 No. 10 Tahun 1961;

2. Hak guna bangunan dapat beralih, artinya dapat diwa- 

riskan kepada ahliwaris si empunya hak (pasal 35 a- 

yat 3 UUPA);

3- Hak guna bangunan dapat dialihkan, artinya dapat, di- 

jual kepada pihak lain, misalnya dengan dihibahkan, 

atau ditukar dengan benda lain;

if. Hak guna bangunan dapat dipakai sebagai jaminan hu- 

tang, dengan dibebani hak tanggungan (pasal 39 UUPA);

5. Hak guna bangunan dapat dilepaskan olch yang empunya 

hak hingga tanahnya menjadi tanah no gar a (pasal IfO 

huruf c);

6. Hak guna bangunan jangka waktunya berakhir dengan 

v/aktu yang terbatas, artinya dalam jangka waktu ter- 

tentu pasti berakhir (pasal 35 ayat 1 dan ayat 2);

7. Hak guna bangunan diberikan hanya untuk keperluan

* mendirikan bangunan;

8. Hak guna bangunan merupakan hak yang bersifat keben- 

daan.

Dengan demikian jika kita berbicara masalah hak-hak 

atas tanah, maka borarti kita berbicara pula masalah penggu- 

naan dan penguasaannya, tergantung dari pada macam hak-hak 

atas tanah yang dikuasainya. Akan tetapi di dalam penulisan 

skripsi ini akan saya batasi dengan pembahasan yang berhu-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMAKAIAN HAK GUNA BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN 
KREDIT HIPOTIK PADA BANK

CHOIRIYAH



5

bungan dengan hak guna bangunan dalam kaitannya sebagai ja- 

minan pelunasan hutang dalam praktek perbankan.

Masalah hak tanggungan menurut pasal 51 ayat 1 UUPA 

hanya dapat dibebankan pada hak milik, hak guna bangunan, 

dan hak guna usaha, yang selanjutnya akan diatur dengan Un- 

dang-undang. Selanjutnya pasal ini menunjuk pada pasal 57 

UUPA yang berbunyi : Selama Undang-undang mengenai hak tang- 

gungan tersebut dalarn pasal 51 belum terbentuk, maka yang 

berlaku adalah ketentuan-ketentuan hipotik tersebut dalam Ki- 

tab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Credit Verband 

tersebut dalam S„ 1908-5A-2 sebagai yang telah diubah dengan

S. 1937-190.

Kalau kita perhatikan bunyi dari pasal 51 dan pasal 

57 UUPA tersebut, maka narnpak jelas bahwa hak guna bangunan 

sebagai salah satu hak atas tanah yang dapat dibebani dengan 

hak tanggungan, dapat dijadikan sebagai barang jaminan guna 

pelunasan suatu hutang-

Hipotik merupakan lembaga jaminan yang telah lama di- 

kenal dan banyak ditemui terutama dalarn praktek perbankan, 

sebagai jaminan kredit.
*

Adapun untuk kepentingan pemberian fasilitas kredit 

demikian, ditinjau dari sudut perbankan, tnemerlukan persya- 

ratan untuk keamanannya. Scbagaimana diketahui, dalam prak

tek perbankan berlaku larangan pemberian fasilitas kredit 

tanpa jaminan. Ketentuan ini membebankan kev/ajiban pada de- 

bitur untuk memberikan jaminan (dalam arti materiil atau ke-
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6

bendaan), yang khusus ditunjuk bagi pernberian fasilitas kre

dit yang bersangkutan. Piutang (kredit) dengan jaminan demi

kian mempunyai kedudukan preferensi, mengenal asas prioritas 

diantara para kreditur.

Dalam B.W dikenal pembedaan antara benda bergerak dan 

benda tidak bergerak. Macing-macing jonis benda tersebut mem

punyai cara pengikatan atau pembebanan yang berbeda pula bi- 

la digunakan sebagai jaminan, Sehubungan dengan hal ini, per- 

lu diperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

(SEBI) No. 4/ 2i+8/ UPPK/ PK tertanggal 6 Maret 1972, perihal 

cara pengikatan benda jaminan menurut hukum yang berlaku,

Apabila benda-benda tidak bergerak digunakan sebagai 

jaminan, maka pengikatannya dilakukan dengan membuat akta 

hipotik (sebagaimana diatur dalam Buku II Bab XXI B.W). Na- 

rnun apabila benda-benda tidak bergerak tersebut terdiri dari 

hak-hak atas tanah, cara pengikatannya tunduk pada ketentuan 

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1961.

Dengan adanya pengikatan secara yuridis atas benda 

jauiinem tersebut, maka akan memberikan hak dan kewajiban ke

pada kreditur untuk mendapat pelunasan, yaitu dengan melik- 

widir barang jaminan tersebut bilamana debitur tidak memenu- 

hi kewajibannya (wanprestasi). Dilain pihak, dengan adanya 

pengikatan secara yuridis akan mendorong debitur berperan 

aktif dalam transaksi usahanya, sebab setiap tindakan yang 

bertentangan dengan itu dapat merugikan dirinya sendiri, 

berarti ia akan kehilangan sebagian harta kekayaannya yang
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telah dijaminkan kepada kreditur yang bersangkutan. Selain 

itu, pemenuhan piutang pemegang hak jaminan yang demikian 

ini harus didahulukan dari kreditur yang lainnya.

Untuk itulah saya bermaksud untuk membahas tentang 

keterkaitan bank sebagai pihak pemberi kredit terhadap debi- 

tur yang menggunakan hak guna bangunan sebagai jaminannya-

Berdasarkan. UUPA beserta peraturan-.peraturan pelaksa- 

naannya, ketentuan-ketentuan hipotik dan creditverband masih 

tetap berlaku, karenanya hipotik tetap mempunyai kedudukan 

preferensi, yang menjadi ciri khas dari hipotik. Oleh karena 

pasal-pasal 506, 50? dan pasal llG^i Kitab Undang-undang Hu

kum Perdata tidak ikut dicabut dan masih tetap berlaku, ma

ka hipotik tetap mempunyai obyek tanah atau tanah dengan se- 

gala sesuatu di atasnya, seperti rumah, gedung, tanaman-ta- 

naman dan sebagainya. Demikian juga yang terjadi dalam prak

tek perbankan, sering kali hipotik adalah atas tanah atau 

tanah dengan rumah, bangunan yang ada di atasnya.

Sampai sekarang pengaturan tentang lembaga jaminan 

atas tanah yang tidak bertentangan dengan asas Accecsi yang 

tidak dikenal dalam UUPA, serta hukum adat yang mengenai asas 

pemisahan horizontal masih belum ada pengaturannya yang je

las. Oleh karenanya terhadap bengunan-bangunan yang ada di 

atas tanah hak milik, hak guna usaha dan yang ada di atas 

tanah hak orang lain, dimungkinkan dijaminkan secara terpi- 

cah dari tanahnya.

i'famun demikian hipotik dapat juga dibebankan atas hak
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hak atas tanah tersebut beserta bangunan-bangunan dan alat 

perlengkapan yang melekat secara nyata pada bangunan itu 

karena sifat, tujuan dan penggunaannya merupakan ketentuan
*

dengan bangunan-bangunan tersebut, asalkan bangunan dan a- 

lat perlengkapan yang melekat pada bangunan itu adalah mi- 

lik yang mempunyai tanah dan hal tersebut secara te'gas ter- 

canturn dalam aktcnya.

Sehubungan dengan hal yang saya uraikan di atas, raa- 

ka ada tiga permaealahan yang akan saya bahas dalam skripsi 

ini, yaitu :

1. Bagaimanakah prosedur atau tata cara mendapatkan hak 

guna bangunan ?;

2* Seberapa jauhkah peranan bank dalam memberikan kre

dit kepada seorang debitur yang menggunakan hak gu

na bangunan sebagai jaminannya ?;

3. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi Grosse Akta dalam 

prakteknya, apabila seorang debitur tidak dapat me- 

ngembalikan hutangnya (debitur welakukan wanpresta- 

si) • ?•

2. Pen.jelasarv Judul

Materi skripsi ini membahas masalah "Pemakaian Hak 

Guna Bangunan Sebagai Jaminan Kredit Hipotik Pada Bank”.

Yang saya raakcudkan dengan kata pemakaian dalam skrip

si ini adalah penerapan suatu peraturan hukum dalam kenyata- 

annya. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mem- 

punyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya dengan jangka
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9

waktu paling lama JO tahun.

Dengan diberikannya hak guna bangunan kepada seseo- 

rang atau badan hukum, maka antara orang dan badan hukum itu 

telah terjadi suatu hubungan hukum dengan tanah hak guna 

bangunan tersebut. Dengan adanya hubungan hukum itu, dapat- 

lah dilakukan suatu perbuatan hukum oleh pihak yang mempu

nyai hak itu terhadap tanahnya terhadap pihak lain. Perbuat

an hukum tersebut misalnya : jual-beli, tukar-menukar, meng- 

gadaikan tanah atau mendnjam uang dengan hak guna bangunan 

sebagai jaminannya. Jaminan kredit adalah benda atau barang 

yang dipakai untuk menjamin suatu kredit dalam jumlah ter- 

tontu.

Pengertian kredit adalah suatu fasilitas untuk mernpe- 

roleh pinjaman uang. Pinjaman uang ini menyebabkan timbulnya 

hutang, yang harus dibayar debitur kepada kreditur menurut 

syarat-syarat yang telah ditetapkan> dalam suatu perjanjian 

pinjaman atau persetujuan untuk raembuka kredit, Hipotik ada

lah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk 

mengambi-i porgantian dari padanya bagi pelunasan suatu peri- 

katan. Bank di sini bertindak sebagai si pemberi hutang (pi

hak kreditur).

3• AVasan Peinllthan Judul

Penulisan skripsi ini saya makoudkan untuk menyajikan 

pembahasan mengenai hak guna bangunan yang dipakai sebagai 

jaminan kredit hipotik. Yang mendorong saya untuk memilih 

judul ini, adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang
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manfaat apa saja yang dapat kita peroleh jika kita memiliki 

ROGuata hak atas tanah dengan macam hak guna bangunan.

Dengan demikian, perlu adanya usaha untuk mengetahui 

latar belakang atau hal-hal yang berkaitan dengan hak guna 

bangunan, baik secara teori maupun secara praktek dalam rna- 

syarakat,

Mengingat masalah tersebut juga perlu untuk mendapat 

perhatian/ kejelasan/ ketegasannya demi tercapainya kepas- 

tian hukum (khususnya dalam bidang hukum agraria perdata) 

maka perabah&san masalah tersebut adalah sangat mcnarilc bagi 

saya,

if, Tn.juan Penulisan

Skripsi ini saya tulis dengan suatu tujuan, yaitu : 

dalam rangka ikut berperan serta membahas permasalahan yang 

ada dalam masyarakat dewasa ini, yaitu mengenai hak'guna 

bangunan sebagai jaminan kredit hipotik. Kcberadaab hak gu

na bangunan sebagai jaminan kredit hipotik, sangat berguna 

sekali bagi kelangsungan suatu perabangunan/ usaha (dalam hal 

ini adalah kredit yang diberikan dapat membantu kelancaran 

suatu usaha tertentu), sebagai alternatif lain dari hak mi- 

lik. Manfaat yang akan saya peroleh dalam pembahasan inilah 

yang uiembuat saya tertarik untuk menulisnya. Manfaat itu an- 

tara lain adalah memberikan pemahaman kepada saya tentang 

seluk beluk hak guna bangunan dan permasalahan yang timbul 

dalam masyarakat sehubungan dengan hak guna bangunan terse

but. Dengan demikian, maka akan melengkapi perbcndaharaan
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penget&huan saya, khususnya uengenai bagaimana realiia pe-

laksanaan hak guna bangunan sebagai jaminan kredit hipotik

tersebut dalam masyarakat. Dernikian pula manfaat yang dapat
i

diperoleh masyarakat, sehingga dapat membantu memecahkan. 

permasalahan yang sedang mereka hadapi.

5* Metodolopq

Di dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan me- 

toda deskriptif-analitik. Yang dimaksud adalah menguraikan 

dan menganalisa suatu permasalahan berdasarkan teori dan 

fakta-fakta yang telah terjadi dan yang sedang terjadi di- * 

dalam lingkungan masyarakat.

a. Pendekatan masalah.

Untuk skripsi ini saya menggunakan pendGkatar£*9ecara
x  ■,.

yuridis, yaitu meuberi kemungkinan untuk menjawab soal'-eoal 

yang bersangkutan dengan pasal 51 UUPA jo pasal 5? UUPA, ba

il* yang menyangkut tirabulnya pengaruh kedua pasal tersebut 

terhadap suatu kenyataan yang ada di dalam masyarakat*, mau- 

pun pelaksanaan dari pasal-pasal tersebut serta akibatnya.

b. dumber data.

Data penulisan skripsi ini diperoleh dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung'dari 

masyarakat, dalam hal ini berupa suatu study lapang- 

an dengan mengadakan wawancara dengan beberapa pihak. 

?.< Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui ba- 

han-bahan kepustakaan yang berupa literatur dan ca- 

tatan-catatan kuliah.
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c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data adalah se

bagai berikut :

1, Membuat konsep wawancara dengan menggunakan ku’esi- 

oner;

2. Dari hasil tersebut dilakukan study perbandingan.

d. Analisis data.

Dalam menganalisa data penulisan skripsi ini, saya 

lakukan berdasarkan data yang telah saya peroleh baik yang 

dari buku maupun yang saya peroleh dari lapangan. Kemudian 

data tersebut saya kumpulkan menjadi beberapa kategori ce- 

demikian rupa, sehingga dapat dipilah-pilahkan manakah data 

yang relevant dan manakah data yang kurang relevant. Dari 

data yang terseleksi tersebut, akhirnya menghasilkan data 

yang paling relevant dengan masalah yang saya hadapi. Se- 

lanjutnya dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan seba

gai bahan pemecahan masaJah.

6. PertangKunfnawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini saya bagi dalam 5 bab yaitu :■ 

Pengertian tentang hak guna bangunan dan permasalahannya 

saya tempatkan dalam Bab I, hal ini saya maksudkan bahwa se- 

belum membicarakannya lebih lanjut maka terlebih dahulu ki

ta mengetahui sogala sesuatu yang siiatnya mendasar tentang 

hak guna bangunan itu sendiri.

Pada Bab II, sa^a akan membahas tentang prosedur un

tuk mendapatkan hak guna bangunan, karena setelah mengetahui
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pormai.al ahan yant.; ada, (uaUa viuLu* Una meMOiCurakanhya .lcbih 

lanjut kita per Lu untuk men^ylahui torlobih dahulu sei-.uatu 

yang sii’atnya menda^ar yari£ berkaitan dengan. hak guna 

bangunan.

Selanjutnya dalaw Bab III, saya akan mernbahao tentang 

praktek perbankan dalam pcuibebanan tanah Hak guna bangunan 

uebagal jaininan. Hal ini akan nay a jadikan iuti permaGulah- 

an yang nantinya akan .saya bahas cecara lebih mendalam, kare- 

na bangunan yang Jijadik.-in jaminan tersebut hanya dikenal da- 

lam praktek saja.

Selanjutnya pada Bab IV .^aya akan wenguraikan tentang 

eksokusi Groove Akta berdasarkan pasal ddk HIH dalam teori 

dan praktek pengadilan,

Pada Bab terakhir yang merupak&n bab penutup saya a- 

kan mongemukakan keoimpul&n dari penulisan skripsi ini dan 

mencoba mcmberikan saran-uaran yan^ uiungkJn bonnanfaat bagi 

kitd sernua*
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BAB II

PROSEDUR UNTOK MENDAPATKAN HAK GUNA BANGUNAN

ATAU

TERJADINYA HAK GUNA BANGUNAN

1. Yanft Ter.ladi Pada Tanah Negara

Menurut pasal 37 huruf a UUPA hak guna bangunan dapat 

terjadi karena diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dalam 

hal demikian ini, maka tanah yang diberikan dengan hak guna 

bangunan itu adalah tanah negara. Tanah tersebut dapat sejak 

semula metfiang tanah yang dikuasai oleh negara ataupun tanah 

yang aoftiUlu b&rutatus tunah hak* yang dibcbuekon haknya oleh 

peoohon untuk kemudian dimintakan dengan hak guna bangunan.

Pejabat yang berwenang dalam memberikan hak guna 

bangunan itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)

No, 6 Tahun 1972 adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Y 7 ^ 

Jika peinohonnya adalah Warga Negara Indonesia atau hadan hu

kum Indonesia yang bukan bermotial asing, luas tanah yang di-

2
mohonkan tidak raelebihi 2000 ra serta jangka waktuaya tidak

lebih dari 20 tahun, Di sampirig itu Bupati/ Walikota Kepala 

Daerah, juga mempunyai wewenang untuk memberi keputusan me- 

ngenai permohonan ijin untuk raeraindahkan hak guna bangunan 

atas tanah negara kepada Warga Negara Indonesia atau badan 

hukum Indonesia yang bukan bermodal asing.

Hak guna bangunan yang tidak termacuk dnlam golon&an

l'l
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tersebut di atas, yang berwenang untuk memberikan adalah Men- 

teri Dalam Negeri, jika yang mengajukan permohonan adalah ba

dan hukum Indonesia’ yang bermodalkan asing. Badan hukum ter

sebut tidak dibatasi berapa luas dan jangka waktunya, dan un

tuk Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang tidak bermo- 

dalkan asing apabila tanah yang dimohonkan melebihi 2000 ra 

dan jangka waktunya lebih dari 20 tahun.

Untuk pemberian hak guna bangunan atas tanah yang di- 

kuasai oleh negara (tanah negara), maka terhadap si pemohon 

akan dikenai pembayaran sebagai uang pemasukan yang besarnya 

telah ditentukan dalam pasal l\ PMDN No. 1 Tahun 1975- Kalau 

hak guna bangunan itu diberikan atae tanah negara yang semu- 

la berstatus tanah hak milik yang dibebaekan haknya oleh pa- 

mohon* maka pcnerima hak tersebut (pemohon) Lidak diwajibkan 

membayar uang pemasukan, melainkan hanya div/ajibkan membayar 

uang administrasi sebesar yang telah ditetapkan dalam pasal 

'v ayat 3 PMDN No. 1 Tahun 1975.

?, Yanr. Tar.iadl Pada Tanah Milik Qrani? Lain

Hak guna bangunan menurut pasal 37 hvn-uf b UUPA dapat 

juga diberikan oleh pemilik tanah. Dalam hal ini, maka hak 

dapaL diciptakan dengan suatu perjanjian antara pemilik ta

nah yang ber^-aigkutan dengan penerima hak. ( .eh karena tidak 

ditentukan bontuknya, maka perjanjian terset dapat dilaku- 

kan i-ecara tcrtulis (dengan akta notaris atau di bawah tang- 

an) maupun SLcara lisan. Jadi wewenang-wewen, ng dan kewajib- 

an-kewajiban dari kedua belah pihak tentunya ditetapkan da-
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lorn j>er janjian tareobuti Mlsal-nya berapo lama tanahnya akan 

diserahkan kepad'd' penorima hak guna bangunan dan apakah ia 

wajib membayar sesuatu atau tidak.

Menurut pasal 3$ ayat 1 UUPA yang menentukan bahwa 

hak guna bangunan, termasuk syarat-cyarat pemberiannya, de

mikian juga sutiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus 

didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang diraaksud dalam 

pasal 19 UUPA. Adanya ketentuan tersebut, berarti bahwa hak' 

guna bangunan yang diberikan atas tanah hak milik itu wajib 

didaftarkan. Untuk melindungi kepentingan pemegang hak guna' 

bangunan yang telah mendirikan bangunan dan yang mempunyai 

bangunan di atas tanahnya, maka hendaknya tanah hak guna 

bangunan tersebut didaftarkan menurut ketentuan Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Dengan didaftarkannya hak gu

na bangunan tersebut, maka kepada pemegangnya diberikan su- 

rat tanda bukti hak atas tanah yang dikuasainya yang' disebut 

Sertifikat Hak Tanah. Oleh UUPA sertifikat hak tanah itu di- 

beri daya pembuktian yang kuat* Denman sertifikat tersebut 

pemegang hak atas tanah tersebut dengan mudah dapat membuk- 

tikan bahwa dialah yang berhak atas tanah yang dikuasainya 

itu, belama tidak ada pihak lain yang mombuktikan sebaliknya 

maka k'Cterangan yang dicantumkan dalam sertifikat itu diang- 

gap sebagai keterangan yang benar. Selain memberikan pembuk

tian njengenai hak atas tanahnya, sertifikat halt atas tanah 

itu dalam praktek digunakan juga dan diterima sebagai surat 

atau tanda bukti pemilikan bangunan atau rumah yang ada di
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atasnya*

Menurut pasal 30 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1961, hak tersebut sebagai beban dari hak milik yang 

bersangkutan dapat juga dicatat pada buku tanah dan sertifi

kat hak miliknya itu, Pencatatan tersebut dengan sendirinya 

meraerlukan ijin dari pemilik tanah itu# Meskipun terhadap 

hak guna bangunan itu sendiri tidak dikeluarkan suatu seri- 

fikat dan tidak pula dibuatkan buku tanahnya, tetapi dengan 

adanya pencatatan pada buku tanah dan sertifikat hak milik 

yang bereangkutan, maka pihak ketiga akan mudah mengetahui 

dan dimaun demikian akan terikat pula oleh adanya beban ter

sebut,
,/ ♦

3. Hak-hak Lama Yang Dikonversi Hen.iadi Hak Guna Bangunan

Untuk menguraikan tentang hak-hak lama yang dikonver

si menjadi hak guna bangunan, akan saya bedakan menjadi dua 

inacam, yaitu :

a. Hak guna bangunan yang berasal dari konversi hak ba- 

rat, yang berakhir sebelum tanggal 24 September 1980 

dan yang berakhir pada tanggal 24 September 1980.

b. Hak guna bangunan yang berasal dari konversi hak adat. 

Ad. a. Hak guna bangunan yang berasal dari konversi hak ba-

rat*

Hak guna bangunan yang berasal dari konversi hak ba- 

rat atas tanah yang berakhir sebelum tanggal 24 September 

1980 dapat terjadi dari bekas hak eigendom, hak opstal dan 

hak erfpacht untuk perumahan.
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Konversi dari tanah bekas hak eigendom karena kewarga- 

negaraan si pernegang hak terjadi sesudAh tanggal 2** September 

I960. Dengan kata lain bahwa tanah-tanah bekas hak eigendom 

dikonversi menjadi hak guna bangunan apabila pada tanggal 2 

September I960 si pernegang hak bukan Warga Negara Indonesia 

tunggal (pasal 1 ayat 3 ketentuan-ketentuan konversi UUPA).

Di dalam pasal 2.dan pasal PMA No. 2 Tahun I960 disebutkan 

jlka pernegang hak eigendom berkewarganegaraan Indonesia Tung- 

gal, inaka dalam waktu 6 bulan st;jak tanggal 2i+ September i960 

diharuukan datang ke Kepala Kautor Peridaft'it’an Tanah (KKPT) 

untuk memberikun keterangan tentang kewarg'&ne'garaannya. Apa

bila sesudah lampau 6 bulan si pernegang hak tidak datang ke 

KKPT dan tidak dapat membuktikan bahwa ;ia berkewarganegaraan 

Indonesia tunggal, maka oleh KKPT dicatat pada asli aktanya 

hak eigendom tersebut dikonversi menjadi hak guna bangunan 

dengan jangka waktu 20 tahun.

Tanah bekas hak eigendom yang dibebani hak opstal dan 

hak erfpacht untuk perumahan, maka hak opbtal dan hak erf- 

pacht sejak tanggal 21+ September I960 dikonversi menjadi hak 

guna bangunan selama sisa waktunya tetapi paling lama 20 ta

hun (pasal 1 oyat 1+ ketentuan-ketentuan konversi)* Misal ; 

hak opatal atau hak erfpacht tersebut si^a vjaktunya 10 tahun 

ini bcrarti bahwa hak guna bangunan tersebut maoa berlakunya 

adalah 10 tahun» tetapi bila hak opstal dan erfpacht sisa 

wakturvya 25 tahun, maka hak guna bangunan tersebut mempunyai 

jangka waktu 20 tahun. Di samping hak guna bangunan yang ber-
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asal dari hak eigendom sebagaimana tersebut di atas, hak 

opstal dun hak erfpacht untuk perumahanpun dikonversi menja- 

di hak guna bangunan (pasal V ketentuan-kotentuan konversi).

Sedangkan hak guna bangunan yang berasal dari konver

si hak barat yang berakhir pada tanggal 21+ September 1980, 

makQudnya adalah bahwa dengan berakhirnya jangka waktu hak 

guna bangunan asal konversi hak barat paling lambat- pada 

tanggal 2i| September 1980, maka semua tanah yang berasal da

ri hak tersebut menjadi tanah negara, atau dengan kata lain 

bahwa sejak tanggal 25 September 1980 hak guna bangunan asal 

konversi hak-hak barat semua hapus.

Tanah yang bersangkutan menjadi tanah yang langsung 

dikuasai oleh negara. Tidak ada hak atas kepunyaan siapapun 

di atas tanah tersebut' kecuali tanah negara.

Hak menguasai dari negara itu antara lain :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, pengguna- 
an, persediaan dan pemeliharaannya;

b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai 
orang atas tanah itu;

c. menentukan siapa yang dapat/ boleh mempunyai hak di- 
atao tanah itu

Berakhirnya hak atas tanah asal konversi hak-hak ba

rat pada tanggal 2/+ September 1980 itu merupakan prinsip 

yang telah digariskan di dalam UUPA dengan raaksud untuk da

pat •benar-benar mengakhiri berlakurr i sisa-sisa hak barat

^Effendi Peranginangin, Tata Cara Permohonan Hak Baru 
Atas Tanah Bekas Hak Barat, Esa Study Club, Jakarta, 1982,
h. 19.
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atarj tanah di Indonesia dan segala sifatnya yang tidak sesu- 

ai lag! dengan dasr negara kita Pancasila dan UUD 1 % 5 »  Oleh 

karena itu hak atas tanah asal konversi hak barat tersebut 

tidak dapat diperpanjang lagi jangka waktunya.

Sekarang timbul pertanyaan bagairaana jika bekas peme- 

gang hak tersebut masih memerlukannya, untuk hal ini telah 

diadakan suatu peraturan yaitu Keputusan Presiden Bepublik 

Indonesia No 32 Tahun 1979 tentanjj Pokok-pokok Kebijaksanaan 

Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak 

hak Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 1979 

tentang ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberi

an hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat.

Keppres No, 32 Tahun 1979 merupakan peraturan yang 

berisi tata cara penyelesaian hak yang bersangkutan dengan 

hak atas tanah yang berasal dari konversi hak barat sehubung- 

an dengan masa berakhirnya hak terse'but. Bagi bekas pernegang 

hak yang hak atas tanahnya telah jatuh menjadi tanah negara, 

bila masih mei/ierlukan tanah tersebut, maka rflenurut Keppres 

tersebut* dapat dengan jalan mengajukan suatu permohonan hak

baru. Pada prinsipnya hak untuk uiemohon hak baru itu diberi
i

kan pada bekas pernegang hak barat dalam arti jika bekas peme- 

gang hak tersebut memenuhi syarat sebagai subyek hak atas 

tanah, sebagaimana yang telah ditentunan oleh ketentuan UUPA 

dan PMDN No. / Tahun 1970 tentang penyclesaikan konversi (pa- 

:;al J dan 2), misalnya bekas pemogang hak nejak ?l\ September 

1'jCO tidak pernah datang untuk minta konversi hak atas tanah
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yang dimilikinya dan tidak diketahui kewarganegaraan dan do- 

misilinya, atau warga negara asing yang tidak berdomisili di 

Indonesia, dan lain-lain.

Jika bekas pemegang hak tidak memenuhi syarat sebagai 

subyek atas tanah, maka hak memohon hapus.

Dalam hal bekas pemegang hak tidak berhak untuk memo- 

hon hak baru atau tidak tnempergunakan haknya untuk memohon, 

maka orang atau badan hukum yang menguasai atau memperguna- 

kan tanah yang bersangkutan diberi hak untuk memohon hak ba

ru tersebut asal ,hak menguasai atas tanah tersebut telah ter- 

jadi sebelum tanggal 22 Agustus 197v>> tanggal saat berlaku- 

nya Peraturan Menteri Dalam Nogeri No. 3 Tahun 1979 (pasal 

13 PMDM No, 3 Tahun 1979).

Misaln^a tanah perkarapungan bekas hak guna bangunan 

asal konversi hak barat yang telah diduduki rakyat, maka hak 

memohon prioritasnya diberikan pada rakyat yang mendudukinya 

asal persyaratan kepentingan bekas pemegang hak telah terpe- 

nuhi dan tanah yang bersangkutan tidak dipergunakan untuk 

proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan 

umum. Akan tetapi jika tanah tersebut dipergunakan untuk pem- 

bangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum, sehingga pa

da bekas pemegang hak tidak dapat diberikan hak baru, maka 

kepadanya dapat diberikan ganti rugi yang becarnya akan di- 

tutapkon oleh : uatu panitia ponak«i.r (nasal 3 Koppres No. J2 

Tahun 1979).

Adapun tata cara untuk mendapatkan hak guna bangunan
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di atas tetap berlaku tata cara yang telah ditetapkan dalam 

PMDN No. 5/ 1973t bahwa untuk menyelesaikan pemberian hak 

berdasarkan pasal 12 PMDN No. 3/ 1973 tidak perlu diadakan 

pemeriksaan oleh panitia acara lengkap, tetapi cukup dengan 

diadakan hasil penyaringan dari Kepala Kantor Agraria, Kabu- 

paten, Kodya setempat.

Sedangkan yang bertahan dengan pemindahan hak atas ta

nah bekas hak guna bangunan asal konversi hak barat, sepan- 

jang yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban baik yang 

berkaitan dengan pemindahan haknya atau persyaratan dalam su- 

rat keputusan pemberian haknya dan persyaratan sebagaimana 

ditetapkan dalara pa6al I'd PMDN No. 3/ 1979 maka hendaknya di 

iakukan pendaftaran haknya. Dan bagi puiuindahan hak atas hak 

guna bangunan asal konversi hak barat yang belum 4iselesai- 

kan menurut ketentuan PMPN No. 3/ 1979 diperlukan ijin dari 

pejabat agraria yang menurut PMDN No. SK. 59/ DIM/ 1970 jo 

PMDN No. '6/ 1972 diberikan kewenangan untuk memberikan ijin 

pemindahan hak.

Menurut pasal 16 PMDN/ 1979 ijin pemindahan hak ter

sebut diberikan kepada penerima hak jika telah memenuhi sya- 

rat untuk memporoleh hak baru dan juga harus sudah diperoleh 

i-ada saat cebclum dilakukan pembuatan akta pemindahan hak.

Di satnping itu permohonan ijin tersebut harus diajukan kepa- 

Ja pu j;jbat yan^ berwenang selambat-l^mbatnyu tanggal 21+ Juni 

1980. Ual ini dimaksud untuk mencegah jatuhnya tunah-tanah 

hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai yang habis jang-
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ka waklunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 19  

80 kepada orang-orang yang tidak dapat memperoleh suatu hak 

atas tanah atau adanya usaha memindahkan atas tanah-tanah 

yang jelas tidak akan diperbaharui-haknya.

Ad. b. Hak guna bangunan yang berasal dari konversi hak adat.

Sebelumnya berlaku UUPA dalam masyarakat kita tidak 

mengenal-hak guna bangunan, oleh karena itu hak guna bangun

an yarig berasal dari hak adat tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atau Parlindungan 

mengemukakan ;

Dalam hukum adat, kita kenal istilah hak penumpang yang 
kiraiiya lembaga ini sama dengan hak guna bangunan. Hak pe- 
nutnpang juga dapat dialihkan kepada orang lain. Barangkali 
kalau iutllah hukum adat hak penumpang ini dipergunakan, 
mungkin di kampung-kampung di suatu masyarakat hukum dapat 
diinengerti dan sekaligus dapat dilakaanakan lembaga ini. Ka
lau uekiranya UUPA diciptakan dalam suasana Jakarta 1951 
mungkin sudut pandang&n raempertahankan hukum adat akan le
bih kuat dari sesudahnya. Sayangnya pada panitia urusan A- 
graria (Keputusan Presiden No. 1/ 1956) dalam^mana duduk be- 
gitu banyak unsur politik dan organisasi tani

Sebetulnya apa yang diuraikan di atau dimaksudkan 

dengan hak adat yang langsung dikonversi menjadi hak guna 

bangunan. Namun dapat juga kiranya hak .guna bangunan itu di- 

peroluh dari hak adat v;alaupun deitgan cara tidak langsung 

yaitu berdasarkan pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi di- 

mana di dalam pasal 1 disebutkan bahwa hak agrarisch eigen-

p
"A. P. Parlindungan, Pedoman Pel^k^anaan UUPA dan Ta

ta Cara Pon.iabat Pembuaton Akta Tanah, Alumni, Bandung, 1978
h. y..
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dom, milik yayasan anderbeni, hak atas druwe desa, dan da

lam pasal 2 disebutkan jika hak-hak tersebut dalam pasal 1 

kepunyaan warga negara asing, bukan Warga Negara Indonesia 

tunggal atau badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerin- 

tah akan dikonversi menjadi hak guna bangunan atau hak guna 

usaha sesuai dengan peruntukkan tanahnya sebagai yang akan 

diterirna lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Dengan * demikian 

jeluslah bahwa untuk konversi hak-hak yang disebut dalam pa

sal II Ketentuan-ketentuan Konversi perlu tindakan penegas- 

an yaitu :

(a), mengenai yang mempunyai, untuk memperoleh kepastian a- 

paluth akan dikonversi menjadi hak milik atau tidak;

(b). mengenai peruntukkan tanahnya, apabila ternyata bahwa 

konvcrsinya tidak bisa menjadi hak milik.

Pelaksanaan Konversi itu diatur dalara Peraturan Men

teri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 2 Tahun 1962 dan di- 

tainbah dengan Surat Keputusan Menteri Dalan Negeri (SK, MDN) 

Ho, SK, 26/ DL)A/ 1970 mengenai pciiugaLiun konversi dari pen- 

daftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah. Penegasan kon

versi dari hak-hak Indonesia (hak-hak adat) itu perlu kare- 

na konversi hak-hak tersebut disertai syarat-syarat yang 

bersangkutan dengan status yang empunya hak dan penggunaan 

tanahnja pada tanggal 24 September I960 tetapi untuk pene- 

gauan konversi ini harus diketahui. torlebih dahulu tentang 

macaw haknya.

24

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMAKAIAN HAK GUNA BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN 
KREDIT HIPOTIK PADA BANK

CHOIRIYAH



BAB III

PRAKTEK PERBANKAN DALAM PEMBEBANAN TANAH 

HAK GUNA BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN

1. Ob.yek dan Subyek Hlnotik

•'Dengan berlakunya UUPA tahun I960 dan sebelum ter- 

bentuknya PP No. 10 tahun 1961 berdasarkan Peraturan Mente- 

ri Agraria No. 2 Tahun I960 pasal 26 diadakan penggolongan- 

penggolongan rnengenai hak-hak tanah .mana yang dapat dibeba- 

ni hipotik dan mana yang dapat dibcbani credietverband11̂

Sekarang setelah berlakunya Peraturan Pemerlntah No 

10 Tahun 1961 dengan peraturan pelakcunaannya PMA. No. 1$ 

tahun I96I yaitu tentang pembebanan dan Pendaftaran Hipotik 

dan Credietverband, eudah tidak diadakan penggolongan lagi 

mengonai hak-hak tanah yang dapat dibcbani hipotik dan yang 

dapat dibebani credietverband, Hipotik dun credietverband 

dapat dibebankan pada hak milik, hak guna bangunan dan hak 

guna usaha baik yang beraaal dari konversi hak-hak barat, 

konversi hak-hak adat maupun yang tidak berasal dari konver

si. (yang baru diadakan setelah tanggal berlakunya UUPA yaitu 

tanggal 24 September i960).

^Sri Soodewi Mat. jchoen Sol'wan, Hukum Jaminan di Indo
nesia i-okok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Peroran^ant cot.
1, Ljhorty, Yogjukarta, l^bO, h. 1‘j.

25
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Dalam UUPA dan PMA No. 15 tahun 1961 ditentukan bahwa 

hipotik hanya dapat dibebankan atas tanah hak milik, hak gu

na usaha dan hak guna bangunan, Jadi ditekankan bahwa pembo- 

banan hanya dapat atas hak tanahnya saja tidak meliputi ben- 

da-benda yang melekat dengan tanah, dalam praktek banyak ter- 

jadi pemasangan hipotik atas tanah beserta bangunan yang ada 

di atasnya, Demikian juga apa yang terjadi dalam praktek per

bankan, hipotik pada umumnya adalah atas tanah atau tanah 

dengan rumah atau bangunan yang ada di atasnya. Hal ini di- 

dasarkan pada kenyataan yang ada bahwa bcrdasarkan UUPA bo- 

cort;, peraturan-peraturan pelaksanaannya, kctentuan-ketentu- 

an hipotik dan credietverband masih tetap berlaku, karenanya 

hipotik tetap merupakan hak kebendaan dan tetap mempunyai 

keduduknn pref^ronsi, yang menjadi ciri khas dari hipotik.

.lengen.-.i subyok hipotik dalam pasal 1168 KUHPerdata 

menontukan brhv;n hipotik hanya dapat di] etakkan o] eh orang 

yang borkuocn untuk momindohtar.gankan benda ynng dihebani.

Ji-1 ini bororti bahwa orangnya harus bccchikkingGbevoegd, 

yani.; ;naksudnyr- adalah bahwa seseorang itu tidak dapr-t mernpo- 

ralihlc n hak me] ebihi apa yang menjadi haknya dan lasimnya 

y^n,; b» rvjonaii,. untuk mcnguasai bonda itu i .1; Irh pumiliknya. 

Dala»:! kotontu'n undang-undang tidak ad t ketentuan mengenai

i.iap.- yung dapat meiiiberikan hipotik dan siapa yang menerima 

atau rvnpunyri Hak hipotik.

Hak hir:-itik bukanlah terrorsuk hak-hak ^tae tanah se- 

' (rl'. y' ng teroa.ntum di dalarn pvsal 16 UUPA, wolainkan hanya
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morunakan hak yang memberikan jaminan, sehingga cubyeknya

tidak dapat menguasai secara phisik bendanya atau tidak da-
f

pat mempergunakan bendanya secara riil. Oleh karena itu da- 

patlah disimpulkan bahv/a menurut hukum, hipotik dapat dibe- 

rikan kepada dan dipunyai oleh :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Badan Hukum Indonesia, yaitu badan hukum yang didirikan 

menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

c. Badan Hukum Asing, yaitu budan hukum asing yang mempunyai 

perwakilan di Indonesia.

Sedangkun rnengenai siapa-siapa yang dapat memberikan 

hipotik (debitur-hipotik) dari hak-hak atas .tanah itu dapat 

disimpulkan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPA itu 

sendiri. Jadi oleh karena yang dapat dibebani hipotik itu 

liany:i hak milik, halt guna uaaha dan hak guna bangunan, maka 

yang dapat menghipotikkan ialah hanya mereka yang berhak 

mempunyai hak-hak tersebut, yaitu :

a, IVrrga Negara Indonesia;

b. i3adan Hukum Indonesia (yaitu badan hukum yang didirikan 

menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia)

2. Prosedur Ter.jadin.ya Hipotik

i-lenurut ketentuan unanng-undang, proses terj.-'dinya 

hipotik melalui tiga fase atau tingkc.tr n yang berurutan. 

Keti{ f;>sc teraebut adalah sebagai berikut :

a, Barupa per jcn jinn pemberian kredit atnu pcrjanjian mem~ 

bui;a kredit dengan kesanggupan jaminan hipotik.
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aa

Proves ini terjadi dalam praktek di bank, baik bank pcine- 

rintah maupun bank swasta sebagai lembaga yang berwenang 

inernberikan kredit, Ditinjau dari sifatnya, perjanjian di 

sini merupakan perjanjian yang bersifat pokok* berbentuk 

bebas dan bereifat obligatoir. Di mana segi obligatoirnya 

perjanjian ini harus terjadi secara tertib sesuai dengan 

ketentuan Undang-undang, Para pih;-lc li aini hanya iciempu- 

nyui hak~hyk dan kewajiban yang b cl a'at perorangan.

b. Berupa perjanjian pembebanan hipotik.

Perjanjian ini rnenurut Undang-undang merupakan perjanjian 

yang bersil'ut acceseoir dan bersifat zakelijk (kebendaan). 

Prosec terjadinya perjanjian pembebanan terikat oleh ben- 

luk lertentu yaitu harus dilaksanakan dengan akta PPAT 

yang dibual oleh dan di hadapan pejabat yang dltunjuk o- 

leh Menteri Agraria (pasal 19 PP No, 10 Tahun 1961). Pe- 

jouat yang Uimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Sedangkan pejabat yang dapat diangkat sebagai PPAT ada

lah :

1, Nolariu*,

. . Pegawai dalam lingkungan Departemen Agraria;

3* Pamong P r a j a y a n g  pernah melakGanakan tugas se- 

oraf.ig pejabat; 

ij. Orang yang telah lulus ujian yang diadakan oleh 

Menteri Agraria (pasal 3 PMA No. 10 T:vhun 1961). 

Pcmbuatan akta oleh PPAT itu selain Uihadiri oleh kreditur 

dan debitur jika pejabat menganggap perlu maka ia dapat
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meminta eupaya pembuatan akta tersebut disaksikun oleh 

Kepala deca dan seorang anggota pemerintah desa yang 

bersangkutan,

JLka hipotik tersebut dibebankan ataB lebih dari satu bi- 

dutig tanah maka pembebanannya tcstap dilakukan dalam satu 

akta, karena hipotik itu tidak dapat dibagi-bagi (asas 

ondeolbarheid) artinya bahvrn benda-benda itu merupakan 

jaminan bagi seluruh jumlah uang yang disebutkan dalam 

akta hipotik tersebut.

c, Pemasangan atau pendaftaran hipotik.

Proses ini terjadi di Kantor Pendaftaran Tanah (KPT) se- 

karang disebut dengan Sekci Pendaftaran Tanah (Sub. Dit, 

Agraria), Pendaftaran hipotik ini terjadi dengan cara 

mendaftar dibuku tanah hipotik yang merupakan alat bukti 

yang kuat tentang telah terjadinya pembebanan secara sah. 

Denman adanya pendaftaran hipotik tereebut, maka dapat 

dit«rbitkan sertifikat hipotik yang merupakan bukti hak 

til rnana grossenya mempunyai kekuatan eksekutorial*

Apabila tanah-tanah yang bersama-sama dibebani hipotik itu 

kobotulan tidak terletak dalam daerah kerja PPAT (artinya 

ada yang terletak di kecamatan lain), asal terletak dalam 

r.atu daerah kerja Seksi Pendaftaran Tanah, iriaka dengan 

persetujuan Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah yang ber- 

lan^kutan, PPAT itu bcrwenang untuk membuat akl.enya (pa- 

:-a] 3 ayat 2 PMA No. 15 tahun 1961; pasal 3 £K. Dirjen. 

Agraria 67/ DPA/ 1968). Kemudian akta be^orta serti-
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fikat hak tanahnya dan hal lain yang diperlukan untuk 

pembuatan akta itu oleh PPAT segera disampaikan kepada 

Soluii PendaJ‘tai*an Tanah yang bersangkutan untuk didaftar 

dalam buku tanah yang bcrsangkutan dan dicatat dalam ser- 

ILfikat,

Pendaftaran yang demikian itu penting karena dengan demi

kian pihak ketiga dapat mengetahui adanya pembebanan hi- 

poti.k itu.

3. Hak-hak dan Kewajiban Dari Pemberi Hipotik dan Penerima 

H\potik

Pemberi hipotik selama berlangisungnya hipotik berhak 

untuk tetap menguasai benda yang dihipotikkan. Dia tetap da

pat tinggal’dan tetap dapat mempefgunakan benda jaminan itu 

atau munyewakartnya dengan catatan tidak boleh merugikan hak 

hipotik yang ada. Sedangkan bagi si penerima hipotik atau 

si pomegang hipotik tidak mempunyai kokuacaan atas benda 

yang tiljaminkan melainkan hanya mempunyai hak untuk mempero- 

leh penggantian daripadanya untuk pelunasan piutangnya jika 

terjadi wanprestasi dari debitur. Pernegang hipotik yang mem

punyai hak pelunasan piutang tersebut tidak mengandung hak 

untuk merniliki benda jaminan, apabila terjadi wanprestasi, 

Janji-janji yang diadakan untuk dapat merniliki bendanya ada

lah batal. Hamun demikian, pernegang hipotik yang pertama 

berliak untuk mumperjanjikan untuk inenjual atas kekuasaan 

sendiri benda jaminan jika debitur wanprestasi*

Si pernegang hipotik da; at memindahkan piutangnya, dan
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karena hipotik itu bersifat accessoir maka dengan berpindah- 

nya piutang, pokok hipotik ikut berpindah*

Si pembori hipotik dapat menghipotikkan benda yang men

jadi jaminan itu lebih dari satu kali, dengan kata lain bah

wa benda jaminan dapat dibebani dengan beberapa hipotik, ji

ka hal ini terjadi maka terjadilah tingkatan-tingkatan hipo

tik cehingga akan terdapat pemegang hipotik yang pertama, 

yang kedua dan seterusnya.

Si pemegang hipotik tidak dapat menuntut penambahan 

hipotik kecuali apabila telah diperjanjikan atau ditetapkan 

aebaliknya oleh Undang-undang.

4. llukntu Yanf. brr^laku Terhadap Bangunan

dalam HUrA tidak terdapat ketentuan rnengenai status 

bangunan, rumah yang berdiri di atas tanah, karena UUPA tnen- 

dasarkan pada hukum adat. Dalam hukum adat berlaku asas po- 

misahan horizontal yang memungkinkan pcmilikkan dan peralihan 

bonda-bonda di atas tanah itu terlepas dari tanahnya, Ilukum 

adat tidak rnengenai asas access!, Karenanya UUPA juga tidak 

mengitur hak-hak atas benda yang berada di atae dan raerupa~ 

kan i-.onr-tu.r-n drngen tanah,

Dari krtcntuan-ketentuen konversi jufca dapat disim- 

pulkrn bahwa pembentukan UUPA tidak mengatur hak-hak atas 

' rumah atau bos: V-benda lain yang berada di atr s tanah dan rne- 

rupai* • i'i kesatiu n dengan tanah. Mengenai hoi ini ada pendf pat 

uun orc,nr; ear jano. yang bcrbeda satu’ dengan yang lainnya.

..enurut soedi Harsono, dalam mtnghadapi h: k-hak atas
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bangunan yang' berada di atas dan merupakan kesatuan dengan 

tanah dalam hal menyangkut pihak ketiga misalnya pembeli 

atau kreditur pernegang jaminan atas bangunan di atas tanah 

tersebut,

Hendaknya menghadapinya secara konkrit relatif,’ Hal de
mikian tidak berarti di daerah pertokoan berlaku asas acce- 
si, atasnya tetap Hukura Adat hanya pongetrapannya dilakukan 
secara konkrit relatif. Maka bagi pihak ketiga yang raelaku- 
kan perbuatan hukum mengenai tanah dan bangunan di atasnya 
cukuplah berpegangan pada apa yang disebutkan di dalam ser- 
tifikat hak tanahnya. Kalau di dalam sertifikat itu tidak 
ada catatab keterangart yang sebaliknya, bolehlah dia meng- 
anggap bahwa bangunan yang berada di atas tanah tersebut 
adalah (juga) milik dari yang mempunyai tanan*

Dengan adanya uraian tersebut di atas, dapat disira- 

pulkan bahwa agar pemilik bangunan itu terhindar dari per- 

oangkaan yang keliru dari pihak ketiga, jika seandainya ter

jadi eksekusi atau beslag, kepailitan dan lain-lain hendak

nya pomilik bangunan dapat bersiap’diri untuk mengamankan 

hak rniiiknya atas bangunan tersebut dengan mencatatkan ada

nya bangunan tersebut untuk dicatat pada sertifikat hak ta

nahnya yan0 di.miliki pihak kedua dan juga dicatat pada buku 

tanahnya.

Sebaliknya menurut Pendapat Prof. S. Gautama yang ma

sih mengukui tetap adanya dan arti pentingnya pasal 506, 50? 

KUH Per data, rnenyatakan bahwa :

Uiputik i i.7.s tanah adalah meliputi i.egala ucsuatu di a-

4Iioedi ilarsono, Hukum Yanrc Berlaku Terhadap Bangunan 
Dan » (v-iiil ikari Hangunan, TulU:an Untuk h:;.U n^aii i^endiri, Di- 
rekiorat Agraria, h, 11.
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tas tanah beserta bangunan-bangunan dan tanaman di atasnya, 
Juga akan meliputi bagunun-bangunan dan tanam-tanaman yang 
dibangun atau ditanam setelah adanya hipotik tersebut. Jadi 
misalnya pemerintah memberikan tanah hak guna bangunan kepa
da A, kemudian A dapat menghipotikkan tanahnya itu, jika ke- 
dian ia jnembangun rumah atau gedung di atas tanah tersebut 
maka hipotik tersebut juga akanj-ineliputi segala sesuatu yang 
dibangun di atas tanah tersebut-3

Sehubungan dengan hal tersebut Sri Soedewi berpenda- 

pat bahwa : "Hipotik hanya dapat dibebankan atas tanah saja 

tak otomatiD meliputi segala sesuatu yang ada di atasnya"^.

Hal demi.kian perlu diperhatikan, untuk tidak berten- 

tangan dengan asas-asas yang berlaku dalam UUPA, yang tidak 

mengunal asas accesi dalam hukum tanah dan bahkan rnengenai 

asas horizontal. Oleh karenanya terhadap bangunan-bangunan 

yang ada di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak gu

na usaha dan juga di atas tanah hak orang lain, dapat dija- 

minkan uecara terpisah dari tanahnya, Oleh karena terhadap 

bangunan-bangunan tersebut tidak dapat dijaminkan melului 

hipotik ataupun credietverband, maka menjaminkannya dapat 

melalui fiducia,

Selanjutnya Sri Soedewi mengatakan bahwa berdasarkan 

Seminar Hukum Jaminan di Jogjakarta tahun 1978, diputuskan 

bahw<*. hipotik ata.s tanah dapat meliputi bangunan yang ada 

di alar.nya jika pemilik tanah tersqbut Buma dengan pemilik 

rumah.

^Sri Sotidewi Hasjchoen Sofvvan, op,cit,. h. 18- 

^Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op.cit., h. 19.
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BAB IV

EKSEKUSI GROSSE AKTA BERDASAHKAN PASAL 224 HIR 

DALAM TEQEI DAN PRAKTEK PENGADILAN

1, Penafalran Pasal 224 HIR

Sebagainiana diketahui bahwa Undang-undang memberikan 

kekuatan letimowa terhadap perjanjian-perjanjian pengakuan 

hutang dan per jan jian-per janjian pinjam uang yang dibuat da

lam bentuk akta notaris di Indonesia. Kekuatan istimewa ter- 

tsebut diberikan oleh pasal 224 HIR .yang rnenyatakan bahwa :

Suatu grosse daripada akta hipotik dan surat hutang, 
yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepala- 
nya memakai "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Eaa", bovkekuatan sama dengan putusan hakim.
Jika' uurut yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan da- 
mai, maka perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah 
dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya 
orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih ke- 
dudukannya, yaitu secara yang dinyatakan pada pasal di atas 
ini dalam bagian ini, Akan tetapi dengan pengertian bahwa 
paksa badan itu hanya boleh dilakukan, jika sudah diijinkan 
dengan putusan hakim. Jika hal melakukan putusan hakim itu 
harus dijalankan sarna sekali atau sebahagiannya di luar da- 
erah hukum Pengadilan Negeri, yang ketuanya menyuruh melaku
kan itu, maka diturntlah peraturan pada pasal 195 ayat kedua 
dan yang berikutnya'

Dari pasal 224 NIK tersebut di atas ternyata bahwa, 

untuk melakukan eksekusi tidak selalu diperlukan adanya pu

tusan hakim dalam perkara gugat menggugat yang telah raempu-

Retnowulan Sutantia, dan Iskandar Oeripkartawinata, 
Hukum A car a Perdata Dalam Teorl dan Praktek, cet. V, Alumni, 
Bandung, 1986, h. 101.
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nyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini terlihat manakala 

pihak debitur rnengadakan kata sepakat dengan pihak kreditur 

untuk membuatkan surat hutang dengan jaminan di depan nota

ries dengan grosse akta. Akibat hukum yang timbul jika surat 

hutang tidak dltepati sesuai dengan pcrj.-injian koncekwensi- 

nya dengan surat hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial 

itu, 'si kreditur dapat meminta permohonan pelaksonaan putus- 

an (eksekusi) terhadap barang debitur yang dijadikan jaminan 

butang sebagai pelunasannya karena grosse akta itu mempunyai 

kekuatan hukum yang pasti dan tetap.

Grosso akta adalah suatu salinan minuta akta notaris 

yang dikeluarkan olt.h notaris menurut bentuk dan cara yang 

ditotapkun oleh Undang-undang.

Dalam jvasal 41 ayat ?. Peraturan Jabatan Notaris, di- 

tegaskan yaitu :

Grosse adalah salinan atau kutipan dengan merauat di atas 
nya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Ksa" dan 
di bawahnya dicantumkan kata-kata "Diberikan s bagai grosse 
pertama", dengan menyebutkan nama dari orang yang atas per- 
taintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya. 
Apabila syarat itu tidak dipenuhi, artinya terdapat keku- 
rangan pada bagian atas atau bawah dari grosse itu maka da- 
lam hal itu grosse tersebut tidak dapat dipergunakan untuk 
eksekusi

♦

Dari ketentuan d^ atas, terlihat adan,:a unsur atau 

sayarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu akta untuk da-

o
G.H.S. Loemban Tobing, Notariat Dan Paillissement, 

Peradin, Jakarta, 1981, h. 1 3 .
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pat disebut sebagai grosse sebagaitnana ditnakaud pasal ZZk 

H1H, yaitu :

a. Akta tersebut merupakan salinan dari minuta;

b. Di atas akta atau judul akta, dibubuhi kata-kata "Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha £sa";

c. Di bawahnya atau dibagian akhir akta, dicantumkan "Dibe

rikan sebagai grosse pertama", dengan demikian selalu 

merupakan salinan pertama;

d. Diberikan atas permintaan, dengan mencantumkan nama orang 

yang meminta, dan tanggal pemberiannya.
♦

Penjeloi-an mongenai atau permintaan r;iapo grosse itu 

dapat diberikan, lebih lanjut diatur dalam pasal kO Peratur

an Jabatan Notaris, yang menegaskan bahwa :

Terkecuali dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-pe- 
raturan umum, maka para notaris tidak diperbolehkan memberi
kan groiiee, salinan dan kutipanpun tidak diperkenankan mem- 
perlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain kepada 
orang-orang yang langsung berkepentingan, ahli waris, dan 
penerima hak inoreka

Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal i*0 Pera

turan Jabatan Notaris tersebut, jelas bahwa yang dapat dibe

rikan adalah pihal yang langsung berkopentingan dalam arti 

pihak yang menpunyai hak atau tagihan dalam hal ini adalah 

kreditur*. Hal ini akan menjadi. jelas lagi kulau dikaitkan 

dengan ketentuan pasal 22i* HIH yang secara tegas menyebutkan 

bahwa hanya surat asli dari surat hutang dan surat hipotik
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saja yang dapat dipergunakari untuk mengajukan eksekusi tan- 

pa berpekara.

Hal itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 

kepada para kreditur yang beritikad baik, mengingat penger

tian curat hutang dan surat hipotik adalah menunjukkan ada

nya suatu hak seseorang atau kreditur kepada yang berhutang 

atau debitur.

Kartini Mulyadi, notaris dj Jakarta, dalam sebuah ma- 

kalahnya yang disampaikan pada suatu acara Legal Seminar 

. Bank Niaga di Jakarta menulis :

Ciri khas dari grosse adalah bahwa pada bagian perrnula- 
an dari akta yang disalin diberikan kata-kata Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sama seperti ke putusan 
koputusan dalam perkara perdata yang dikeluarkan oleh peng
adilan ;
Grosso hanya boleh dikeluarkan satu kali saja oleh notaris, 
karena itu disebut grosse pertama;
Pongeluaran grosse yang kedua dan seterusnya hanya boleh 
dikeluarkan oleh notaris berdasarkan kuasa dari pengadilan; 
Atas kekuatan grosse akta perjanjian pengakuan hutang maka 
pengadilan dapat langsung molakukan eksokusi terhadap per
janjian kredit tanv^i perlu welului proses pemeriksaan per
kara perdata bLasa

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulannya bahwa

mungkin -saja dikeluarkan grosse akta untuk transaksi-tran-

saksi dalam bentuk lain berdasarkan pasal 224 HIR, antara

lain ;

a. Perjanjian jual beli barang tetap yang harganya bc- 
lum dibayar lunas;

b, Perjanjian sewa menyewa barang tetap dan bergerak 
yang hiu-ga oewanya tidult dibayar tunai;

^ K a r t i n i  Mulyadi, ftkta-akta Por.ian.iian Kredit dan 
Pen/nkatan Ja.Mnan, Bonk Niaga, Jakarta, 1984*
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c. l’estawen diraana diberikan legaat berupa jumlah uang 
yang belum dibayar;

d, Pewbagion atau pemisahan barang-barang warisan harus 
dibayar kelebihan pembngiannya;

o. Perjanjian 'atau' petnborongan • dimamr harga pemborongan- 
nya belum atau belum seluruhnya dibayar;

f, Akta pendirian perseroan, apabila perseronya dalam 
v/aktu tertentu harus memoaukkan modnl berupa uang;

g, Perjanjian eewa rnoiiyewa mongenai pekarjaan dan tcna-

h, Akta jaminan (borgtacht)

Selanjulnya di bawah ini saya akan raenguraikan ten- 

tnng grosse akta secara lebih terinci.

2. Grosse Akta

Pengcrtian grosse akta adalah salinan pertama akta 

otentik dari suatu tulisan otentik atau dari suatu putusan 

pengadilan (vonnis) yang dipergunakan bagi yang berkepen- 

tingan sebagai kebalikan dari naskah asli (minut) yang tetap 

berada dalam eimpanan dalam pejabat yang bersangkutan yaitu 

notaris,

Berdasarkan pasal ifl Peraturan Jabatan Notaris sehu

bungan dengan masalah yang dibahas sudah jelas, bahwa nota

ris berwonang untuk mengeluarkan grosse akta pengakuan hu

tang piutang dengan jaminan, sedang dari yang berkepenting- 

an patio akta pengakuan hutang dengan jaminan adalah pihak 

kreditur grosso akta ini*

3ila diperhatikan isi dari pasal if 1 Peraturan Jabat

an Kotaris bahwa notaris tidak dapat menolak untuk ineraberi-

^ S o e v;wado Ilotodisoorjo, llukure kot^ri-t di Indonesia, 
C.7. ^.;ijav/ali, Jakarta, 19-32, h. 200.
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kan grosse kepada yang berkepentingan, yaitu meroka yang 

mempunyai hubungan hukum dengan akta tersebut* Juga bila pa

sal 41 Peraturan Jabatan Notaris dikaitkan dengan pasal 7 

Peraturan Jabatan Notaris, maka akan bertambah jelas bahwa 

pemberian grosse akta oleh notaris tidak hanya merupakan v/e- 

wenang tetapi juga merupakan kewajiban dari notaris.

Suatu grosse akta dari akta hipotik dan eurat hutang 

torsebut cii atasnya harus memak&i judul "Demi Keadilan Ber- 

dasarkan Keiuhaiian Yang Maha Esa1', Judul ini adalah hal yang 

sangat pentlng di dalarn' grosse akta, sebab berdasarkan judul 

inil'ah permohonan eksekusi dapat dikabulkan. Ketentuan hukum 

jflungo^ni judul grosse akta ini telah disesuaikan dalam Un- 

oang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-undang 

I.'o. 14/ 1970.

Dengan demikian kesimpulannya, bahwa pengadilan mem

punyai alasan untuk menolak eksekusi grosse akta karena ti

dak scsuai dengan rumusan Undang-undang yang tcrbaru yaitu 

Undang-undang ^ o t14 tahun 1970, Judul grosse akta tersebut 

hi. nya a; put c.i oakai untuk pengadilan dan notaris.

Sebeluin membahas otentitas akta yang dikeluarkan gro~ 

ssenya uerto ,kibat hukum bagi kreditur dan debitur, maka 

akan s:. ya pa> rkan tevlebih dahulu tentang akta otentik. 1 a- 

lam lalu lint; o keperdataan tidak jarang warga masy-uwkat 

dengan sengaja membuat tulisan yang meneran^kan tentang su- 

atu perbuatan hukum dengan dibubuhi tanggal drn tanda t- n an. 

Surat yang dit^nda tangani memuat keterangan tentang kejadi-
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an-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari perjan

jian, maka surat inilah disebut akta.

Permasalahan mengenai akta otentik diatur dalam pa- 

oal 165 HIR yon# berbunyi j

Suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai u- 
mum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cu- 
kup bag! kedua belah pihak dan ahli warisnya serat sekalian 
orang yang mendapatkan hak dari padanya, tentang hal yang 
tersebut di dalam surat itu dan juga yang tercantum-dalam 
surat itu sebagai pernberitahuan saja, tetapi yang, tersebut 
kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung ber- 
hubungan dengan pokok dalam akta itu

Di dalam praktek terdapat anggapan yang salah, yaitu 

racnyatakan bahwa suatu akta merupakan akta otentik oleh ka

rena dinyatakan eedeinikian rupa dalam Undarig-undang. Akan 

tetapi suatu akta dikatakan otentik apabila akta itu dibuat 

oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang un

tuk itu dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang di- 

tewpiat mana akta itu dibuat.

Jadi auatu akta merupakan akta yang otentik ha

rus dipenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang 
pejabat umum;

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah diten
tukan oleh Undang-undang;

c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu di
buat harus merupakan wewenang untuk membuat akta ter
sebut ^

^ R .  Tresna, Komontar HIR  ̂ cet. IX, Pradnya Paramita, 
Jakarta, I960, li. 164.

Soebekti, Kitab Undanp-undang Hukum Perdata, 
cet. II, Pradnya P&ramita, Jakarta, 197Vj ^ • 419»
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Sedangkan rnengenai wewenang yang dimaksud oleh sub c 

di atas meliputi If (empat) hal, yakni :

(1). Notaris harus berwenang sepanjang yang menyaftgkut akta 

yang dibuat itu;

(E). Notaris harus berwenang sepanjang rnengenai orang-orang 

untuk ciapa akta itu dibuat;'

(3)* Notaris harus berwenang sepanjang rnengenai tempat di 

inana akta itu dibuat;

(if). Notaris harus berwenang sepanjang rnengenai waktu pern- 

buatan akta itu,

Jika ealah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi, 

maka akta yang dibuat itu bukan otentik dan hanya mempunyai 

kekuat&n eeporti akta yang dibuat di bawah tangan yang di- 

tanda-tangani oleh para penghadap.* Memang dalam hal ini Un- 

dang-undang mengharuskan untuk suatu perbuatan hukum dalam 

bentuk otentik, misalnya salah satu persyaratan itu tak di

penuhi, maka perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta 

otentik itu tidak mengikat.

Di dalam grosse akta pengakuan hutang dengan jaminan, 

maka jika terdapat debitur yang ingkar janji, sudah tentu 

bagi kreditur yang memegang grosse akta akan sangat mudah 

untuk meminta pelaksanaan eksekusi guna pelunasan hutangnya. 

Tetapi dalam praktek tidak semudah pelaksanaannya karena da

lam kenyataannya ada debitur yang en^gan melunasi hutangnya 

dengan dalih tidak sahnya grosse akta yang telah dibuatnya 

dengan debitur. Hal ini mereka lakukan agar supaya pihak de-

<4
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bitur tidak menderita kerugian seandainya barang yang dija- 

rninkan itu dilelang. Jadi kesimpulannya meckipun sudah dii- 

kat dorigan akta otentik ternyata masih aa ja ingkar untuk me- 

inenuhi kewajiban secara sukarela.

Menurut teori peinbuktian bahwa akta otentik mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna, Dan secara logis berhu- 

bung grosse akta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 

(notaris) yang membuat akta otentik, maka kurang logis bagi 

debitur bila ia menyungkal keabsahan akan grosae akta itu.

Hal ini juga telah dipertegas oleh pasal. 133“ KUH Perdata,

„ akni f-eouatu akta yang dibuat di depan notaris antara kedua 

belah pihak dan dtsepakati bersama, maka akan berlaku seba- 

gai. undang-undang dan segala akibat hukumnya mengikat bagi 

pihak-pihak yang membuat.

Menurut asas pembagian beban pembuktian bahwa pihak 

yang ;::L.nyangkal suatu dalil hukum, maka akibatnya pihak itu 

haruti membuklikan keabsahan grosse akta dan dengan 

Catalan haruf. disertai dengan bukti-bukti yang kuat untuk 

mtjmbuklikan ki benaran akta itu. Sebenarnya jika (iebitur itu 

m^n^iijigkal ke-ibsahan akta otentik, maka akiba t dari penyuig- 

kalan itu akau menyulitkan dirinya sendiri, sebab akta oten

tik meii.punyai uukti sen-uiri keabcahannyu atau aeperti ;.ang 

diLobutkan bir'kut ini :

Akta Publ ca Probant Seso Ipsa, yang berurti bahwa sua- 
tu akt-. yang i \hirrvya tampak sebagai akta otentik t-erta mu- 
mutiuhi syarat •:;yarat .. ang telah ditentuka. * n.a!.;. aktc itu 
beri .kn atau .r»p&t dianggap sebagai akta otentik, ..amyal

l\Z
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eampai terbukti cebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda ta- 
ngan pojabat d^anggap eebagai aslinya, sampai ada pembukti- 
an sebaliknya ’ ̂

Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik 

artinya yang borasal dari orang yang berwenang atau pejabat 

uinum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai 

akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu tidak 

otentik, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa grosse ak

ta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, 

sehingga akta itu dapat berlaku sah bagi yang memintanya 

karena di sini menyangkut hutang piutang untuk pihak-pihak 

debitur dan kreditur*

Di dalam grease akta otontik rncugonai pengakuan hu

tang dengan juntirian yanp; mane terdap&t pihnk-pihak yang mo~ 

lakukaa pcrbuatan hukum, yaitu kreditur dan debitur. Tentu 

saja sebolum nx-mbuat akta terlebih dahulu harus ada kesepa- 

kotan dari kedua belah pihak dengan mengadakan perundingan 

(komprom'i). Jika telah tercapai persctujuan dalam perjanji- 

an itu, maka barulah kedua belah pihak mcnuliskan dalcn su

atu akta, Dan jika akta itu dibuat di hauapan notaris* maka 

aiai?but nebagai akta otentik,

i nlcm U;1 peractujuan antara pihrk-pih.'k r o m  rtj trr- 

r.ebut c j. otas, i.emuoian notaris membaeakan can wenert-n^an

i.d .!:t t^rc- .it, Apabila ada yang tidak dimengerti oleh

'(3

^Uoot-4 .iu 1-iertokusumo, Hukum icrcat.j Indonesia,
Liberty , Jogj- rta, 1585, U. 128.
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parti pihak, maka para pihak berhak nionanyakan dan memohon 

keterangan pada notaris, setelah dimengerti "baru mereka da

pat membubuhkan tanda tangan atau cap jempol.

Kompromi yang telah diadakan sebelumnya telah selesai 

dengan mencapai. persetujuan dan dituangkan dalam akta oten

tik dan akta otentik tersebut kornudian menjadi pegangan ba

gi para pihak sebagai barang bukti, Dari sini kemudian baru 

dimintakan grousenya kepada notaris yang membuat akta. Kare

na rnengenai perjanjian hutang piutang, maka dinamakan surat 

pengakuan hutang piutang dengan jaminan.

Dilihat dari sudut teori, pembuatan akta yang dikelu- 

arka'n groseen^a khueusnya pengakuan hutang piutang dengan 

jaminan sulitlah diterirna oleh logika bahwa salah satu pi

hak telah menyungkal akan keabsahan grosse akta yang telah 

diaepakati bersama dalam pembuatan sebelumnya.

Notaris membuat akta otentik dengan konsekwensi se- 

nantiasa mempunyai kepastian akan isi, tanggal dan tanda 

Lankan. Andaihata ketentuan grosse akta olunlik itu tliuim- 

pangi uleh salah satu pihak, maka akibatnya bagi yang ber- 

kepentingan adalah mengikat serta mempunyai kekuatan ekse- 

kutorial. Adapun kekuatan eksekuturial ini berasal uari ju

dul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam undan^-undarig, di ma- 

na akta itu juga memuat sejumlah tagihan tertentu.

Dengan demikian notaris mengeluarkan grosse akta 

pengakuan hutang untuk kepentingan kreditur dalam raeminta
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pelaksanaan okjjokusi kepada ketua pengadilan negeri, jika 

debitur ingkar janji untuk melunasi hutangnya. Grosse akta 

yang memuat pengakuan hutang dapat membuktikan sendiri ke- 

absahannya bil.n dilihat dari luarnya torutania yang dibuat 

oleh seorang pojabat urnum, sehingga akta tersebut merupakan 

akta yang otentik terhadap setiap orang dan sampai dapat 

dibuktikan bahv/a akta itu bukan otentik,

Suatu akta pengakuan hutang piutang dengan jaminan 

yang dibuat olr-h notaris atas prakarsa para pihak, yaitu 

uobitur (pewohon kredit) dan kreditur (bank), Hal ini menu- 

rut pasal 133^ Perdata merupakan porsetujuan antara de

bitur tan kreditur yang dibuat secara sah dan berlaku seba

gai Und.-.ng-unc ang bagi m or ok a. Sehingga dengan kcabsahan 

grossn akta, maka akibat hukmnnya bagi debitur dan kreditur 

aci. 1-sU .uongikc t seperti berlakunya Undang-undang.

Dalam hal debitur wanprestasi untuk ‘.iu-nup.- ti bunyi 

grosse fkta, r.aka akan membav/a akibat hukum, yakni pihak 

kruditur dapai mcngajukan permohonan pelaksanaan putusan 

lel^ng . 'hubur. ;an dengan grosso akta kopadr ketua pr. ngadil- 

an negeri. Jac.i langkah kreditur selanjutnya bukanlah rneng- 

ajulu n f,ugoton3 akan te-tapi mengajukan permohonan putusan 

(cl;- n\-t :-i.) lt;1 n;- cel.ubirngan u- atJan groi;:-... • 1- la d* 11 i„i :;a- 

r.ia copo/ti mcjr. • jukan pel nksan- an publican.

.ienurut Soedigno Mertolcusumo, "Suatu grosse akta u- 

..luunya ..iaupun ,.rosse akta pengakuan hutang piutang acngan 

janinan pada ; . .isusnya tidak perlu dibuktikan iainya sohi-

45
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ngga hr rur> dianggap benar raongenai a pa yang tercantum di da- 

lamnya, kecuali ada bukti lawan yang ada"**’'3, Jadi kesimpul- 

annya grosse akta itu mempunyai keabsahan bagi kreditur dan 

debitur.

Menurut ketentuan pasal 196 HIR bahwa apabila termo- 

hon ektiukusi (debitur) tidak mau atau lalai untuk momenuhi 

isi putusiin dengan sukarela, maka pihak yang dimenangkan, 

yakni kreditur dapat mengajukan permohonan socara lisan atau 

^urat untuk dilakukan keputusan tersebut kepada ketua penga- 

dilan nogeri. Bila tidak ada permohonan ini, maka pengadilan 

tidak akan melakukan tindakan apa-apa ineskipun pengadilan 

tahu biia kepui-usannya tidak dilaksanakan oleh pemohon ekse- 

kusi (kreditur).

Apabila pihak. termohon eksekusi grosse akta (debitur) 

setelah dipanggil dengan patut oleh pengadilan negeri tetap 

tidak mau datang menghadap, maka ketua pengadilan negeri me- 

manggil sekali lagi untuk peringatan yang terakhir agar su- 

paya memenuhi isi grosse akta dalam tenggang waktu paling 

lama delapan hari (pacal 196 HIR)» Apabila tormohon eksekusi 

(debitur) meskipun sudali diberi tambahan waktu delapan hari 

btlum juga melr-ksanakan- isi grosse akta pengakuan hutang, 

maka ke^adian dilakukan penyitaon benda jaminan oleh panite- 

ra pene;.>dilan negeri.

^ I b i d . , h. 129.
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Langkah selanjutnya setelah diadakan penyitaan benda 

jaminan kemudian barulah dilaksanakan eksekusi lelang terha

dap benda jaminan untuk memenuhi prestasi yang tercantum da- 

lam grosse akta.
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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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