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KATA PENGANTAR

Idaktu terlalu cepat berjalan secepat yang telah 

kita rasakan. Dengan berbagai upaya dan suatu hal yang 

semula jauh dari dugean saya, akhirnya skripsi ini dapat 

saya selesaikan. Pada roulanya, saya merasa sangat kesu- 

litan dalam menyusunnya karena skripsi merupakan hal yang 

baru bagi saya, Tetepi, dengan bantuan berbagai pihak, 

maka skripsi ini dapat terselesaikan, walau saya yakin se- 

kali masih banyak kekurangannya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, saya me- 

rasa sangat bersyukur kepada Tuhan yang Mahaesa atas sega- 

la anugerah dan karunia yang telah diberikan kepada saya* 

Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Soedalhar,

5.H. selaku pembimbing I, dan Bapak bJisnoe Soesanto, S #H„ 

selaku pembimbing II, atas segala pengarahan dan bimbing- 

an kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak lupa saya sampaikan terima kasih yang tidak 

terhingga kepada kedua orang tua saya yang dengan susah 

payah telah berusaha mengasuh serta membiayai saya.

Kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Air- 

langga, Bapak Pembantu Dekan I, Bapak Pembantu Dekan II, 

Bapak Pembantu Dekan III, serta segenap dosen dan asisten 

dosen, juga saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. 

Terakhir, terima kasih ini saya sampaikan kepada teman- 

teman sekuliah dan adik saya, petugas-petugas perpustaka-
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an di lingkungen Universitas Airlangga, serte Bapak Atmo 

Kajoen yang telah memberikan bantuan kepada saya dalam me- 

ngumpulkan data sehubungan dengan penyusunan skripsi ini, 

Penghargaan khusus saya berikan kepada seseorang 

yang tidak mungkin saya sebutkan, atas segala upaya, do- 

rongan, rintisan sejak prarencana sampai selesainya skrip

si baik segi teknis meupun ncnteknis yang telah diberikan- 

nya kepada saya,

Semoga skripsi ini dapat turut serta memberikan 

sumbangan dalam dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

ilmu hukum pada khususnya,

Surabaya, Desember 1382 

J.fl. Atik Krustiyati
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P E N D A H U L U A N

1.Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Permasalahan dalam tulisan saya yang berjudul 

Tinjauan Tentang Masalah Tanah yang Menjadi Jaminan Dalam 

Credietverband dan Cara Penyelesaiannya adalah beranjak 

dari kegiatan yang sedang dilakukan oleh pemerintah kita 

saat ini, Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada 

saat ini pemerintah kita sedang giat-giatnya melaksanakan 

pembangunan di semua sektor baik sektor ekonomi, pendidik- 

an, kebudayaan, dan masih banyak lagi. Yang akan saya ba- 

has dalam tulisan ini hanyalah salah satu aspek pembangun

an di sektor ekonomi dan khususnya mengenai lembaga jamin

an, yakni, masalah credietverband dengan tanah yang menja

di obyeknya.

Kalau kita menginginkan pembangunan yang dilaksana

kan pemerintah kita saat ini oapat berhasil tentulah wajar 

jika partisipasi seluruh rakyat sangat diharapkan* Oi si- 

nilah sesungguhnya letak permasalahanny8• Di satu pihak 

rakyat dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pembangun

an, di pihak lain rakyat tidak mempunyai fasilitas untuk 

itu karena untuk hidup saja memang sudah serba pas-pasan, 

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, kiranya arti pen

ting lembaga jaminan sudah tidak dapat kita ingkari lagi* 

Lembaga jaminan seperti credietverband misalnys, sangat- 

lah berperan dalam memberikan fasilitas kredit kepada rak-

1
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yat kecil agar dapat mengembangkan usahanya untuk kemudian 

ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi, yang harus 

diingat dalam memberikan fasilitas kredit ini adalah ne- 

ngenai prosedurnya yang sederhana, tidak berbelit-belit, 

dan biayanya murah. Hal ini wajar sebab apabila kita me- 

makai prosedur yuridis yang rumit, biaya tinggi, rakyat 

kita enggan melakukannya. Adanya lembaga jaminan ini ju

ga memberikan keuntungan bagi kreditur karena kreditur 

nendapat kepastian dan keamanan atas modal yang telah di- 

tanamnya/dipinjamkannya. Kreditur tidak lagi meresa ce- 

mas atau dihantui perasaan was was atas kemungkinan wan- 

prestesi yang dilakukan debitur karena sudah ada barang 

yang dijaminkan.

2.Penjelasan Judul

Judul yang saya pilih ini berhubungan erst dengan 

tanah oleh karena dalam lembaga jaminan macam credietver- 

band ini peranen tanah arcat penting. Hal ini mengingat 

bahwa tanah merupakan obyek yang dijaminkan,

3.Alasan Pemilihan Judul

Alasan saya memilih judul seperti tersebut di etas 

adaloh karena tanah merupakan hal yang penting dalam kehi- 

dupan manusia, tanah merupakan sarana yang perlu dipikir- 

kan, tanah dapat disejajarkan dengan air dan udara yang 

sangat kita perlukan itu, Dapat kita bayangkan bagaimana

2
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hidup kita jika unsux-unsur tersebut tidak ada, Alasan 

lain adalah bahwa pads saat ini, nampak ada gejal8-gejala 

yang mengaburkan antara pengertian kredit dan credietver- 

band. Pengertian yang menyamakan antara kredit dengan 

credietverband ini nampak dalam kehidupan masyarakat kite 

sehari-hari, padahal keduanya mengandung arti yang berbe- 

da. Letak perbedaannya dapat terbaca pada halaman-hala- 

man berikutnya dari skripsi saya ini, Di samping itu, pe

ngertian kredit dan credietverband ternyata dalam praktek 

penanganan sehari-hari memerlukan perhatian, pengetahuan, 

dan pengertian yang baik sehubungan dengan perkembangan 

di bidang pembangunan ekonomi pada umumnya dan khususnya 

di bidang hukum nasional kita.

Pengertian tanah itu sendiri tidak diatur secara 

jelas dalam peraturan perundang-undangan. UJalaupun demi

kian, tidak berarti bahwa tanah tidak mempunyai dasar hu

kum sebab dari ketentuan pasal 1 ayat 4 UUPA jo, pasal 4 

ayat 1 UUPA dapat disimpulkan mengenai pengertian tanah. 

Pasal 1 ayat 4 menyebutkan, "Yang termasuk bumi meliputi 

permukaan bumi dan tubuh bumi. Tubuh bumi ini ada yang 

berada di bawah permukaan bumi dan ada yang berada di ba- 

wah permukaan air." Pasal 4 ayat 1 menyebutkan, "Permuka

an bumi adalah tanan,n Jadi, dasar hukum mengenai tanah 

adalah pasal 1 ayat 4 UUPA jo, pasal 4 ayat 1 UUPA,

Kalau kita bandingkan antara pengertian/definisi 

hukum dengan pengertian/definisi tanah fcampak ada persa-

3
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maannya, Hukum, sampai saat inipun belum didapat suatu 

definisi yang pasti, tetapi kenyataannya kita akui peran- 

annya dalam mengatur kehidupan masyarakat, Tanpa ada hu

kum tidak mungkin suatu kehidupan masyarakat yang teratur 

dapat tercapai. Oleh karena itu, menurut saya, agaklah 

berlebihan kalau kita terlalu mempermasalahkan tentang 

definisi tanpa memperhatikan peranannya dalam kehidupan 

manusia.

4 tTujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian 

dari syarat-syarat dan tuqas untuk mencapai gelar sarjane 

hukum dari Fakultas Hukum Universitas flirlangga Surabaya* 

Selain dari itu, ingin juga saya kemukakan bahwa sesung- 

guhnya lembaga jaminan seperti credietverband ini sudah 

mengalami kemajuan dan perkembangan sedemikian rupa bila 

dibandingkan dengan peraturan yang mengaturnya, Di sam- 

Ding itu, saya bermaksud pula menambah dan mendalami pe- 

ngetahuan saya mengenai lembaga jaminan pada umumnya dan 

lembaga credietverband pada khususnye yang terbatas hanya 

saya ketahui di bangku kuliah.

5.Metodologi

Dalam membahas dan menyelesaikan skripsi ini, sa

ya mcmpergunaken metode deduksi dengsn analisis ilmiah.

V • ' 1 ^ 4 . k

FT ' * .
■ \sggam 
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Metode deduksi, karena beranjak dari prinsip yang umum ke- 

pada hal yang khusus, Saya katakan demikian karena dalam 

membahas masalah credietverband ini semula adalah hal-hal 

yang bersifat teoritis dan umum yang saya terima dalam 

pBrkuliahan* Kemudian saya mencoba melihat dan mengamati- 

nya dalam praktek. Jadi, beranjak dari hal yang umum ke- 

pada hal yang bersifat khusus.

Adapun data yang saya peroleh adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer, yaitu, data dengan meng- 

adakan pengamatan langsung di dalam praktek tentang pelak- 

sanaan credietverband, kemudian data sekunder, adalah da

ta yang bersumber deri perpustakaan melalui literatur-li- 

teratur yang ada hubungannya dengan skripsi ini,

6.Partanggungjawaban Sistematika

Dalam menyelesaikan skripsi ini maka sistematika 

penulisannya saya baoi dalam beberapa tahap pembahasan,

Pada pendahuluan saya uraikan tentang permasalahen, 

metode, dan tujuan penulisan seperti yang telah saya urai

kan di atas. Sistematika penulisan yang saya pakai ada

lah sebagai berikut :

Dalam Bab I akan saya uraikan tentang latar bela- 

kang timbulnya lembaga credietverband. Alasan saya meng- 

uraikan latar belakang timbulnya lembaga credietverband 

dalam Bab I adalah merupakan hal yang wajar dan tidak ber-
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lebihan. Saya katakan demikian, karBne dalam membahas se- 

gala sesuatu kita harus mengetahui lebih dulu apa yang me- 

latarbelakangi permasalahannya. Tanpa mengetahui later 

belakangnya kita akan mengalami kesulitan dalam mencarikan 

jalan keluarnya# Kalaupun dapat kita carikan, maka mung- 

kin jalan keluar tersebut tidak sesuai dengan permasalah- 

an yang ada. Berdasarkan alasan di atas, maka saya menco- 

ba menguraikan latar belakang timbulnya lembaga crediet- 

verband dalam Bab I dari skripsi saya, sebelum saya mem

bahas bab-bab yang lain. Tentu saja dengan harapan agar 

jalan keluar yang saya berikan dari permasalahan yang ad8 

dalam skripsi ini dapat diterapkan dalam kenyataan, kare- 

na yang fnenjadi latar belakang sudah kita ki/asai*

Selanjutnya, sesudah kita mengetahui yang menjadi 

latar belakang timbulnya lembaga credietverband, maka ki- 

ta harus juga mengetahui apa yang menjadi obyek crediet

verband. fiasalah ini saya bahas dalam Bab II skripsi ini, 

Bab II ini saya bagi dalam 5 sub-bab, hal ini untuk mem- 

perjelas pembahasannya nanti.

Sesuai dengan judul yang saya berikan dalam Bab II 

ini, maka saya hendak membahas hal-hal yang berkaitsn de

ngan credietverband secara teoritis. Dasar pemikiran sa

ya sesuai dengan literatur-literatur yang ada dan kuliah- 

kuliah yang telah saya terima, Dasar pemikiran yang demi- 

kian dalam taraf belajar keilmuan hanya merupakan recall 

of knowledge, atau paling tinggi hanya merupakan compre
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hension saja. Kedua jenjang kemampuan yang saya sebutkan 

ini merupakan jenjang terendah dalam derajad kemampuan • 

borpikir manusia.

8ab III membahas mengenai pelaksanaan credietver

band dalam praktek yang bersangkutan dengan jaminan. Bab 

ini saya bagi dalam 3 sub-bab yang perinciannya dapat ki- 

ta baca dalam daftar isi ataupun dalam Bab III itu sendi- 

ri yang saya kupas agak mendalam. Dalam Bab III ini saye 

mengamati pelaksanaan credietverband dalam praktek. Hel 

ini dapat dilakukan karena sudah ada dasar-dasar teoritis 

mengenai credietverband yang sudah saya uraikan dalam Bab

II. Tentunya tidak masuk akal apabila kita mengamati pe

laksanaan dalam praktek tanpa ditopang oleh teori yang 

mendasarinya. Itulah sebabnya lebih dulu saya uraikan me- 

ngenai credietverband secara teoritis dalam Bab II, sebe- 

lum saya mengamati pelaksanaan credietverband dalam prak

tek yang saya bahas dalam Bab III.

Sesudah mengamati pelaksanaan credietverband dalam 

praktek, maka saya dapat menganalisa, bahuia yang. iaya te

rima dalam bangku perkuliahan secara teoritis tidaklah se- 

lalu sesuai dengan kenyataan yang ada. Itulah sebabnya 

mengenai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan cre

dietverband ini saya uraikan dalam Bab IV. Selain perma- 

salahan-permasalehan yang ada, dalam Bab IV ini juga saya 

mencoba memberikan jalan keluarnya <sesuai dengan daya ke

mampuan analisa saya. Cara berpikir analisis demikian su-

7
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B

dah satu tingkat lebih tinggi daripada comprehension,

Sebagai akhir tulisan saya dalam keseluruhan skrip

si ini, saya berikan beberapa kesimpulan dan saran dari 

semua yang telah saya tuliskan, Kesimpulan dan saran ini 

saya bahas dalam Bab V,
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LATAR BELAKANG TIMBULNYA LEMBAGA CREDIETVERBAND

B A B  I

Sebelum membahas masalah latar belakang timbulnya 

lembaga credietverband ini, ada baiknya jike kita menin- 

jau lebih dulu macam-macam hak jaminan baik menurut hukum 

barat (Bid) maupun hukum adat,

1 •Macam-macam Hak Jaminan Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat, kita mengenal hak jaminan atss 

tanah yang berupe jual gsdai dan jual tahunan, Dalam ju- 

al gadai terjadi peralihan hak penguasaan atas tanah de- 

H9a£! tebusan, Maksudnya, jika kita menginginkan hak pe

nguasaan atas tanah itu kembali lagi kepada kita, maka ki

ta harus menyerahkan uang tebusan kepada orang yang untuk 

sementara telah menguasai tanah kita, Sedangkan untuk ju

al tahunan tidaklah demikian, Apabila jangka waktunya te

lah tiba, maka tanah akan kembali kepada kita tanpa tebus

an. Jadi, di sini terjadi peralihan hak tanpa tebusan,

2,Macam-macam Hak Jaminan Menurut Hukum Barat

Dalam hukum barat (Bid), kite mengenal hak jaminan 

yang berupa gadai (pand) dengan obyek benda bergerak dan 

hak jaminan hipotik serta credietverband dengan obyek ben

da tetap.

9
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Dari macam hak jaminan yang saya kemukakan di atas 

nampak adanya 2 (dua) jenis gadai, yaitu gadai menurut pe- 

ngertian hukum edat dengan obyek benda tetap* dengan gadai 

(pand) menurut pengertian hukum barat dengan obyek benda 

bergerak.

Yang ada hubungannya dengan timbulnya lembaga ere- 

dietuerband adalah gadai menurut pengertian hukum adat. 

Saya katakan demikian, sebab gadai (jual gadai) menurut 

hukum adat ini banyak mengandung sifat pemerasan. Sifat 

pemerasan ini nampak dalam hal hak untuk mengejar penjual 

gadai agar menebus tanahnya. Penjual gadai sama sekali 

tidak mempunyai hak ini* Agar lebih jelas legi ada baik- 

nya jika kita ketahui status para pihak yang melakukan 

transaksi gadai (pengertian hukum adat) sebelum saya me- 

ngupas lebih jauh mengenai sifat pemerasan dalam gadai se- 

hingga sampai menjadi latar belakang timbulnya lembaga 

credietverband.

Orang yang menerima tanah disebut penerima/pemegang 

gadai, sedangkan orang yang menyerahkan tanah disebut pem- 

beri gadai. Kalau kita tinjau dari segi jual, maka orang 

yang memberi tanah disebut penjual gadai, dan yang meneri

ma tanah disebut pembeli gadai.

Sekarang akan saya lanjutkan lagi pembicaraan me

ngenai sifat pemerasan dalam jual gadai ini* Jika pembe

li gadai membutuhkan uang, ia hanya diberi pelipur lara 

untuk menggadaikan terus (doorverpanden), Uang yang di-
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peroleh dari doorverpanden ini adaiah merupakan tanggung 

jawabnya sendiri.

Untuk lebih jelasnya, kiranya perlu saya berikan 

gambaran sebagai berikut di bawah ini.

Si A (penjual gadai) menggadaikan tanahnya kepada 

si B (pembeli gadai) seharga Rp 50.000,00. Setelah gadai 

berlangsung beberapa saat, B membutuhkan uang. Oleh kere- 

na B tidak boleh mengejar A untuk menebus tanahnya, maka 

B menggadaikan lagi tanah tersebut kepada si C, misalnya 

seharga Rp 30*000,00.

Seandainya A kelak menebus tanahnya seharga 

Rp 50.000,00 kepada B, maka B akan memperoleh keuntungan. 

Bukankah B hanya menebus Rp 30.000,00 kepada C ? Inilah 

yang disebut onderverpanden.

Tetapi persoalan di atas akan menjadi lain seandai

nya B menggadaikan Rp 50.000,00 kepada C. Sebab bila de

mikian keadaannya, maka saat A menebus kepada B seharga 

Rp 50.000,00 kepada C juga akan diserahkan uang sejumlah 

i t u . Jadi, B hanya tinggal meneruskan saja dan tidak mem

peroleh keuntungan, Keadaan kreditur/pembeli gadai seper- 

ti yeng saya gambarkan di atas itu dinilai kasihan oleh 

pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dapat dimengerti ka- 

rena kalau kita tengok pasal 1131 dan pasal 1132 Bltf, kre- 

ditur diberi kedudukan dan perlindungan yang kuat, yaitu, 

dengan memberikan jaminan atas harta debitur baik yang ada 

atau yang akan ada. Untuk pelunasan hutang-hutangnya

11
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apabila kelak ia berhenti membayar atau tuanprestasi< Ke- 

tentuan semacam ini tidak kita jumpai dalam peraturan yang 

mengatur mengenai gadai. Berdasarkan alasan itulah peme- 

rintah Hindia Belanda menciptakan lembaga credietverband 

yang tujuannya adalah agar kreditur diperbaiki dan diting- 

katkan serta dilindungi kedudukannya.

Dengan adanya barang yang dijaminkan dapatlah mem- 

berikan rasa kepastian yang besar pada diri si kreditur 

(orang yang berpiutang) atas modal yang telah ditanamnya/ 

dipinjamkannya. Kepastian di sini maksudnya bahuia, si 

berpiutang/kreditur mempunyai hak untuk melelang barang 

yang dijaminkan untuk kemudian mengambil pelunasannya dan 

mengembalikan jike ada sisanya atas wanprestasi yang dila- 

kukan oleh debitur*

Jadi dalam hal ini kreditur mempunyai hak didahulu- 

kan terhadap eksekusi barang yang dijaminkan apabila debi- 

tur tidak membayar, Tetapi, tentu saja eksekusi ini tidak 

boleh dilakukan sesuka hatinya sendiri, melainkan harus 

melalui piosedur yang benar dan sesuai dengan asas negara 

hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Dan cara 

yang benar adalah dengan perantaraan hakim pengadilan ne- 

geri* Namun sangat disayangkan bahuia prosedur eksekusi 

melalui pengadilan negeri ini pada umumnya u/aktunya lama, 

kecuali jika akta credietverband memakai judul "Demi Kea- 

dilan Berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa". Dengan demiki

an piutang itu nilainya sudah merosot. Secara ekonomis
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tagihan/piutang itu telah dirugikan oleh faktor waktu.

Di dalam pasal 53 UUPA, uialaupun tidak secara tegas 

menyebutkan bahwa gadai tanah (benda tetap) itu mengandung 

sifat pemerasan, namun dapat disimpulkan demikian* Alasan 

saya adalah, bahura dalam pasal 53 UUPA itu menyebutkan 

behwa gadai tanah adalah hak yang sifatnya sementara. Da

ri kata "sementara" ini dapat diartikan bahwa kelak gadai 

tanah akan diperbaiki (dihilangkan sifat-sifat buruknya, 

misalnya pemerasan) dan bahkan mungkin gadai tanah akan 

dicabut.

Kalau kita bandingkan pengertian gadai tanah yang 

diatur dalam pasal 53 UUPA dengan gadai (pand) yang diatur 

dalam pasal 1150 BUJ, nampak jelas sekali perbedaannya, Hal 

ini dapat dipahami oleh karena dasar berpijaknyapun berbe- 

da. Gadai tanah berpijak pada benda tetap, sedangkan ga

dai (pand) berpijak pada benda bergerak sebagaimana telah 

saya kemukakan di atas.

Di bawah ini saya kemukakan sebuah contoh lagi me- 

ngenai pengertian gadai yang diberikan oleh Tirtodiningrat 

(seorang ahli/sarjana hukum) dengan gadai (pand) yang di- 

atur dalam pasal 1150 BU/*

Pasal 1150 BUf menyebutkan demikian, "Gadai adalah 

suatu hak yang diperoleh secrarg berpiutang atas suatu ba- 

rang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang 

berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan memberi- 

kan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil
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pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripa- 

da orang yang berpiutang lainnya dengan perkecualian bah- 

wa, biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang 

telah dikeiuarkan untuk menyelamatkan barang tersebut se- 

telah digadaikan harus didahulukan.”

Menurut Tirtodiningrat, "Perjanjian gadai adalah 

suatu perjanjian kebendaan." Dalam perjanjian ini si ber

piutang memperoleh suatu hak kebendaan atas sebuah benda 

bergerak yang oleh si berhutang atau oleh orang lain dibe- 

rikan padanya sebagai jaminan terhadap pelunasan uang, 

atau kata sepakat kedua pihak dipegang oleh orang lain 

untuk mengambil pelunasan (termasuk bunga dan biaya-biaya) 

dari b^rnng tersebut secara didahulukan daripada orang- 

orang berpiutang lainnya, kalau si berhutang tidak meme- 

nuhi janjinya.1

Jadi, kalau kita membandingkan pengertian gadai me

nurut Tirtodiningrat dengan gadai (pand) yang diatur dalam 

pasal 1150 Blii, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya me- 

ngandung persamaan. Hal ini disebabkan Tirtodiningrat 

mendasarkan pengertian gadai (pand) dari pasal 1150 8lif 

itu sendiri, bukan dari pengertian gadai dalam hukum adat.

Sangat disayangkan perihal cara dan pelaksanaan 

gadai tidak dijelaskan dalam Blii. idalaupun demikian, da-

14
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pat disimpulkan bahwa pada pokokoya gadai haruslah meme- 

nuhi 2 syarat, yaitu :

a.persetujuan antara debitur dan kreditur (kehendak untuk 

melaksanakan gadai);

b.penetapan gadai.

ftengenai persetujuan yang dibuat para pihak ini dapat di- 

lakukan secara lisan maupun tertulis* Namun, hendaknya 

diingat bahua bukti yang tertulis merupakan alat bukti 

yang sempurns baik bagi para pihak ataupun ahli warisnya 

(165 HIR). Oleh karena itu, sebaiknya perjanjian gadai 

tanah dibuat secara tertulis, hal ini untuk menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi, teta- 

pi dalam gadai (pand) tidak perlu dibuat d8lam bentuk ter

tulis.

Lebih lanjut dal8m BW (pasal 1151) disebutkan bah

wa, hak_gadai timbul bukan karena undang-undang (privilege 

atau voorrecht), melainkan karena persetujuan (preferentie 

atau voorrang), Jadi, seseorang yang mempunyai tagihan 

yang diikat dengan gadai (pand) atau yang mempunyai hak 

privilege baik umum ataupun khusus ak8n mempunyai hak di- 

dahulukan jika dibandingkan dengan kreditur lainnya yang 

tidak menjaminkan dengan gadai (pand) atau mempunyai hek 

privilege. Ini karena para pemberi hutang adalah kreditur 

preferent, bukan concurent (pesaing).

Antara gadai dengan privilege ada persamaannya, 

yekni, keduanya merupakan hak untuk didahulukan guna pelu-
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nasan hutang debitur kepada kreditur lainnya, Tetapi 

tingkatan hak gadai lebih tinggi daripada privilege, ke- 

cuali bila undang-undang menentukan lain,

Barang-barang yang dapat menjadi obyek gadai menu

rut ketentuan pasal 1150 BW adalah benda bergerak, maksud- 

nya adalah benda-benda yang dapat/mudah dipindahkan. Peru- 

musan ini terlalu luas, karena tidak semua benda yang da- 

pat berpindah atau dipindahkan adalah bend* bergerak, se- 

bab pasal 50? 8W memberikan ketentuan yang berbeda, Dalam 

pasal tersebut dinyatakan bahwa benda yang dapat berpindah 

atau mudah dipindahkan, oleh pembentuk undang-undang di

nyatakan sebagai benda tidak bergerak karena memang ditu- 

jukan untuk keperluan tersebut, Misalnya perkakas pabrik 

yang merupakan benda pembantu, meskipun benda itu mudah 

dipindahkan tetapi ditentukan sebagai benda tidak berge

rak. Demikian pula-pasal 510 BbJ, yang menentukan bahu/a 

kapal dan perahu dinyatakan sebagai benda bergerak, Ke

tentuan ini tidak seluruhnya benar. Sebab ada ketentuan 

lain yang menyatakan bahwa sebuah kapal yang mempunyai vo

lume 20 atau lebih, dinyatakan sebagai benda tidak ber

gerak menurut ketentuan 5tb. 1938 no.48 jo. Stb, 1938 

no.2; sehingga kapal tersebut tidak dapat dibebani de

ngan gadai, melainkan hanya dengan hipotik.

Setelah kita mengetahui sedikit mengenai pand (ga

dai) yang diatur dalam Blii, maka marilah kita kembali lagi 

membicarakan gadai tanah (adat), yang sedikit sudah saya
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singgung di atas, Berikut ini akan saya uraikan tentang 

hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang gadai 

dalam pengertian hukum adat,

Adapun hak-hak itu adalah hak untuk memetik hasil 

tanah, hak untuk mengerjakan atau mendiami, hak untuk mem- 

buat perjanjian tentang pengerjaan tanah, misalnya maro, 

mrotelu, pada akhir setiap panen.

Selain mempunyai hak, pemegang gadai juga mempunyai 

kewajiban, yaitu harus menyediakan tanah yang dikuasainya 

untuk dikembalikan kepada pemilik tanah apabila tanah itu 

di tebusnya.

Pada waktu ditebus, pemegang gadai harus menyerah- 

kan tanah pada saat itu juga, yaitu saat penebusan gadai 

dibayar lunas, Kalau sampai mengangsur, maka penebusannya 

baru dianggap terjadi apabila angsuran yang terakhir telah 

dilaksanakan, Bila sampai terjadi kerusakan/kerugian yang 

dilakukan pemegang gadai dengan niat jahat, maka ia berke- 

wajiban untuk menggantinya. Sebaliknya, bila ada perbaik- 

an-perbaikan yang telah ia lakukan, maka pemegang gadai 

berhak mendapatkan ganti.

Tempo untuk menebus ini tidak boleh seenaknya, Pli- 

salnya si A hari ini menggadaikan tanahnya, kemudian 3 bu- 

lan lagi ditebusnya karena sudah punya uang, Maka hal ini 

tidak dibenarkan, sebab penjual gadai hanya dapat menebus 

sesudah pemegang gadai memungufc hasil panen minimum satu 

kali# Juga tidak dibenarkan menebus dalam tahun itu, yak-
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ni tahun yang aama ketika penjual gadai menyerahkan tanah- 

nya kepada pemegang gadai.

Siasanya jangka waktu untuk menebus itu telah di- 

tentukan saat perjanjian gadai dilaksanakan, misalnya 5 

tahun, 7 tahun, dan sebagainya. Apabila jangka waktu ini 

terlampaui, sedangkan penjual gadai tidak menebus tanah- 

nya, maka si pembeli gadai dapat menuntut agar tanahnya 

diserahkan padanya sebagai tanah miliknya, dengan jalan 

perbuatan hukum lain atau dengan jalan menambah uang ba- 

yaran apabila uang gadai lebih rendah dari uang/hargs pen- 

jualannya* Bila dalam melaksanakan ini timbul persengke- 

taan, maka pembeli gadai dapat meminta bantuan hakim untuk 

melaksanakannya.

Sebaliknya, apabila jangka waktu ini tidak ditentu- 

kan, seandainya penjual gadai meninggal dunia, maka ahli 

uarisnya dapat menebusnya. Tetapi ada S8tu hak yang tidak 

dapat dilaksanakan oleh pembeli gadai, yaitu hak untuk me

nuntut uang gadai, karena kalau hak ini dilaksanakan akan 

bertentangan dengan sifat hukum perjanjian gadai tanah 

yang sejalan dengan fungsi sosial dari tanah,

Seandainya pembeli gadai mempunyai hak untuk menun

tut penebusan, maka jika kemungkinan penjual gadai tidak 

dapat menebusnya, sudah barang tentu benda-benda yang di

jaminkan akan dijual, dan dari hasil penjualen ini sebagi- 

en dapat diambil untuk pelunasannya.

Dari pernyataan ini nampak bahwa perjanjian gadai

L.. 1 ' Hi 

’  ’ v;\AN 
•r^trs* .. ‘ . L WGGA''
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lalu digunakan untuk mencukupi kebutuhan uang dengan mema- 

kai sarana berupa tanah pertanian, sehingga perjenjian ga- 

dai akan berubah menjadi perjanjian uang. Hal inilah yang 

tidak dikehendaki oleh hukum adat, sebab hukum adat meng- 

hendaki perjanjian tanah (grondtransaktie), bukan perjan

jian uang,

Sebagai akhir tulisan saya, dalam bab ini ingin 

sedikit saya kemukakan, bahuia sebenarnya maksud baik dari 

pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga credietverband 

ini kuranq mendapat tanggapan dari masyarakat adat. Hal 

ini bukan karena prosedurnya yang sulit, cara berpikir ma

syarakat adat yang sederhana, tetapi yang lebih penting 

adalah kurangnya informasi mengenai lembaga jaminan cre

dietverband ini pada mereka, sehingga mereka kurcng atau 

boleh saya katakan tidak paham adanya lembaga credietver

band tersebut. Selain itu, juga disebabkan sangat terba- 

tasnya jumlah bank yang melayani credietverband yang pada 

umumnya hanya terdapat di kota-kota besar saja* Bagaimana 

halnya dengan desa yang terpencil, tentunya tidak dapat 

dijangkau oleh bank yang melayani itu, bukan ?

19

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TINJAUAN TENTANG MASALAH TANAH 
YANG MENJADI JAMINAN DALAM CREDIETVERBAND 
DAN CARA PENYELESAIANNYA 
 

J.M. ATIK KRUSTIYATI



TINJAUAN UMUP1 TENTANG TANAH YANG NENJADI OBYEK

CREDIETVERBAND

B A B  II

1.Pengertian Credietverband

Credietverband merupakan salah satu bentuk lembaga 

jaminan yang dikenal di Indonesia, di samping lembagc ja

minan yang lain (hipotik, gadai, fiducia). Credietverband 

tidak diatur dalam BW seperti halnya gadai atau hipotik, 

melainkan diatur dalam peraturan perundang-undangan ter- 

sendiri, yaitu Koninklijk Besluit 6 Juli 1908 no*50 Stb. 

1908 no,542 dengan nama Regeling van het Credietverband, 

yang dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan pelaksanaan- 

nya, yaitu Reglement op het Vestigen in Nederlandcsh Indie 

Stb. 1909 no.5B4,

Dalam pasal 1 peraturan yang mengatur tentang cre

dietverband disebutkan bahua, credietverband adalah hak 

kebendaan atas benda yang ditujukan untuk memenuhi pelu- 

nasan suatu perikatan.

Credietverband mempunyai sifat kebendaan, Sifat 

ini disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 jo. pasal 19 C\i (atur- 

an yang mengatur tentang credietverband), Hak kebendaan 

bersifat absolut, mempunyai zaaksgevolg (droit de suite) 

artinya bahwa, hak itu mengikuti bendanya di manapun ben

da itu berada, hak ini dapat dipertahankan pada setiap 

orang yang menguasai benda itu.

20

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TINJAUAN TENTANG MASALAH TANAH 
YANG MENJADI JAMINAN DALAM CREDIETVERBAND 
DAN CARA PENYELESAIANNYA 
 

J.M. ATIK KRUSTIYATI



Pemegang hak berhak menuntut (vorderen) kepada setiap 

orang yang mengganggu haknya. Bila dilihat secara pasif, 

maka setiap orang wajib menghormati hak itu,

Dalam oesyarakat seringkali orang menyamakan pe

ngertian antora credietverband dengan hipotik, Asumsi 

yang demikian ini berdasarkan alasan bahuia, anfcara hipotik 

dan credietverband mempunyai status yang sema, yaitu seba

gai hak tanggungan yang dapat dibebankan kepada hak-hak 

kebendaan atas benda-benda tidak bergerak. Asumsi yang 

kedue adalah beranjak dari Peraturan Nenteri Agraria no, 

15 tahun 1961, yang menyatakan bahwa, credietverband da

pat dibebankan kepada semua hak milik, hak guna usaha, 

hak guna bangunan, seperti halnya dengan hipotik,

Pendapat yang menyamakan antara pengertian ikatan/ 

hubungan kredit dengan credietverband juga tidak cocog 

atau tidak tepat. Memang, kalau dilihat arti katanya, 

nampaknya pengertian itu dapat dibenarkan, Credietverband 

berasal dari kata crediet yang berarti pinjaman, dan ver- 

band yang berarti ikatan/jaminan. Jadi credietverband se

cara langsuhg diterjemahkan sebagai ikatan kredit. Namun 

pendapat ini tidak dapat dibenarkan, Alasannya adalah, 

dalam pengertian credietverband menurut arti atau segi yu- 

ridis haruslah dipenuhi unsur jaminan berupa benda-benda 

tetap ateupun hak-hak yang melekat pada perjanjian pokok. 

Bank tidak akan memberikan kredit kepada seseorang bila 

tidak ada barang yang dijaminkan untuk itu, Akan tetapi
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pada ikatan/hubungan kredit, adanya barang jaminan tidak- 

lah disyaratkan harus ada. Jadi, mungkin saja dalam ikat- 

an/hubungan kredit, ada barang yang dijaminkan tetapi 

mungkin juga tidak ada. Untuk lebih jelasnya saya kemu

kakan sebuah contoh.

Si A sebagai anggota masyarakat menyimpan uangnya 

di bank. Bank dalam transaksi ini berkedudukan sebagai 

debitur dan A sebagai kreditur. Sebagai debitur biasanya 

akan menyerahkan barang yang dijaminkan, tetapi khusus da

lam ikatan kredit ini tidaklah demikian, Debitur tidak 

menyerahkan barang yang menjadi jaminan, tetapi toh ikat

an kredit ini terlaksana. Jadi, dalam hal ini hanyalah 

berdasarkan faktor kepercayaan atau credere.

Dari urai&n di atas jelaslah, bahwa pengertian cre

dietverband yang disamakan dengan ikatan/hubungan kredit 

tidaklah tepat,

Credietverband, seperti halnya dengan gadai merupa

kan perjanjian yang bersifat accessoir, artinya bukan me

rupakan hak yang berdiri eendiri (zelfstandigrecht), mela- 

inkan hapusnya dan adanya tergantung pada perjanjian po- 

kok. Credietverband mempunyai hak didahulukan. Sifat 

hak didahulukan ini tidak disebutkan dalam peraturan yang 

mengatur tentang credietverband, tetapi dapat disimpulkan 

dari pasal 13 aturan credietverband (Stb. 1908-542), yang 

mengatakan bahua credietverband tidak dapat diberikan 2 

kali untuk benda yang sama. Dengan sendirinya pemegang
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credietverband yang satu-satunya itu memiliki hak didahu-

y
lukan daripada pihak yang berpiutang lainnya.

Dari konsiderans Koninklijk Besluit itu dapat di- 

sinpulkan bahwa, maksud pembentuk undang-undang adalah 

memberikan kesempatan kepada orang-orang bumiputera yang 

meminjam uang dari "crediet in stellingen" (lerr.baga per- 

kreditan) dengan jaminan tanah.^

Lembaga credietverband ini walaupun berbeda dengan 

hipotik, tetapi keduanya memang agak mirip, dan hal ini 

sesuai dengan pertimbangan dalam menciptakan lembaga cre

dietverband, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan 

pada tuaktu itu, untuk mengadakan lembaga jaminan “semacam"

A
hipotik khusus bumiputera.

Kalau kita berbicara tentang lembaga jaminan, maka 

akan terlintas dalam pikiran kita adanya sejumlah kredit 

yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Oleh karena 

itu sangat tidak masuk akal kalau kreditur memberikan mo- 

dal/kredit begitu saja tanpa ada ikatan, guna keamanan mo

dal yang telah ditanamnya, apalagi kalau modal itu jumlah- 

nya sangat besar. Di sinilah arti pentingnya lembaga ja-
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2
Mariam Parus Badrulzaman. Bab-bab tentano Crediet

verband. Gadai, Fiducia. Alumni, Bandung, 1978, h.6.

^R.Subekti, Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut 
Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 197B, h.63«

^Tlariam Darus Badrulzaman. op .cit., h.2.
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minan, Tetapi hal ini juga tidak menutup kemungkinan bah- 

uta ada hubungan antara kreditur dengan debitur, tetapi 

tanpa iketan jaminan kebendaan melainkan hanya berdasar- 

kan kepercayaan atau credere saja.

Kredit sudah sangat akrab dikenal oleh masyarakat 

kita. Bahkan mungkin dapat dikatakan sudah membudaya. Hal 

ini dapat kita lihat dari beberapa pembelian secara kre

dit, mulai dari pembelian rumah, kendaraan, perabot rumah 

tangga, dan masih banyak yang lainnya lagi. Dalam dunia 

perbankan menurut Sinungan, kredit merupakan pemberian 

prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain, dan prestesi 

itu harus dikembalikan pada suatu masa tertentu yang akan 

datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Bentuk pemberian pinjaman melalui kredit memang mem 

berikan keuntungan baik bagi kreditur maupun debitur, le- 

bih-lebih bila ada jaminan kebendaannya. Bagi kreditur, 

misalnya segi profitability dan safety. Saya katakan pro

fitability, karena kreditur dapat memperoleh keuntungan 

dari hasil yang difcanamnya/dipinjamkannya, yaitu berupa 

bunga pinjaman. Sedang safety, karena kreditur mendapat- 

kan keamanan atas pengembalian fasilitas yang telah dibe- 

rikan kepada debitur dengan adanya barang yang dijaminkan* 

Keuntungan bagi debitur sudah jelas, yaitu dengan modal

^Muchdarsyah Sinungan, Kredit Seluk Beluk dan Tek- 
nlk Penqelolaan, Yagrat, Jakarta, 1970, h.2.
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yang besar debitur dapat memajukan usahanya sehingga ke- 

langsungan hidupnya dapat terjamin. Debitur dapat memper- 

tahankan hidupnya (his struggle for life).

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UU 

no.S tahun 1960), maka kini peraturan mengenai lembaga ja

minan yang bertalian dengan tanah otomatis telah diatur 

pada pasol-pasal tertentu dalam UUPA beserta peraturan pe- 

laksanaannya. Menurut ketentuan pasal 51 UUPA dinyatakan 

bahwa hak tanggungan yang dapat dibebankan kepada hak mi- 

lik, hak guna usaha, hak guna bangunan, yang tersebut da- 

lam pasal-pasal 25, 33, 39, diatur dengan undang-undang. 

Tetapi hingga saat ini pembentuk undang-undang belum ber- 

hasil menciptakan apa yang diinginkan oleh pasal 51 UUPA 

tersebut di atas. Oan sebagai konsekuensinya, maka terha- 

dap hak tanggungan ini dipergunakan ketentuan-ketentuan 

credietverband dan hipotik. Hal ioi memang dapat dipa- 

hami, karena dalam pasal 5? UUPA disebutkan bahwa, selama 

undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 

51 UUPA di atas belum terbentuk, maka ketentuan tentang 

credietverband masih berlaku, yaitu ketentuan yang terse

but dalam Stb, 1908 no.542 yang telah diubah dengan Stb. 

1937 no.190, demikian pula ketentuan yang mengatur tentang 

hipotik, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata Indonesia.

Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa, 

mengenai segi materiilnya, yaitu mengenai hak dan kewajib-

25
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an yang timbul dari hubungan-hubungcn hukum hipotik dan 

credietverband masih tunduk pada peraturan lama sebagai- 

mana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Indonesia untuk hipotik, dan ketentuan dalam Stb* 1908 no, 

542 jo* Stb. 1937 no.190 untuk credietverband.

Dari segi formilnya, yaitu mengenai cara pembeban- 

an dan pemasangan/pendaftaran hipotik dan credietverband 

tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam UUPA beserta pera- 

tursn pelaksanaannya,^ misalnya :

a.Peraturan Menteri Agraria no*15 tahun 1961 untuk pembe- 

banan dan pendaftaran hipotik dan credietverband;

b.Peraturan Flenteri Agraria no.7 tahun 1961 tentang pelak- 

sanaan roya;

c.Keputusan Presiden no,14 tahun 1973 tentang bank-bank 

negara yang berhak menerima credietverband.

2.Obyek Credietverband

Dalam membahas apa yang menjadi obyek credietver

band ini, saya mencoba menganalisa dari dua periode, yai

tu obyek credietverband sebelum berlakunya UUPA dan aby&k 

credietverband sesudah UUPA dan peraturan pelaksanaannya 

(PP no,10 tahun 1961)•

26

e
Sri Soedeui Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di 

Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorang- 
a n . BPHfJ, Yogyakarta, 1980, h.11.
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Sebelum berlakunya UUPA, apa saja yang menjadi 

obyek credietverband tercantum dalam pasal 3 aturan cre

dietverband, yaitu :

1) Hak milik adat atas tanah-tanah domein negara, misalnya 

hak atas tanah di Jawa;

2) Hak usaha atas tanah-tanah partikelir, misalnya tanah 

partikelir di Barat Cimanuk;

3) Hak milik yang tidak terbagi atas tanah domein negara 

milik keluarga bumiputera dan persekutuan bumiputera, 

misalnya tanah keluarga, yaitu tanah pusaka di Plinaha- 

sa dan pada masyarakat Melayu di Sumatra Barat serta 

dusun di Ambon;

4) Hak milik masyarakat hukum ac'at di atas tanah domein 

negara, sepanjang tanah itu tidak dipergunakan untuk 

kepentingan umum, misalnya jalan, balai, masjid, makara, 

padang rumput;

5) Bangunan-bangunan, tanaman-tanaman yang ada atau yang 

akan dibangun/ditanam, milik bumiputera di atas tanah 

milik bumiputera,

Sesudah berlakun/a UUPA, apa saja yang menjadi 

obyek credietverband tercantum dalam pasal-pasal UUPA, 

yaitu :

1) Hak milik (pasal 25);

2) Hak guna usaha (pasal 33);

3) Hak guna bangunan (pasal 39).

Baik hak milik, hak guna usaha, maupun hak guna bangunan

27
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yang saya sebutkan di atas berasal dari konversi hak-hak 

Indonesia,

Lebih lanjut, dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agra

ria no,15 tahun 1961 men-syaratkan bahwa, hak milik, hak 

guna usaha, hak guna bangunan, yang dapat dibebani dengan 

credietverband adalah yang sudah ditoukukan dalam daftar 

buku tanah menurut PP no,10 tahun 1961, Jika belum dibu- 

kukan dalam deftar buku tanah, maka pembebanannya dapat 

dildkukan bersamaan dengan permintaan untuk membukukan ta

nahnya sebagaimcna tercantum dalam pasal 18 PP no.1D tahun 

1961,

Berikut ini akan saya uraikan secara agak luas me- 

ngenai obyek credietverband sesudah UUPA,

Hak Nilik

Hak milik, adalah suatu hak yang sifatnya turun- 

temurun, terkuat, dan terpenuh (pasal 20 ayat 1 UUPA),

Hak milik dapat dipunyai orang atas tanah, tetapi dalam 

penggunaannya harus diingat fungsi sosial, artinya, kalau 

kepentingan umum ternyata menghendaki, pemegang hak milik 

harus melepaskannya,

Turun-temurun, maksudnya bahwa hak milik itu depat 

diwariskan, Terkuat, karena hak milik itu sifatnya lebih 

kuat daripada hak-hak lainnya, misalnya hak cuna usaha, 

hak gunB bangunan, dan sebagainya, SedaDQ terpenuh, me- 

ngandung arti bahuia subyek pemegang hak milik itu mempu

nyai weuenang penuh atas barang-barang miliknya, yang mem-

28
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batasi hanyalah fungsi sosial saja seperti yang tercantum 

dalam pasal 6 UUPA, Hal ini berbeda dengan alam berpikir 

negara-negara barat, yang pada umumnya terlalu menonjolkan 

hak-hak individu, Individu boleh mempunyai tanah yang se- 

luas-luasnya, Gahkan hak yang melekat di atas tanah di- 

perkenankan pula untuk dimiliki oleh para individu. Se- 

hingga sering terjadi individu yang mempunyai modal besar 

dapat memiliki tanah yang sangat luas, sedang di pihak la

in ada orang-orang yang hanya mempunyai tanah yang sempit, 

bahkan ada yang tidak mempunyai sama sekali. Itulah yang 

disebut cara bprpikir yang atomistis,

Keadaan yang saya gambarkan di etas tidak mungkin 

terjadi di Indonesia, Sebab Pemerintah telah menyediakan 

alat pengamannya dalam peraturan yang dikeluarkan, yakni 

UUPA, Saya katakan alat pengaman karena dalam UUPA telah 

dicantumkan larangsn pemilikan tanah yang melanpaui betas 

maksimufti,

Scsudah berlakunya UUPA, mengenai hak milik ini

7
ada perbedaan pendapat, yaitu :

Pendapat I,

Pendapat I mengatakan bahwa asas accessie vertikal tidak 

lagi dianut dalam hak milik, Hal ini mengandung konse- 

kuensi bahuja, bangunan dan tanaman yang melekat di atas 

tanah, tidak dengan sendirinya mengikuti status hukum ben

29

Mariam Darus Badrulzaman, op.cit,, h,30.
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da pokoknya. Permasalahan ini akan menjadi lain kalau ki

ta tetap rrenganut asas accessie vertikal, sebab, apa yang 

melekat di atas tanah akan mengikuti status hukum dari 

benda pokoknya. Dent an tidak dianutnya asas accessie ver

tikal, maka setiap kali kita membuat akta credietverband 

perlu ditegaskan apakah benda-benda yang melekat di atas 

tanah dan perbaikan-perbaikan di kemudian hari terikat ju

ga dengan credietverband atau tidak,

Pendapat IX,

Pendapat II mengatakan bahwa asas accessie vertikal tetap 

dianut, Pendapat ini dikemukakan oleh Pemerintah, Bahkan 

Flenteri Pertanian dan Agraria dalam suratnya tertanggal

8 Februari 1964 no. Unda 9/1/14, menginstruksikan kepada 

PPAT, kalau membuat akta mengenai pemindahan hak atas ta

nah, sekaligus juga harus mengalihkan bangunan yang ada 

di atasnya, Para notarispun kalau membuat akta pemisahan 

hak. atas bangunan-bangunan harus menyertakan pemindahan 

hak atas tanahnya.

Asas accessie vertikal ini hanya berlaku untuk ta

nah yang mempunyai sertifikat. Untuk tanah yang belum 

mempunyai sertifikat berlaku asas accessie horisontal, 

Pernyataan tersebut oapat disimpulkan dnri Surat Edaran 

Departemen Agraria tanogal 10 Desember 1966 no. Dph/364/ 

43/66,

Kehendak Pemerintah yang menganut asas accessie 

vertikal ini menurut hemat saya tepat sekali, Asas acces-
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sie vertik8l lebih praktis dilihat dari segi ekonomis da

ripada asas accessie horisontal, karena baik tanah maupun 

bangunan yang berada di atasnya berada pada satu tangan. 

Kalau dianut asas accessie horisontal akan menyulitkan, 

lebih-lebih apabila debitur cidrajanji atau uanprestasi• 

Keadaan yang menyulitkan ini akan nampak kalau kita hendak 

melelang barang yang dijaminkan, sebab, yang dapat dile- 

lang oleh kreditur hanyalah tanah belaka tanpa bangunan 

yang berada di atasnya, meskipun toh bangunan itu terbuat

g
dari batu, Bagi pembelipun akan menimbulkan masalah, 

yaitu Tiengenai hubungan hukumnya dengan pemilik bangunan. 

Yang saya maksudkan dengan hubungan hukum di sini adalah, 

apakah pemilik bangunan harus membayar sewa kepada pemilik 

tanah, ataukah pemilik bangunan harus membongkar bangunan 

yang telah didirikannya.

Masalah ini tidak akan terjadi kalau kita menganut 

asas accessie vertikal, sebab, seperti sudah saya kemuka- 

kan di atas, bahwa dalam asas accessie vertikal itu kepe- 

milikan antara tanah dan bangunan berada pada satu tangan,

f.ramun, karena kebanyakan di tanah air kita ini be

lum 100$ tanah rakyat itu mempunyai sertifikat, dan dalam 

prakteknya soring juga terjadi bahwa kepemilikan tanah 

dan bangunan yang berada di atasnya tidak pada satu ta

ngan, maka seyogyanya kita tidak perlu dengan tegas meng-

31

g
Marian Darus Badrulzaman, Ibid,, h,31.
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anut salah satu asas dari accessie itu. Kedua-duanya ki

ta anut saja«

Pendapat yang same juga dikehendaki dalam seminar 

mengenai lembaga jaminan yang pertama kali diadakan,

Hak Guna Usaha

Hak guna usaha diatur dalam pasal 28 UUPA, yang me- 

ngatakan bahua, hak guna usaha adalah hak untuk mengusaha- 

kan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka 

waktu sebagaimana ters^but dalam pasal 29 ayat 1 UUPA, gu

na perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan ,

Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan hutang de

ngan dibebani hak tanggungan, hal ini dinyatakan secara 

tegas dalam pasal 33 UUPA, Lebih lanjut dinyatakan bahiua, 

hak guna usaha diberikan atas tanah yang minimal luasnya

5 ha, dan apabila luas tanah itu 25 ha atau lebih harus

Tiemakai investasi modal yang layak dan teknik penguasaen

9
yang baik, sesuai dengan perkembangan jaman.

Agar dapat memperoleh hak guna usaha harusiah meng- 

ajukan permohonan, Jika permohonan ini memenuhi syarat- 

syarat yang ditentukan, maka akan dikeluarkan surat kepu- 

tusan pemberian hak guna usaha oleh pejabat yang berwenang 

(gubernur kepala daerah atau menteri dalam negeri), kemu- 

dian surat keputusan itu dicatat dalam daftar khusus yang

32
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diadakan untuk itu. langkah berikutnya adalah pendafteran 

dalam buku tanah. Sesudah proses ini selesai, maka serti- 

fikat haknya akan dikeluarkan.

Pada saat pendaftaran ini dilakukan, telah terjadi 

hak guna usaha. Hak guna usaha merupakan hal yang baru 

dalam UUPA, yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan yang 

dirasakan perlu dalam masyarakat. Saya katakan baru, ka

rena ketentuan tentang hak guna usaha yang diatur dalam 

buku II BW Bab l/III telah dicabut dengan berlakunya UUPA. 

Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan diatur dalsm pasal 35 UUPA yang 

mengatakar, bahwa, hak guna bangunan adalah hak untuk men- 

dirikan dan mempunyai bangunan-banounan di atas tanah yang 

bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu, misal

nya 30 tahun, 25 tahun, dan sebagainya,

Cara memperoleh hak guna bangunan ditentukan dalam 

pasal 37 UUPA, yaitu :

a,Melalui penetapan pemerintah.

Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Peraturan ffiente- 

ri Dalam Negeri no.5 tahun 1973. Dalam ketentuan ini 

disebutkan bahua tanah yang dikuasai langsung oleh nega

ra dapat dijadikan hak guna bangunan;

b. flelalui perjanjian otentik antara pemilik tanah yang 

mempunyai hak milik atas tanah dengan pihak yang akan 

memperoleh hak guna bangunan itu .

Khusus mengenai ketentuan yang ke dua, pemohon hak guna
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bangunan tidak dapat langsung berhubungan dengan pemilik 

hak atas tanah, tetapi harus melalui procedur tertentu, 

yakni, pemohon yang akan menerima hak guna bangunan itu 

terlebih dulu harus mengajukan permohonan tentang petobe- 

basan tanah kepada negara. Apabila negara memandang per- 

lu diadaken pembebasan tanah, dan pemilik tanah tidak me- 

rasa keberatan, maka ijin pembebasan tanah itu dapat dibe- 

rikan. Sesudah itu, dengan melalui musyawarah, pemilik 

tanah akan mendapatkan ganti rugi yang layak sesuai dengan 

harga tanah setempat. Ganti rugi ini harus diurus lang

sung antara subyek pemohon dengan pemilik tanah. Tetapi 

oalam praktek pembayaran ganti rugi itu sering dilakukan 

di kelurahan atau kecamatan, sehingga pemilik tanah merasa 

tertekan. Sesudah rakyat dengan sukarela menyerahkan ta

nah miliknya dan menerima ganti rugi yang layak, maka ta

nah tersebut dikuasai negara. Kemudian tanah yang dikua- 

sai oleh negara itu akan diberikan k“pada pemohon dengan 

hak baru (hak guna bangunan),

Prosedur mengajukan hak guna bangunan sama dengan 

hak guna usaha, yaitu melalui permohonan terlebih dulu, 

Sesudah itu diikuti dengan pengeluaran surat keputusan 

pemberian hak guna usaha, pendaftaran, dan pengeluaran 

sertifikat.

Seperti halnya hak guna usaha, hak guna bangunan 

juga merupakan hal yang baru di dalam UUPA, karena hak gu

na bangunan yang tcrcantum dalam UUPA adalah berbeda de-
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ngan hak guna bangunan (opstalrecht) yang terdapat dalam 

BU yang sudah dicabut itu.

3.Kacam-macam Status Hukum Jaminan dalam Credietverband

Permasalahan mengenai macam-macam status hukum ja

minan credietverband ini hanya berlaku sebelum terbentuk- 

nya PP no.10 tahun 1961 dan peraturan pelaksanaannya, ya

itu Peraturan Menteri Agraria no,15 tahun 1961. Bahkan 

pada saat berlakunya UUPA perbedaan status hukum ini masih 

ada, karena pada masa itu masih dibedakan mengenai tanah 

apa, dengan hak apa yang dapat dibebani dengan hipotik, 

dan tanah apa, dengan hak apa yang dapat dibebani dengan 

credietverband.

Seperti sudah saya katakan di atas, maka yang dapdt 

dibebani dengan credietverband adalah hak milik, hak guna 

usaha, hak guna bangunan, yang berasal dari konversi ta- 

nah-tanah adat. Dan yang dapat dibebani dengan hipotik 

adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, yang 

berasal dari konversi hak-hak Barat.

Penggolongan mengenai tanah dengan hak apa dan ber

asal dari hak apa yang dapat dibebani dengan hipotik, dan 

apa yang dapat dibebani dengan credietverband itu nampak 

jelas diatur dalam Peraturan Plenteri Agraria no.2 tahun 

1960.

Demikian juga mengenai bank yang nelayani. Masing- 

masing mempunyai tugas sendiri-sendiri, ada bank yang khu-
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sus melayani credietverband dan ade bank yang khusus mela

yani hipotik. Semula, bank yang melayani credietverband 

hanyalah B.R.I., yang diakui oleh pemerintah kit8 (Depar- 

temen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria) dengan su- 

ratnya tanggal 25 Oktober 1973 No. DLB/10/32/10/73. Surat 

edaran ini ditujukan kepada semua Gubernur KDH u/p semua 

Kepala Direktorat Agraria Propinsi. Surat itu antara la

in menyebutkan sebagai berikut :

Perlu dikemukakan di sini, bahwa semula lembaga cre
dietverband hanya terbatas berlakunya kepada Bank 
Rakyat Indonesia, sedang Bank-Bank Pemerintah lainnya 
tidak menggunakan lembaga credietverband, akan tetapi 
menggunakan lembaga hypotik.10

Sekarang, sesudah berlakunya PP no.10 tahun 1961 

dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Nenteri 

Agraria no.15 tahun 1961, tentang Pembebanan dan Pendaf- 

taran Hipotik dan Credietverband, sudah tidak diadakan 

penggolongan lagi mengenai hak-hak tanah yang] dapat dibe- 

bani dengan hipotik dan credietverband, Hipotik dan cre

dietverband dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usa

ha, hak guna bangunan baik yang berasal dari konversi hak- 

hak Barat maupun yang berasal dari konversi hak-hak adat. 

Bahkan, dapat juga dibebankan pada hak milik, hak guna 

usaha, dan hak guna bangunan yang baru (tidak berasal da

ri konversi), yang diberikan sesudah berlakunya UUPA, yak-

36

10
Soewardi Prodjosapoetro, Lembaga Jaminan Crediet

verband, Bali Agung, Denpasar, 1981, h.25.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TINJAUAN TENTANG MASALAH TANAH 
YANG MENJADI JAMINAN DALAM CREDIETVERBAND 
DAN CARA PENYELESAIANNYA 
 

J.M. ATIK KRUSTIYATI



ni sesudBh tanggal 24 September 1960.

Demikian juga mengenai bank yang melayani, egaknye 

nampak adanya gejala yang mengaburkan, karena di samping 

bank itu melayani hipotik, juga melayani credietverband.

Menurut Keputusan Presiden R.I. No.14 tahun 1973 

tanggal 6 April 1973, telah diputuskan bahwa, tidak hanya 

B.R.I, saja yang dapat melayani credietverband, melainkan 

semua bank pemerintah dapat menggunakan lembaga ini. Ada- 

pun bank-bank pemerintah yang dimaksud dalam Keputusan 

Presiden tersebut adalah sebagai berikut :

a.Bank Negara Indonesia 1946, yang didirikan dengan UU 

No.17 tahun 1960;

b.Bank Dagang Negara, yang didirikan dengan UU No.18 ta

hun 1968;

c.Bcnk Bumi Daya, yang didirikan dengan UU No,19 tahun 

196B;

d.Bank Rakyat Indonesia, yang didirikan dengan UU Wo,21 

tahun 1968;

e.Bank Ekspor Impor Indonesia, yang didirikan dengan UU 

No.22 tahun 11968,

Latar belakang perkembanoan pemakaian lembaga jaminan cre

dietverband oleh kelima buah bank pemerintah tersebut di- 

maksudkan untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan 

bank-bank kepada masyarakat, khususnya dalam pemberian 

kredit.11

Menurut hemat saya, dengan tidak diadakannya peng-
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golongan lagi antara tanah-tanah apa, dengan hak apa yang 

dapat dibebani dengan credietverband, dan aps yang dapat 

dibebani dengan hipotik mempunyai makna yang tegas, kare

na tidak pada tempatnya kalau UUPA yang menghendaki unifi- 

kasi itu masih mengatur hal-hal yang sifatnya rasdiskrimi- 

nasi dalam lapangan pembebanan hak atas tanah*

4,Perbandingan Credietverband dengan Gadai

Dalam membandingkan pengertian credietverband de

ngan gadai, saya meninjaunya dari segi persamaan dan per- 

bedaannya•

Persamaannya :

a.Kedua-duanya diatur dalam UU, yaitu Koninklijk Besluit

6 Juli 1908 n o . 50 Stb.1908 no.542 jo, peraturan pelaksa- 

naannya yang tercantum dalam Stb, 1909 no.584 untuk cre

dietverband, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indo

nesia (Bid) buku II, Bab XX mulai pasal 1150 sampai de

ngan pasal 1160 untuk gadai;

b.Kedua-duanya merupakan hak kebendaan atas barang jamin

an terhadap sejumlah hutang;

c.Mengenai status kepemilikan barang, baik pada gadai ma- 

upun credietverband tetap sebagai pemilik sesudah per

janjian dilaksanakan (bandingkan dengan fiducia» sesu-
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11 Soeujardi Prod.iosapoetro, Ibid.t h.26.
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dah perjanjian dilaksanakan, status kepemilikan berubah, 

yang dulunya pemilik kemudian menjadi peminjam/pemakai)* 

Perbedaannya :

a«Dalam credietverband, barang jaminan tetap dikuasai oleh 

debitur, tetapi pada gadai barang tersebut dilepaskan 

oleh debitur dan diserahkan kepada kreditur;

b.Perobustan credietverband harus dengan akta otentik, se« 

dang pada gadai persyaratan ini tidak perlu.

5,Unsur-unsur Credietverband

Yang dimaksud dengan unsur-unsur credietverband

adalah hal-hal yang harus terdapat dalam credietverband,

misalnya perjanjian dan pemasangan credietverband, subyek

credietverband, obyek credietverband, dan sebagainya,

Mengenai perjanjian credietverband ini daya laku-

nya sangat tergantung dari ada atau tidak adanya suatu

perikatan hukum antara dua pihak yang bersama-sama saling

1 2mengikatkan dirinya ke dalam suatu ikatan perjanjian. 

Credietverband dianggap mulai berlaku pada saat ditanda- 

tanganinya ekad perjanjian hutang-piutang antara debitur 

yang memberikan hak tanggungan itu dengan kreditur yang 

menerime hak itu, Agar mempunyai kekuatan mengikat, pem- 

berian atau penyerahan hak tanggungan seperti di atas ha-
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1 2 Soewardi Prodjosapoetro, Ibid., h,34.
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rus dikuatkan melalui legalisasi atau waarroerking dari 

pengadilan negeri sebagai instansi yang beruenang.

Perjanjian credietverband akan berakhir apabila de

bitur telah memenuhi senua kewajibannya. Hal-hal lain 

yang mengakibatkan berakhirnya credietverband, misalnya 

pembatalan. Ketentuan tentang berakhirnya credietverband 

dapat dihubungkan dengsn pasal 1381 K.U.H. Perdata yang 

menyebutkan beberapa hal tentang hapusnya perikatan, yak- 

ni antara lain : karena pembayaran, karena pembaharuan hu- 

tang, karena kebatalan ataupun pembatalan.

Untuk credietverband, yang beruenang menghapuskan 

adalah PPAT atas permintaan pihak kreditur, jadi bukan ha

kim seperti halnya pada hipotik. Dalam menentukan hapus

nya hak tanggungan dalam credietverband, harus disebutkan 

alasannya, dengan menyebutkan alasan ini, maka pada grosse? 

credietverband harus dibuat tanda "fiat roya11. Bila tanda 

fiat roya ini telah dibuat, berarti ikatan tanggungan te

lah berakhir dan hak railik sepenuhnya kembali p8da pemberi 

jaminan semula, yaitu debitur. Contoh pemberitahuan fiat 

roya kepada camat selaku PPAT, saya lampirkan dalam akhir 

tulisan saya. Mengenai obyek credietverband telah saya 

uraikan di dalam Bab II sub-bab II bagian 2 ,

Kini akan saya uraikan mengenai subyek credietver

band. Subyek credietverband adalah pihak yang terlibat 

dalam perjanjian credietverband , yaitu pemberi crediet

verband (credietverbandgever) dar pemegang credietverband
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(credietverbandhouder) yang dalam hal ini adalah lembaga 

perkreditan tertentu yang ditunjuk dengan ordonansi (pasal 

38 aturan yang mengatur tentang credietverband). Sebagai 

pemberi credietverband, maka syarat wenang menguasai ada

lah mutlak, Sebagai pemegang credietverband dalam Stb* 

1909 no,585 ditunjuk daereh-daerah yang boleh memasang 

credietverband dan daerah-daerah yang tidak boleh mema

sang credietverband, Daerah-daerah yang boleh memasang 

credietverband misalnya : Surabaya, Jakarta (saat berlaku

nya Stb,1909 no.585 masih bernama Batavia), Semarang, Pe-

13
kalongan, dan sebagainya. Sedang daerah-daerah yang ti

dak boleh memasang credietverband, misalnya : Surakarta,

14
Yogyakarta, Palembang, dan sebagainya.

fiariam Darus Badrulzaman, op .cit,, h.8
1 3
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PELAKSANAAN CREDIETVERBAND DAL AH PRAKTEK YANG 

BERSANGKUTAN DENGAN JAFIINAN

B A B  III

1,Perjanjian Credietverband

Di dalam praktek, akta perjanjian credietverband 

biasanya terdiri dari 6 pasal, Hal ini tidak menutup ke- 

mungkinon untuk diadakan penambahan jumlah pasal. Penam- 

bahan jumlah pasal ini dimungkinkan apabila para pihak 

yang terlibat dalam transaksi credietverband merasakan 

bahura ketentuan yang terdapat dalam akta perjanjian cre

dietverband dipandang belum mencukupi, sehingaa perlu me- 

nambah jumlah pasal untuk mengatur tambahan dari syarat- 

syarat yang berlaku bagi mereka.

Credietverband masih tunduk pada ketentuan-ketentu- 

an dari Kitab Undang-Undsng Hukum Perdata Barat dan Over- 

schrijving Ordonnantie Stb. 1834 no,27. Agar credietver

band mempunyai kekuatan eksekusi, maka pada kepala akta 

perjanjian credietverband selalu dicantumkan titel yang 

berbunyi : "Oemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang tta- 

haesa,” Perumusan titel ini adalah penting, sebab apabi

la rumusan titel yang demikian ini dilupakan, maka putus- 

an hakim tidak dapat dieksekusikan.

Perumusan titel "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan

an yang Mahaesa" itu bukan merupakan hal yang baru bagi 

kita, karena sejak berlakunya Reglement op de rechtsvor-
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dering (Ru), yaitu mengenai hukum acara perdata yang ber

laku bagi golongan Eropah, perumusan yang demikian itu te

lah ada. Pernyataan ini secara tegas tercantum dalam pa

sal 435 Ru, yang menentukan bahu/a, semua putusan hakim ha

rus didahului dengan titel yang berbunyi : "In Naam Des 

Konings". Demikian juga dalam pasal 224 Het Herziene In

donesia Reglement (HIR), yakni tentang berlakunya grosse 

akta hipotik dan surat-surat hutang di Indonesia, juga da

lam pasal 258 ayat 1 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) 

tentang hukum acara yang berlaku untuk daerah luar Jawa 

dan Madura mengharuskan pencantuman titel yang serupa.

Sesudah kita merdeka, kehendak untuk tetap mencan- 

tumkan titel yang demikian itu masih ada, tetapi tidak da

lam bentuk aslinya. Hal ini memang sudah pada tempatnya, 

karena sebagai negara yang telah merdeka tidaklah pantas 

apabila kita mengoper titel itu dengan apa adanya, seperti 

pada bunyi aslinya. Itulah sebabnya dalam pasal 4 ayat 1 

Ub no,14 tahun 1970, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Keha- 

kiman di Indonesia, rumusan titel M Ih Naam Des Konings” 

diubah dan disesuaikan dengan bunyi pasal 29 ayat 1 Un- 

dang-Undang Dasar 1945, sehingga rumusan itu berbunyi : 

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Plahaesa".

Plenurut pasal 7 Peraturan Menteri Agraria no.15 

tahun 1961, grosse akta credietverband-pun harus mencan- 

tumkan titel ’'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang 

Mehaese". Titel ini merupakan salinan dari akta crediet-
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verband yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Grosse credietverband ini mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap (in kracht van gewijsde). Di dalam grosse crediet

verband juga harus disertakan sertifikat credietverband, 

yang merupakan salinan dari register pembebanan crediet

verband yang dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Tanah.

Pada bagian aual dari akta perjanjian credietver

band diuraikan tentang identitas para pihak yang mengha- 

dap, baik mengenai nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, 

maupun keuarganegaraannya. Selain itu, juga diuraikan 

tentang bank yang melayani, baik mengenai tempat keduduk- 

an kantor bank itu, jabatan pegawai yang melayani dalam 

bank itu, ataupun nama pegawai yang melayani, Juga diu

raikan bilamanakah para pihak itu menghadap camat selaku 

PPAT, yang membuat akta perjanjian credietverband ini, be- 

rapa jumlah uang pinjaman yang telah diserahkan bank kepa

da pihak yang berhutang.

Di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang crediet

verband dicantumkan juga mengenai jumlah uang yang harus 

dibayar oleh pihak yang berhutang setiap bulannya. Jumlah 

ini termasuk bunga dari pinjamannya. Selain itu, juga ha

rus disebutkan di mana pembayaran itu harus dilakukan, ka- 

pan berakhirnya, dan masih banyak yang lainnya lagi. Yang 

sangat penting untuk dicantumkan di dalam akta perjanjian 

credietverband adalah, mengenai keadaan tanah yang dije- 

minkan, maksudnya, apakah tanah itu merupakan hak milik,

44

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TINJAUAN TENTANG MASALAH TANAH 
YANG MENJADI JAMINAN DALAM CREDIETVERBAND 
DAN CARA PENYELESAIANNYA 
 

J.M. ATIK KRUSTIYATI



apakah mempunyai sertifikat, bagaimanakah batas-batas ta

nah itu, terletak di mana, dan sebagainya. Keadaan menge

nai tanah ini harus dicantumkan secara tegas dan jelas, 

agar tidak menimbulkan persengketaan.

Untuk menghindari persengketaan ini, seringkali pa

ra pihak yang melakukan transaksi credietverband menyerta- 

kan sejumlah saksi tertentu. Saksi ini memegang peranan 

yang cukup penting. Oleh karena itu, diharapkan, orang 

yang menjadi saksi haruslah orang yang benar-benar mema- 

hami isi akta perjanjian credietverband, baik memahami 

tentang keadaan tanah yang dijaminkan maupun tentang kewa- 

jiban pihak yang berhutang, dan sebagainya. Apabila seo- 

rang saksi benar-benar mengetahui hal-hal yang bersangkut 

paut dengan credietverband, diinginkan bila kelak terjadi 

perselisihan, maka saksi dapat memberikan pendapatnya yang 

berarti. Dalam akta perjanjian credietverband juga dican

tumkan nama saksi, umur, pekerjasn, keuarganegaraan, tem- 

pat tinggal saksi.

Akta perjanjian credietverband bermeterai Rp 25,00. 

Akhirnya, akta perjanjian credietverband ditutup dengan 

penandatanganan para pihak, baik pihak yang berhutang (di

sebut pihak pertama), pihak yang berpiutang (disebut pihak 

ke dua), ataupun para saksi. Sebagai pihak ke dua dalam 

hal ini adalah bank.

45
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us

Sesudah perjanjian credietverband selesai dibuat, 

maka tugas PPAT adalah membawa bendel-bendel surat perjan

jian credietverband ke kantor pendaftaran tanah. Tujuan 

dibaua ke kantor pendaftaran tanah adalah untuk didaftar- 

kan dalam buku tanah, dan kemudian dicatat. Pencatatan 

itu berbunyi : dibebani dengan tanggungan /ikatan

kredit sejumlah R p ..............n . Catatan ini dicantumkan

dalam sertifikat. Sertifikat yang sudah diberi catatan 

dikembalikan kepada debitur. Kreditur menerima sertifikat 

credietverband dan grosse akta credietverband. Dengan di- 

berikannya sertifikat beserta catatan, sertifikat crediet

verband, dan grosse akta credietverband, maka kedua belah 

pihak mempunyai pegangan.

Biasanya seorang debitur merasa malu, gengsi, bila 

orang lain mengetahui bahu/a ia mempunyai hutang pada bank, 

sehingga seringkali debitur memberikan surat kuasa pema- 

sangan credietverband kepada bank. Jika debitur tidak ada 

di tempat, dapat juga ia memberikan surat kuasa pemasang- 

an credietverband pada bank.

Yang menjadi persoalan adalah, bagaimana bank itu 

dapat mengAuasi apabila pemasangan itu dilakukannya sendi- 

ri. Surat kuasa pemasangan credietverband tidak didaftar- 

kan di Kantor Pendaftaran Tanah.

3 .Apabila Debitur Berwanprestasi

Seperti sudah saya kemukakan di dalam bab-bab ter-
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dahulu, dalam setiap perikatan selalu ada kemungkinan de

bitur wanprestasi. Kalau kita melihat pada grosse akta 

perjanjian credietverband, maka apabila debitur wanpres- 

tasi dan sudah diadakan teguran (somasi), tetapi si debi

tur tetap saja tidak mengindahkan kewajibannya, maka da- 

patlah pihak kreditur maminta barang jaminan yang diikat 

dengan hak tanggungan agar disita, dan penyitaan ini ti

dal perlu melalui pengadilan, jadi dapat dilaksanakan se

cara langsung, Hal ini dapat dilaksanakan karena grosse 

akta credietverband telah mempunyai kekuatan eksekusi, 

Naroun, menurut hemat saya ketentuan ini jangan dilakukan 

secara teges, jangan dilakukan terlalu kaku,

Kalau toh kita menginginkan bahwa pelaksanaan ekse

kusi itu tanpa melalui putusan pengadilan, kita tambahkan 

saja klausula pada perjanjian credietverband, yang menga- 

takan bahwa, apabila debitur wanprestasi maka bank dibe- 

ri kuasa untuk menjual barang jaminan secara langsung, dan 

dari hasil penjualan itu dapat diambil pelunasannya. Te

tapi dalam praktek, bank tidak dapat menjual secara lang

sung, melainkan harus melalui pengadilan lebih dulu. Ra

tio pernyataan ini adalah, dapat saja terjadi pelaksanaan 

eksekusi secara langsung itu tidak sesuai dengan rasa ke

adilan bsgi para pihak, Bila demikian halnye, jelas ti- 

daklah menguntungkan. Bukankah pada kepala akta perjanji

an credietverband tertulis titel "Demi Keadilan Berdasar

kan Ketuhanan yang flahaesa".

i x l
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Seandainya dalam akta perjanjian credietverband itu 

tidak terdapat klausula, maka pelaksanaan eksekusi harus 

melalui pengadilan. Jadi, bank tidak boleh menghakimi 

sendiri (eigenrechting).

Kalau kita menginginkan pelaksanaan eksekusi mela

lui pengadilan, maka pertame-tama kita masukkan surat gu- 

gatan, kemudian pengadilan akan berusaha mendamaikan para 

pihak yang bersengketa.

Jika upaya perdamaian ini tidak tercapai, maka as- 

pek pembuktian, kesaksian, dan lain sebagainya memegang 

peranan. Kalau sudah ada putusan hakim dan pihak debitur 

dinyatakan kalah, barulah kreditur (dalam hal ini bank) 

dengan vonis yang menyatakan kemenangannya itu, minta di- 

eksekusi. Bila eksekusi putusan pengadilan sudah ada, ma

ka kreditur dapat menjual barang-barang yang diikat dengan 

hak tanggungan itu, untuk kemudian mengambil pelunasannya.
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PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN CARA PENYELESAIANNYA

B A B  IV

1 *Permasalahan yang Timbul

Dalam membahas permasalahan ini, saya mencoba me- 

ngelompokkan dalam 4 bagian, yaitu :

a^Pelaksanaan credietverband sering menimbulkan masaleh.

flasalah ini sering terjadi karena ada pertentangan 

antara kepentingan yang berbeda. Di satu pihak, bank ha- 

nya memberikan kredit/pinjaman kepada seseorang apabila 

crang tersebut menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah 

yang dijaminkan, akan tetapi di pihak lain, belumlah selu- 

ruh tanah milik rakyat itu bersertifikat. Neskipun demi

kian, rakyat tetap berharap agar pinjamannya kepada bank 

diikat dengan credietverband atau ikatan hak tanggungan 

yang lain uialaupun tanah miliknya belum dimintakan serti

fikat hak milik. Di sinilah letak permasalahannya.

Sertifikat hak milik atas tanah yang diserahkan ke

pada bank haruslah sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor 

sub direktorat jendral agraria setempat. Sesudah sertifi

kat hak milik atas tanah diserahkan kepada bank, maka ta

nah yang dijaminkan itu dibebani dengan pemasangan cre

dietverband. Pemasangan credietverband harus dibuat di 

hadapan PPAT. Apabila pemasangan credietverband sudah se- 

lesai, maka tanah yanc dibeb&ni dengan credietverband ha

rus didaftarkan di kantor sub direktorat jendral agraria.
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Maksud pendaftaran ini adalah, untuk menghindari kernung- 

kinan terjadinya pembuatan sertifikat untuk ke dua kali- 

nya atas tanah yang sama (sertifikat kembar).

Di atas, telah saya singgung bahwa tanah milik rak- 

yat itu belum seluruhnya mempunyai sertifikat* Walaupun 

demikian janganlah kita menduga bahwa pemerintah belum 

mencari jalan keluarnya, atau berdiam diri saja, Kalau 

kita mau menengok ke belakang, maka tentu. kita akui bahu;a 

pemerintah telah berdaya-upaya semaksimal mungkin menga- 

tasi hal ini* Usaha pemerintah ini nampak, misalnya da

lam memberikan sertifikat secara maasal, biaya yang murah, 

Prona, dan masih banyak yang lain lagi* Bahkan dengan 

UUPA yang menghendaki unifikasi dan kodifikasi hukum, nem- 

pak pula maksud baik pemerintah kita. Dengan unifikasi 

dan kodifikasi hukum, kita akan menuju ke arah modernisa- 

si di bidang hukum pada umumnya dan hukum agraria pada 

khususnya, Tetapi sampai saat ini unifikasi di bidang hu

kum tanah belumlah 100/6 tercapai di Indonesia. Kalau bo- 

leh saya katakan secara kasar, barulah mencapai 95% saja* 

Hal ini dikarenakan tanah milik rakyat yang terkonvensi 

demi hukum, sejak lahirnya UUPA (24 September 1960) belum 

sepenuhnya didaftarkan. Jadi, di sini masih terdapat du- 

alisme intern, yaitu pertentangan antara kepentingan nasi- 

onal dan kepentingan menurut hukum adat, Tanah Barat, se

jak 24 September 1980 semuanya harus sudah dikonversikan 

ke dalam hak milik menurut UUPA. Jadi, dalam hal ini du-
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alismE extern, yakni pertentangan antara kepentingan nasi- 

onel dengan kepentingan asing telah terhapus,

Kodifikasi di bidang hukum telah terwujud di Indo

nesia, Walaupun demikian tidak berarti bahwa modernisasi 

sudah terlaksana di Indonesia, Sebab unifikasi yang meru- 

pakan sclah satu ciri modernisasi belumlah 100/6 tercapai, 

Pada saat ini kita baru menuju ke arah modernisasi di bi

dang hukum agraria pada khususnya,

b^Tanah yang diikat dengan credietverband itu bernacam- 

macam sifat dan jenisnya.

Sebagai misal saja, ada tanah pategalan, tanah sa

wah (ada sauah no,1, sawah no,3). Sehingga dari beraneka 

ragamnya sifat dan jenis tanah itu besnr kredit yang dibe- 

rikan oleh bank juga tidak same. Terhadap tanah pategalan, 

bank akan memberikan kredit yang lebih rendah bila diban- 

dingkan dengan tanah sawah, Dan terhadap sawah no,3 mi

salnya, bank pasti akan memberikan kredit yang lebih be- 

sar bila dibandingkan dengan sawah no,1. Tentunya bank 

beranggapan bahwa sawah no,3 itu lebih subur, lebih men- 

datangkan hasil dan lain sebagainya, Hanya yang sering 

menimbulkan masalah adalah, sikap para petugas bank yang 

kurang hati-hati, Saya katakan demikian, oleh karena bank 

terlalu menyamaratakan harga tanah yang dijaminkan, meski- 

pun tanah itu terletak di daerah yang berbeda, Misalnya 

si A menjaminkan tanah pategalannya seluas 5 ha, di dae

rah X yang subur, dengan si B yang juga menjaminkan tanah
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pategalannya seluas 5 ha, pula tetapi di ‘daerah Y yang ti

dak subur, maka akan diberikan jumlah kredit yang saraa 

oleh bank, Inilah yang saya rr.aksudkan dengan kekurang 

hati-hatian bank dalam menaksir harga tanah yang dijamin

kan, Seharusnya bank tidak hanya melihat luas dan jenis 

tanahnya saja, tetapi juga harus melihat apakah tanah itu 

subur atau tidak, Sehingga, meskipun jenis dan luas ta- 

nahnyo sama tetapi sifat tanahnya berbeda (yang satu su

bur don yang lain tidak subur), tidak diberikan jumlah 

kredit yang sama, Untuk tanah yang subur maka besarnya 

kredit akan lebih besar jika dibandingkan dengan tanah 

yang tidak subur.

cVPelaksanaan jangka waktu eksekusi putusan pengadilan 

tidak menentu,

Plisalnya, sudah ada putusan pengadilan, yang menya- 

takan bahwa si A menang, kemudian dengan kemenangan itu 

si A mohon eksekusi, tetapi kenyataannya eksekusi yang di- 

harapkan itu tidak kunjung datang,

djlJika tanah yang dijaminkan adalah milik satu-satunya, 

Jika tanah yang dijaminkan itu merupakan satu-sa

tunya milik debitur, maka jika debitur uanprestasi, dan 

sudah ada eksekusi dari putusan pengadilan, depat saja ek

sekusi itu terus dijalankan, Hal ini disebabkan bahwa 

credietverband masih tunduk pada hukum Barat (B'J). Pienu- 

rut pasal 1131 dan 1132 BU, jika debitur wanprestasi, ma

ka segala harta debitur baik yang ada atau yang akan ada,
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dapat digunakan untuk pelunasan hntang debitur. Hanya ma- 

salahnya, bagaimana jika dari harta yang ada pada debitur 

itu tetap tidak mencukupi untuk pelunasan hutang-hutangnye.

2.Cara Penyelesaiannya

a.Cara mengatasi permssalahan pertama.

Pengatasan masalah pertama, yaitu mengenai tanah 

milik rakyat yang belum mempunyai sertifikat, maka sudah 

selayeknya kalau kita mengarahkan, memberi bimbingan kepa

da rakyat, bahwa sertifikat hak milik atas tanah merupa

kan hal yang sangat penting, Sertifikat hak milik mempu

nyai nilai finek (finansiil dan ekonomis) serta nilai yu- 

ridis, Nilai finek, karena dengan sertifikat hak milik, 

kita dapat memenuhi kebutuhan akan kredit. Saya katakan 

demikian karena dalam praktek perbankan, bank hany8 mem

berikan kredit kepada seseorang apabila orang tersebut me

nyerahkan sertifikat hak milik atas tanahnya. Seda'ngkan 

nilai yuridis adalah, bahwa pemilik tanah mempunyai kepas- 

tian hukum atas tanah. Kepastian di sini meliputi kepas- 

tian terhadap obyek (letak tanah, luas tanah, status ta

nah), den kepastian terhadap subyek (orang lain yang men- 

dalilkan bahwa tanah itu juga miliknya). Dari pernyataan 

ini jelas bahwa sertifikat hak milik lebih penting daripa- 

da pupil/girik yang mereka miliki, sebab sertifikat hak 

milik merupakan tanda bukti kepemilikan, sedangkan girik 

hanya mengatur siapa yang wajib membayar pajak, bukan me-
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rupakan tanda bukti hak milik,

Bank-bank yang dalam memberikan kredit mensyarat- 

kan adanya penyerahan sertifikat hak milik, secara tidak 

langsung ikut secara aktif membantu terlaksananya proses 

menuju ke arah kepastian hukum nasional atas tanah. Agar 

credietverband dapat berjalan lebih efektif, maka harus 

ada kerja sama yang baik antara direktorat jendral agrs- 

ria dengan bank sebagai lembaga pemberi kredit,

b.Cara mengatasi masalah yang ke dua,

Pada pengatasan masalah yang ke dua ini, maka ja

lan yang dapat diambil adalah mengubah sikap bank, yang 

tadinya agak ceroboh dalam pemberian kredit, maka kini 

hendaknya berhati-hati,

Plisalnya, si A memohon kredit kepada bank dengan 

jaminan tanah miliknya di daerah X, maka bank harus menye- 

lidiki lebih dulu, apakah tanah yang dijaminkan itu benar 

milik si A, bagaimanakah keadaan tanah yang dijaminkan, 

apakah merupakan tanah subur, berapa harga pasaran tanah 

di daerah X tersebut, dan masih banyak faktor lagi. Di 

samping itu bank juga harus menunjuk para petugas yang 

akan menaksir harga tanah itu secara cermat. Petugas itu 

haruslah orang-orang yang dapat dipercaya dan benar-benar 

mengetahui seluk-beluk tanah yang dijaminkan, sehingga ke- 

mungkinan bahwa bank akan mengalami kerugian apabila harga 

tanah yang dijaminkan ternyata lebih rendah daripada kre

dit yang diberikan oleh bank itu dapat dihindari.
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c.Cara mengatasi masalah yang ketige,

Dalam mensngani masalah kelambatan jangka waktu 

eksekusi putusan pengadilan ini, maka cara yang dapat di- 

tempuh adalah, mempercepat proses dalam menangani suatu 

putusan yang dimintakan eksekusi, Hal ini dapat diatasi, 

misalnya dengan menambah jumlah petugas yang menanganinya. 

Selain itu juga dapat ditempuh jalan lain. Misalnya de

ngan memperbaiki penghasilannya, menambah tunjangan, dan 

lain sebagainya. Dengan penghasilan yang besar, semangat 

kerja yang tinggi, mereka dapat melaksanakan tugasnya de

ngan baik,

d.Cara mengatasi masalah yang ke empat.

Mengatasi masalah yang ke empat ini memang agak su- 

lit, Hal ini adalah uajar, sebab segala sesuatu yang di- 

hubungkan dengan nilai kemanusiaan memang memerlukan pe~i- 

kiran yang cukup serius. Dalam hubungannya dengan pelak

sanaan eksekusi, maka saya mencoba membedakan antara ke- 

tidakmampuan debitur dalam membayar kredit dengan ketidak- 

mauan debitur,

Apabila kemungkinannya adalah yang pertama, yakni, 

debitur tidak mampu, misalnya kredit yang diperoleh dari 

bank tidak mendatangkan kesuksesan dalam usahanya dan ma- 

lah bangkrut, maka biasanya bank tidak langsung menyita 

tanah yang dijaminkan, bank masih memberi kesempatan ke

pada orang tersebut untuk mengusahakan menbayar hutangnya, 

Misalnya : dari harta lain milik debitur, Jikapun dari
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harte ini tetap tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, 

maka resikonya tentu bank yang akan rugi. Oleh karena itu 

bank haruslah pandai-pandai menaksir, memperkirakan, apa- 

kah harga jual tanah itu ditambah harta-harta lain dari 

debitur cukup untuk membayar hutang debitur tersebut.

Apabila yang terjadi adalah ketidakmauan debitur 

untuk membayar kredit, maka bank dapat bertindak tegas, 

sebab dari sini nampak jelas bahwa debitur tidak beretikad 

baik. Debitur hanya mengambil keuntungannya saja dan ti

dak mau melaksanakan kewajibannya. Jadi, dalam hal ini 

kreditur dapat melaksanakan haknya untuk menyita tanah 

yang dijaminkan dan mnnjualnya guna pelunasan apabila su

dah ada eksekusi pengadilan.
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B A B  V 

KESIMPULAN DAN SARAN

1 .Kesimpulan

a.Hak tanggungan yang menyangkut tanah terdiri atas bebe- 

rapa jenis, misalnya hipotik, credietverband. Hipotik 

sesuai dengan alam perkotaan dan perusahaan. Crediet

verband kurang disukai oleh masyarakat pedesaan karena 

di samping prosedurnya yang sulit, bank yang melayani 

juga terbatas jumlahnya dan letaknyapun di dalam kota 

yang jauh dari tempat tinggal mereka. Di samping itu, 

masyarakat pedesaan lebih menyukai lembaga gadai, sebab 

prosedurnya mudah dan cepat.

b.Sebelum berlakunya UUPA masih terdapat dualisme dalam 

lapangan pemberian kredit. Untuk tanah adat, permohon- 

annya memakai credietverband, dan tanah eigendom yang 

permohonan kreditnya memakai hipotik. Sesudah berlaku

nya UUPA dualisme itu tidak ada lagi, sehingga baik ta

nah adat maupun tanah barat dapat dibebani dengan hak 

tanggungan yang sama, yaitu hipotik ataupun credietver

band.

c.Sampai saat ini belum ada undang-undang tersendiri yang 

khusus mengatur mengenai masalah credietverband, sehing

ga untuk sementara uaktu pemerintah kita masih memperla- 

kukan Koninklijk Besluit (KB) tanggal 5 Juli 1908 (Stb. 

1908 n o .542 jo. Stb. 1937 no.190) dalam menyelesaikan
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.masalah yang bersangkutan dengan credietverband. Hal 

ini dinyatakan dalam pasal 57 Aturan Peralihan UUPA 

yang menyatakan antara lain selama undang-undang menge

nai hak tanggungan itu belum terbentuk, maka yang dipa- 

kai adalah ketentuan dalam Bid untuk hipotik dan keten- 

tuan dalam Stb. 1908 no.642 jo. Stb. 1937 no.190 untuk 

credietverband.

d.Mulai timbulnya credietverband bukanlah setelah dibuat- 

nya akta oleh PPAT, melainkan setelah pendaftaran di 

kantor pendaftaran tanah.

e.Credietverband merupakan hak tanggungan yang bersifat 

accessoir, jadi hanya merupakan ekor saja dari perjan

jian pokoknya, yaitu pinjam-meminjam uang dari bank.

f.Credietverband mempunyai ciri hak kebendaan yang senan- 

tiasa mengikuti bendanya, dapat dipertahankan terhadap 

siapapun saja, kecuali jika tanah jatuh pada negara, ma

ka hak itu dapat dipertahankan lagi karena tanah negara 

tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

g.UUPA menganut asas pemisahan horisontal, sehingga kon- 

sekuensinya credietverband atas tanah tidak otomatis me- 

liputi bangunan yang ada di atasnya, sehingga bangunan 

tersebut dapat dijaminkan terpisah dari tanahnya.

2•Saran

a.Baik pada hipotik maupun credietverband hendaknya dipu- 

ngut bea meterai yang sema jumlahnya yaitu 1°/oo (satu
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.permil) dari nilai kreditnya. Jadi, jangen dibedakon 

bahua untuk hipotik dikenakan bea meterai sebesar 1°/oo 

dan untuk credietverband sebesar Rp 25,00. Alasannya 

adalah, bahwa kedua hak tanggungan itu prosedur permc- 

honannya pada prinsipnya sama.

b.Credietverband jangan diterjemahkan dengan ikatan/hu

bungan kredit, sebab antara keduanya mempunyai penger

tian yang berbeda. Pada credietverband syarat barang 

yang dijaminkan harus ada, tetapi pada ikatan kredit 

tidaklah demikian.

c.Lembaga jaminan tergolong bidang hukum yang bersifat ne- 

tral, tidak mempunyai hubungan erat dengan kehidupan 

spirituil, sehingga terhadap bidang hukum yang demikian 

tidak ada keberatan untuk diatur dengan segera. Berda

sarkan alasan ini, kiranya memang sudah pada saatnya ke- 

lau dalam rangka pembangunan ekonomi di masa datang, 

pembinaan hukum tentang lembaga jaminan harus ditangani 

lebih serius selain pembinaan hukum di bidang lainnya, 

sebab perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan 

akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. 

Pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi 

keamanan si pemberi kredit. Dan salah satu upaya peng- 

aman atas kredit yang telah diberikan adalah melalui 

hak tanggungan seperti credietverband ini. Oleh karena 

itu, memang sudah saatnya kita membentuk undang-undang 

tersendiri yang mengatur lembaga jaminan, sehingga kita
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tidak dikatakan sebagai negara yang hanya pandai meneri- 

ma/mengoper/memakai hukum peninggalan pemerintah koloni- 

al. Saran ini memang tidak dapat dilaksanakan secepat 

mungkin. Hal ini dapat dimengerti, Tetapi, bukankdh 

lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ?

Kalau di bidang hukum acara pidana telah berhacil 

kita ciptakan undang-undang sebagai produk nasional, ci 

bidang hukum perkawinan juga sudah dapat kita buat un- 

dang-undang tersendiri, padahal kita tahu undang-unflang 

macam undang-undang perkawinan ini sangat erat hubungan- 

nya dengan kehidupan spirituil, yang untuk membuatnya 

sangat sulit, tetapi dapat juga kita hasilkan, apalagi 

undang-undang tentang lembaga jaminan yang tidak berka- 

itan erat dengan kehidupan spirituil itu,

Saya yakin, asalkan kita mau dengan sungguh-sung- 

guh, maka tidak lama lagi pasti undang-undang yang saya 

maksudkan itu segera ada* Semoga kehendak ini dapat 

terlaksana J
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L A M P I R A N

2689565

DENI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

AKTA Crediet-Verband

N o .........................

Pada hari ini, hari ......... tanggal ...............

19,.,,datang menghadap kepada kami ........................• •

Camat, Kepsla Wilayab Kecamatan .......................... ^

oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya

berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Nenteri 1 ^

tanggal •••«.«••••••• 1 9, ... Nomor ........ .................. .

1)
Agraria No.10/1961 bertindak ' sebagai 

ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pa 

sal 19 Peraturan Pemerintah No,10 tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah untuk Wilayah ............................ .

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperke-

1) ■ nalkan kepada kami ' dan akan disebutkan di bagian akhir

akta ini :

1 ................................................................. 2)

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

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

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

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

2 )
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2)

II.

2 )

yang berhutang selanjutnya disebut Pihak Pertamaj

3)

3)

3)

3)

3)

3)

3)

3)

yang berpiutang selanjutnya disebut Pihak Ke dua;

Para penghadap menerangkan, bahuia kedua belah pi - 

hak telah mupakat dan sepakat yaitu Pihak Pertama menga- 

ku telah menerima uang pinjaman dari Pihak Ke dua, demi - 

kian Pihak Ke dua mengaku telah menyerahkan uang pinjaman

kepada Pihak Pertama, tunai sebesar Rp. ...................

( ................... ............*......................  rupiah ).

untuk penerimaan mana akta ini berlaku sebagai tonda pe - 

nerimaannya.

Bahu/a ikatan kredit ini, sebelumnya telah disetu - 

jui bersama antara pihak Pertama dan Pihak Ke dua berda -

sarkan suatu surat perjanjian pinjaman pada tanggal .....

.............. tahun 19... dan dilampirkan bersama akta

ini ,

Selanjutnya ikatan kredit ini, dilakukan dengan
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syarat-syarat yang cfiuraikan di bauiah ini :

Pasal 1

Uang pinjaman tersebut di atas ini, Pihak Pertama

rupiah ).

jumlah mans telah termasuk bunganya dan dibayar pada 

akhir bulan yang berjalan*

Pasal 2

1. Pembayaran dilakukan kepada dan di kantor Pihak Ke dua

setiap pembayaran yang dilakukan, Pihak Pertama mene - 

rima tanda bukti penyetorannya (kwitansi).

2, Pihak Ke dua menagih, bilamana Pihak Pertama melalai - 

kan kewajiban penyetoran pembayarannya*

3* Uang pinjaman tersebut di atas ini, sudah harus dilu -

nasi pembayaran seluruhnya pada bulan .............. .

tahun 19 ...

yaran kembali uang pinjaman tersebut berhubung dengan pe

masangan ikatan kredit ini, Pihak Pertama dengan akta ini

dengan alamat dan atas

Pasal 3

Guna menambah jaminan dan tanggungan atas pemba

memberikan tanggungan (ikatan kredit) hingga sejumlah

Rp ( rupiah ).

atas tanah/tanah-tanah kepunyaan Pihak Pertama seba 

gaimana diuraikan di bauiah ini :
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1. Tanah hak ........................  Sertipikat No,,.*,..,

terdaftar pada tanggal ......... ........ tahun 19.

terletak di Desa ...........................................

Kecamatan ............ ......................................

Kabupaten/Kotamadya ........... .................... .....

Daerah tingkat I ..... ....................................

diuraikan dalam surat-ukur/gambar situasi ^  tang -

gal ...... ..................... N o ..... ...................

luasnya ...............  m (.................... . me

ter persegi).

............................................................................
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Pasal 4

Apabila pembayaran kembali uang pinjaman ini, ti - 

dak dapat dilunasi oleh pihak pertama menurut ketentuan 

pasal 2 ayat 3 tersebut di atas, maka Pihak Pertama yang 

mengikatkan perjanjian dengan akta ikatan kredit ini, 

memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, untuk 

menjual di muka umum (lelang) harta benda yang menjadi 

jaminan yang tersebut pada pasal 3 di atas.
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Hasil penjualan umum ini, setelah dipotong dengan besar- 

nya uang pinjaman, bunganya dan biaya-biaya Xainnya, si- 

sanya diberikan dan diserahkan pada Pihak Pertama,

Pasal 5

Selama pinjaman ini belum dilunasi, harta benda 

yang menjadi jaminan dan tersebut dalam pasal 3 di atas 

tidak boleh diseuakan, digadaikan atau diikat dengan 

ikatan kredit ke dua ataupun dialihkan pada pihak lain 

tanpa izin Pihak Ke dua •

Pasal 6

Kedua belah pihak dalam perkara mengenai hal-haX 

tersebut di atas memilih tempat kedudukan tetap (domisi.-- 

li) di Panitera Pengadilan Megeri .............*.............

Pasal ..

5)
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Pasal .»

Biaya atas pembuatan akta ikatan kredit ini, uang 

saksi dan ongkos-ongkos lainnya ditanggung sepenuhnya
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oleh Pihak Pertama*

Demikian akta ini dibuat di hadapan 6)
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sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan di mana perlu

dijelaskan oleh kami, maka akta ini ditanda-tangani oleh

para penghadap, saksi-saksi dan kami, Pejabat Pembuat Ak-

7)
ta Tanah di ............«•••»••»....... .....................

Pihak Pertama

Pejabat Pembuat Akta Tanah

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

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

Pih8k Ke dua

Bank .......... ...........

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

Saksi-saksi 

1 ..........................  2. ...

) (
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Keterangan t

1) Yang tidak perlu supaya dicoret,

2) Jiisi nama, umur, kewarcanegaraan, pekerjaan, tempat 

tinggal, jika ia bersuami disebutkan juga keterangan 

di atas mengenai suaminya,

i) Oiisi nama, jabatannya pada Bank yang bersangkutan, 

oan tempat kedudukan kantor Banknya.

4) Diisi dan diuraikan sebacaimana m e s tinya,„jika diper- 

1 ukan.

5) Ruangan kosong, disediakan bilamana diperlukan tamoth- 

an syarat-syaratnya*

C) Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat 

tinggal para saksi,

7) Oiisi alamat kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah,

b) Credietverband masih tunauk pads kctentucn-Ketentuan 

dalam Kitab Undang-Undano Hukum Perdata Barct dan 2vi-r- 

schr i j vingordonantie Stbl. \o, 27/1834. Dan untuk n.t-r- 

beri kekuatan eksekusi maka ’’Kepals'' ckte ini dicantum- 

kan :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN k ETUHANAN YANG. HAH A ESA.

9; Akta crcdietverband ini bermeterai ftp 25,00.

£8
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