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ABSTRAK 

 

Pembebanan jaminan Hak Tanggungan atas tanah adalah salah satu 
perjanjian accessoir yang mengikuti perjanjian pokok, dimana perjanjian pokok 
disini adalah perjanjian kredit. Akibat hukum dari perjanjian accessoir adalah ada 
dan hapusnya perjanjian tersebut, tergantung pada perjanjian pokoknya. Dalam 
perjanjian kredit antara kreditor dangan debitor yang menggunakan jaminan Hak 
Tanggungan, memberikan kedudukan yang preferen bagi kreditor, karena 
memberikan Hak Kebendaan pada kreditor berupa tanah, sehingga jika debitor 
wanprestasi, kreditor pemegang Hak Tanggungan atas tanah dapat mengambil 
pelunasan hutang debitor dengan cara menjual lelang  tanah tersebut. Tidak terjadi 
masalah jika tanah yang dijaminkan oleh debitor adalah tanah miliknya sendiri, 
karena debitor sudah mengerti risikonya jika ia wanprestasi, tanah yang 
dijaminkan akan dilelang untuk pelunasan kreditnya. Namun terjadi masalah jika 
tanah yang dijaminkan debitor adalah tanah milik pihak ketiga, karena bisa terjadi 
kesepakatan antara pihak ketiga sebagai pemilik tanah dengan debitor dalam 
meminjamkan tanahnya karena Dwang, Dwaling, Bedrog dan Misbruik van 
omstandigheden . Dwang, Dwaling, Bedrog dan Misbruik van omstandigheden 
adalah salah satu bentuk cacat kehendak, dimana akibat hukum dari cacat 
kehendak adalah dapat dibatalkan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu, 
sehingga tidak secara otomatis batal demi hukum. Oleh karena itu jika pihak 
ketiga sebgai pemilik tanah tidak mengerti hukum, dan pada saat debitor 
wanprestasi, tanah yang dijaminkan oleh debitor milik pihak ketiga tersebut akan 
dilelang dan uang hail lelang digunakan untuk melunasi hutang debitor, dengan 
begitu yang dirugikan adalah pihak ketiga pemilik tanah karena hak milik atas 
tanahnya menjadi hapus karena hak milik atas tanahnya telah beralih pada 
pemenang lelang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis keabsahan 
perjanjian Hak Tanggungan atas tanah milik pihak ketiga dan eksekusinya, serta 
menganalisis akibat hukum yang terjadi jika kesepakatan antara debitor dengan 
pihak ketiga sebagai pemilik tanah karena cacat kehendak. 
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