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KATA PENGANTAR

Dengan adanya rachmat dan nikmat dari Tuhan Yang nana 

Esa, saya telah diberi kesehatan dan kemampuan untuk dapat me- 

npelesaikan tulisan skripsi ini, sebagai persyaratan untuk men- 

jadi Sarjana Hukum. Rasa syukur, saya panjatkan kehadiratNYA, 

yang mana masih diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu, baik 

liu/at perkuliahan, literatur, ataupun liwat kehidupan sebagai 

anggota masyarakat*

Namun kesempatan demikian ini, adaXah belum cukup untuk 

dapat digunakan sebagai bekal hidup, tanpa harus didampingi 

dengan rasa iman kepadaNYA* Sebagai perantara dalam mengarungi 

kesempatan tersebut, tiada lain adalah dorongan para dosen, da

lam hal ini adalah rasa hormat dan terima kasih, saya sampaikan 

kepada Ibu Moerdiati Soebagyo, S#H. MS, selaku dosen pembimbing 

dan pemguji tulisan skripsi ini* Kemudian saya juga menyampaik 

kan rasa hormat dan terima kasih kepada dosen penguji tulisan 

skripsi ini, yaitu : Bapak Dr R, Soetojo Prauirohamidjojo, S.Mi., 

dan bapak Abdul Mutholib, S.H.# ■

Tulisan ini tidak akan teruiujud menjadi suatu karya, apa- 

bila tidak didukung oleh pihak-pihak Perbankan, khususnya pada 

bagiab perkreditan. Oleh karena itu, saya menyampaikan rasa te

rima kasih saya, kepada karyawan dan karyau/ati bagian perkredit

an Bank Bumi Uaya Swandayani Surabaya, dan Bank BN1 Cabang Sura

baya.

Selanjutnya rasa terima kasih kepada rekan-rekan seangka- 

tan saya yang banyak sekali memberikan dorongan serta pendapat
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tentang isi dari tulisan skripsi ini, baik melalui diskusi 

maupun melalui penunjukkan suatu materi#

Yang terakhir adalah untuk Ibu# Bapak, dan Adik-adik sa

ya, saya mengucapkan terima kasih atas petunjuk dan sarannya, 

serta keleluasaan sikap saya dalam menyelesaikan tulisan skrip

si ini* Khususnya kepada ibu dan Bapak, mohon do'a restumu dalam 

perjalanan anakmu untuk menjadi manusia yang berguna bagi ma- 

syarakat dan negara, serta menjadi manusia yang beriman kepada- 

NWfl. Semoga pula tulisan skripsi ini nantinya dapat taermanfaat 

dan berguna, baik bagi diri saya sendirx maupun bagi mahasissa 

yang menefcuni bidang penulisan ini. Sudah tentu tiada gading 

yang tidak retak, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat 

saya harapkan*

Puji syukur kepersembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

atas pertolongan dan hidayahNYfl, bahuia skripsi ini dapat saya 

selesaikan sesuai dengan keinginan dan toemampuan saya yang cu- 

kup terbatas ini, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridho1iNYA*

P e n u 1 i s

mOCH:. ZAINAL ARIFIN
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BAB I 

P E N D A H U L U A N  

1* Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusannya

Dalam kehidupan manusia dewasa ini, khususnya kehidupan 

manusia di bidang perekonomian, yaitu para pengusaha dan para 

pedagang dalam menjalankan usahanya hampir tidak lepas dari 

tunjangan kredit* Sebab dengan adanya kredit para pengusaha 

dan para pedagang dapat memperbesar jumlah omzet barangnya. 

Berarti kredit yang diperoleh para pengusaha dan para pedagang 

dapat dijadikan sebagai pelumas bagi kelancaran usaha, dan juga 

kelancaran roda pembangunan perekonomian* Sedangkan lembaga 

yang berkaitan dengan kredit adalah bank ( selanjutnya disebut 

kreditur )*

Kreditur kenyataannya dalam pemberian kredit kepada para 

pengusaha dan para pedagang ( selanjutnya disebut debitur ) da* 

pat memberikan bunga relatif rendah atau bunganya kecil* Tetapi 

debitor tidak semudah yang diharapkan untuk memperoleh kredit, 

karena kreditur merainta persyaratan terrentu yang harus dipenuhi 

oleh debitur, yaitu debitur meminta kredit sebelumnya harus men

jadi nasabah kreditur terlebih dahulu, debitur dapat menunjukkan 

legalitas usahanya, dan dapat roenunjukkan, memberikan barang- 

yang dapat digunakan sebagai jaminan atas kredit*

Jaminan tersebut sangat diperlukan oleh kreditur, yaitu 

untuk dapat digunakan sebagai pelunasan hutang debitur, apabila 

debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar nutang sesuai 

dengan perjanjian kredit* Dalam pasal 24 Undang Unoang Pokok

1
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Perbankan ( selanjutnya disingkat UUPP ) atau undang Undang 

No. 14 Tahun 1967, yang mana isinya menyatakan bahwa tiada 

kredit tanpa jaminan, maksudnya bank hanya dapat memberikan 

kredit kepada debitur apabila ada jaminan barang dari debitur.* 

Untuk jaminan UUPP tidak memberikan penjelasan lebih 

lanjut, hal ini didasarkan pada ketentuan yang sudah ada yaitu 

pada Burgerlijk UJetboek { selanjutnya disingkat B.W. ) buku ke- 

dua, Dab XXI mengatur tentang piutang yang diistimewakan atau 

disebut dengan jaminan hipotik* Selain itu credietverband se

bagai jaminan atas tanah yang berdasarkan pada Koninklijk 8es- 

luit tanggal 6 Juli 1908 No. 50 ( STBL 1908 No. 542 ) .2 Dan 

bentuk jaminan lainnya adalah Fiduciaire eigendomsoverdracht 

atau fiducia atau pemindahan milik secara kepercayaan, yang 

tidak di atur dalam Undang Undang, tetapi sejak tahun 1931 di 

Indonesia diakui oleh yurisprodensi. Ketentuan jaminan terse- 

but di atas yang dapat digunakan untuk jaminan kredit.

Sedangkan untuk kredit dijelaskan yaitu pada pasal 1c 

UUPP yang mengatakan tentang kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan-tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewa- 

jiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

jumifih bunga yang telah ditetapkan.^ Dalam penjelasannya dise- 

butkan bahua yang dapat memberikan kredit hanyalah Kreditur.

^riariam Oarus Bdrulzaman, Perjanjian Kredit bank. Cat. Ill 
Alumni, Bandung, 1983, h. 89

2Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Flenurut 
Hukum Indonesia. Cet. II, Alumni, tfandung, 1982, h. 63

^Mariam Darus Badrulzaman, op* cit. h. 21
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Dalam pemberian kredit yang dilakukan antara kreditur 

dengan debitur merupakan suatu perbuatan hukum, karena menying- 

gung hak dan kewajiban* Perbuatan hukum tersebut adalah per

buatan hukum perdata, dimana perbuatannya didahului dengan 

adanya perjanjian yang berlaku antara kreditur dengan debitur 

atau dengan kata lain perjanjian yang dibuat dan disepakati 

oleh kreditur dan debitur, tiidahulukan, kemudian menyinggung 

pada hak dan kewajiban para pihak* Kreditur mempunyai kewajiban 

untuk memberikan kredit,: mdmberlkan pelayanan yang baxk, se - 

dangkan haknya adalah menentukan jumlahnya kredit dan penarikan 

piutang kreditur, yang semuanya hak dan kewajiban kreditur dx- 

tujukan pada debitur* Sebaliknya debitur mempunyai hak atas 

sejumlah kredit yang telah disetujui oleh kreditur, untuk ke

wajiban debitur adalah harus dapat memenuhi persyaratan permo- 

honan kredit dan berkeuajiban untuk melunasi nutangnya sesuai 

dengan isi perjanjian kredit*

Setiap perraohonan kredit yang telah memenuhi syarat 

pada legalitas usaha dan memunjukkan akan barang yang dijaminkan 

untuk kredit* Kreditur masih melakukan pengecekkan pada lokasi 

debitur melakukan usaha, maksudnya untuk membuktikan keadaan 

debitur layak atau tidak mendapatkan kredit* Kalau layak untuk 

memperoleh kredit, maka kreditur melihat dan menaksir harga barang 

yang dijaminkan debitur kepada kreditur* Penaksiran harga ba

rang tersebut biasanya diambil harga barang yang dijaminkan 

secara umumnya atau harganya menurut patokan umumnya*

Kalau kreditur menilai debitur layak untuk menerima kre

dit, dan barang yang dijaminkan memenuhi syarat Keabsahannya

3
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atau dengan kata lain bahuia barang yang dijaminkan benar-benar 

milik debitur, atau barang orang lain namun debitur diberi kuasa 

dan nenunjukkan kuasanya akan barang tersebut dapat dijaminkan 

untuk kredit, selain itu barangnya tidak dalam keadaan sengketa* 

Dalam praktek keadaan barang yang akan dijaminkan olen debitur 

ini, biasanya ditelusuri sendiri oleh kreditur, baik itu liuat 

Kantor Pendaftaran Tanah ( selanjutnya disingkat KPT ) apabila 

barangnya adalah tanah9 yaitu menanyakan tentang sertifikat 

tanah yang dijaminkan, memenuhi keabsahan atau tidak,

Kalau keadaan persyaratan permohonan dan penilaian sudah 

selesai, artinya debitur menurut penilaian kreditur memang layak 

raeneriraa kredit* Waka kreditur memprosesnya dan terakhir memutus- 

kan akan jumlah kredit yang harus diterima oleh debiturf biasa

nya jumlah kreditnya^lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah 

yang diharapkan sewaktu mengajukan permohonan* Hal ini didasar- 

kan pada kebutuhan debitur untuk meningkatkan usahanya jumlah 

nya biaya itu besar atau tidak* Kalau memang besar, maka kredi

tur melihat harga barang jaminan debitur, nilainya besar atau 

tidak* Namun perlu diketanui setiap permintaan debitur pada 

permohonan kredit selalu menunjukkan jumlah yang besar* Seoang- 

kan kreditur memandang dari nilai harga barang yang dijaminkan 

untuk menentukan jumlah kredit debitur* Alasannyaagar nabti 

debitur masih dapat memperoleh sisa dari pelelangan barang, ka» 

rena oebiturlalai memenuhi kewajibannya membayar hutang, selain 

itu kreditur melihat pada kurs nilai rupiah pada saat perjanjian 

kredit berakhir, melihat kenyataannya kurs nilai rupiah selalu 

tnenurun*

A
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Kalau debitur menerima keputusan tentang jumlan kredit 

dari kreditur9 maka dibuatkan perjanjian kredit sebagai perjanjian 

bakunya, dan juga perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan 

atau accesoire* Kedua perjanjian ini dibuat dihadapan notaris* 

Naroun kenyataan yang ada masih ada perjanjian satu lagi, yaitu 

perjanjian kuasa memasang hipotik, yang juga dilakukan dihadapan 

notaris*

Perjanjian kuasa memasang hipotik ini9 dilakukan karena 

oleh kreditur sebagai alasan agar dapatnya memberikan pelayanan 

yang baik pada debitur* Dengan kuasa memasang hipotik ini9 pihak 

debitur akan dapat memperoleh kredit lebih cepat* Hal ini blsa 

terjadi, karena kalau menunggu terwujuonya adanya bentuk jaminan 

seperti hipotik misalnya9 memerlukan uaktu 2 atau $ bulan dike-* 

luarkannya sertifikat hipotik* Seteiah keluar sertifikat hipotik 

maka pihak kreditur dapat merealisasi permohonan debitur untuk 

memperoleh kredit* Sedangkan dengan kuasa memasang hipo£ik9 

debitur tidak perlu menunggu 2 atau ft bulan untuk memperoleh 

kredit, eukup satu hari saja. Selanjutnya tergantung dari peni- 

iaian kreditur, debitur layak tidak menerima kredit, kalau layak 

maka dapat dilakukan pemprosesan permohonan kredit debitur*

Perjanjian kuasa memasang hipotik dalam kehidupan pengu

saha maupun kehidupan pedagang sangat diharapkan, karena semakin 

cepat memperoleh kredit9 akan semakin cepat peredaran barang 

baik barang baku maupun barang jadi* Barang baku adalah barang 

yang belum dapat dipasarkan kepada masyarakat secara langsung, 

karena butuh pengolahan lagi, sedangkan barang jadi adalah ba— 

rang yang dapat dikonsumsikan langsung kepada masyarakat*

5
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Kalau pengikatan jaminan dengan bentuk hipotiky maka 

tidak lepas dari barang yang dijaminkan, yaitu harus dengan ba

rang tidak bergerak sebagai obyeknya, yang mana telah ditentukan 

dalam perundangan undangan yang berlaku, misalanya sebagai ba

rang tidak bergerak adalah rumah atau bangunan yang berdiri di- 

atas tanah dan tanahnya sekali ( pasal 4 ayat 2 Undang Undang 

No. 5 tahun 1960 ), tanah persawahan dan perkebunan ( pasal 506 

B*W* ), pasal 507 yang menyatakan barang tidak bergerak karena 

peruntukkannya ( mesin pabrik yang terdaftar dan terpaku sebagai 

baglaO dari pabrik )9 kemudian kapal laut yang mempunyai luas 

200 meter kubik leblh dinyatakan sebagai barang tidak bergerak 

( pasal 314 Kitab Undang Undang Hukum Oagang )• Sehingga obyek 

hipotik tersebut tidak hanya tanah saja«

Bertieda dengan obyek credietverband yang terdiri hanya 

tanah ( tanah adat ) saja. Walaupun demikian antara hak hipotik 

dengan credietverband mempunyai kesamaan dalam keperailikannya 

( hak atas barang ) yang mana telah di atur dalam Undang Undang 

No* 5 tahun 1960 atau Undang Undang Pokok Agraria ( selanjutnya 

disingkat UUPA ) bahwa hak-hak atas barang yang dapat dibebani 

hak hipotik dan hak credietverband adalah hak milik, hak guna 

usaha, dan hak guna bangunan*

Untuk obyek hipotik maupun credietverband adalah sama 

yaitu individu ( perorangan ), sekelompok ( leoih dari seoran§ J, 

dan badan hukum* Tentang adanya badan hukum tersebut adalah 

baoan usaha yang terdaftar pada suatu departemen atau instansi 

yang berwenang.

Sedangkan kreditur pada credietverband tidak sama dengan

6
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hipotik , karena menurut Keputusan Presiden No* 14/1973 menya- 

takan bahua yang menerima credietverband adalah : 1. Bank Negara 

Indonesia 1946 . ( sekarang men.iadi Bank BNI« peniilis j, 2* Bank 

Bumi Oaya9 3* Bank Dagang Negara, 4, Bank Rakyat Indonesia,

5, Bank Export Import* Selain itu berdasarkan Undang Undang 

No* 21 Prp* 1960 bahua Bank Pembangunan Indonesia boleh meneri- 

ma. Dalam praktek pihak kreditur raenghendaki bahua tanah-tanah 

adat tersebut harus disertifikatkan dahulu, agar dapat dijadi- 

kan sebagai jaminan kredit* Sedangkan untuk kreditur hipotik 

siapa saja’ydngidienggap.oleb atau menurut perundang-undangan 

yang berlaku dianggap cakap hukum, yaitu kalau individu sudah 

berumur 18 Tahun, berbadan sehat ( tidak dalam pengampuan ), 

tidak dalam keadaan pailit oleh pengaoilan, untuk oadan hukum 

adalah badan hukum yang terdaftar secara sah dapat melakukan 

hubungan hukum dengan pihak lain*

Perbedaan antara hipotik dengan credietverband adalah 

tentang adanya tingkatan hipotik, misalnya debitur ingin meminta 

kredit lagi pada kreditur, debitur tidak perlu lagi mengajukan 

permohonan kredit seperti debitur baru yang mengajukan kredit, 

namun cukup meningkatkan kredit tingkatan hipotik dari tingkatan 

pertama ketingkatan kedua, dan ini dapat dilakukancseterusnya 

sampai dianggap oleh kreditur tidak dapat meningkatkan tingkatan 

hipotiknya*

Pada pasal 1181 ayat 1 bahua tingkatan pemasangan

hipotik yang pertama dltentukan dengan tanggal pembukuan, mak- 

sudnya pembebanan hipotik yang pertama dibukukan pada tanggal

2 Waret 1988, maka tanggal tersebut dijadikan sebagai tingkatan

7
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hipotik yang pertama# Untuk credietverband tidak ada tiogkatan 

seperti hipotik, sehingga debitur hardis memenuhi isi perjanjian 

atau debitur harus melunasi hutangnya dahulu,. baru debitur da

pat memperoleh kredit lagi dengan jalan mengajukan seperti pada 

awalnya, yaitu mengajukan permohonan kredit lagi*

Dalam praktek pemasangan hipotik yang pertama tidak di- 

lakukan untuk memperoleh kredit, melainkan dengan kuasa memasang 

hipotikrdebitur5memperoleh kredit*GSfet&ifchiifcu kreditur lansung 

memasangkan hipotik, yaitu membuatkan akte hipotik terlebih da

hulu dihadapan Penjabat Pembuat Akte Tanah ( selanjutnya dising

kat PPAT ), kemudian diajukan bersama dengan permohonan model A 

atau blanko model A dari KPT.^

Menurut pasal 1179 ayat 2 B.UI* bahwa hipotik akan mempu

nyai kekuatan hukum yang sah bilamana hipotik tersebut didaftar- 

kan untuk mendapatkan nomor regester uraum. fflaksudnya didaftarkan 

di KPT setempat, dimana lokasi tanah yang dijaminkan hipotik 

Derada, perbuatan demikian sebagai asas specialiteit dari hipo

tik •

Apabila dalam pengajuan bipotikttersebut diterima oleh 

kepala KPT setempat, maka dicatat diregester umum, dan diumumkan 

yang ditujukan kepaoa masyarakat untuk mengetahui bahwa tanah

atas nama...... . terletak oilokasi...... . nomor sertifikat .....

telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dengan bentuk ja

minan hipotik. Pengumuman demikian ini adalah asas dari hipotik 

yaitu asas generalist, Maksud dari pengumuman tersebut adalah

5UJauancara dengan karyauan Bank Bumi Daya Swandayani 
Suraoaya, tanggal 1 Uesember 1967

8
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memberikan kesempatan kepada pihak lain, selain pihak debitur 

dan kreditur atau dengan kata lain pihak ketiga, untuk dapat 

mengajukan keberatan atas tanah yang dijaminkan hipotik oleh 

debitur kepada kreditur. Pengajuan keberatan tertratas pada 

mulainya diumumkan sampai atau selama 2 bulan, sebagai lananya 

waktu pengumuman. Kalau pihak ketiga mengajukan keberatan lebih 

dari 2 bulan, maka pengajuan keberatan tersebut dinyatakan 

batal demi hukum, atau batal sejak diajukan keberatannya pihak 

ketiga*

Karena tadi disinggung masalah kuasa memasang hipotik 

dilakukan pada saat memperoleh kredit yang pertama, didalam 

prakteknya. flaka perlu dilihat pada saat kuasa memasang hipotik 

dibuat pihak kreditur sebagai kreditur konkurent bukan sebagai 

kreditur preverent, tidak:£ebagaimaoaofceatfasn p£ra kreditur 

yang memegang hak hipotik.memiliki kedudukan sebagai kreditur 

preverent* Selain itu yang namanya kuasa memasang hipotik pada 

dasarnya adalah kuasa yang dapat berakhir* Namun perlu dilihat 

dari pasal 1338 B.lii. bahua setiap persetujuan yang dibuat secara 

sah merupakan undang-undang bagi para pihak. pengertian sah ter

sebut adalah para pihak dianggap cakap melakukan perbuatan hu

kum dan para pihak juga mempunyai etikad baik dalam membuat 

persetujuan*

Di dalam kuasa memasang hipotik memuat klausula yang 

mangatakan bahua kuasa ini tidak berakhir dengan sebab-sebab 

yang tercantum dalam pasal 1813 B.Uf., artinya kuasa memasang 

hipotik tersebut menyimpangi pasal 1813 a.Ui. .yang mengatur- 

tentang berakhirnya pemberian kuasa*

g
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Di dalam pasal 1823 tf*W* menyatakan bahwa pemberian 

kuasa berakhir : oengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; 

dengan peraberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan 

meninggalnya; pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa 

maupun si kuasa; dengan perkauiinannya si perempuan yang membe-
c

rikan atau menerima kuasa* Berarti ketentuan berakhirnya kuasa 

nampak Jelas dan tidak menyebutkan adanya ketentuan lainnya9 

atau ketentuan yang dikecualikan, Kalau sudah jelas demikian 

artinya pasal 1813 B*0J*9 sebenarnya tidak dapat disimpangi oleh 

siapapun* Sehingga secara yuridis formal kedudukan kreditur 

tidak bisa menjadi kreditur preverent9 melainkan menjadi kredi

tur Konkurent.

Kuasa memasang hipotik oitempuh untuk mengurangi biaya 

atau memperkecil biaya sewaktu akan memperoleh kredit, dan juga 

waktunya relatif cepat, bila dibandingkan dengan hipotik* Namun 

biaya yang dikeluarkan untuk terealisasinya pemberian kredit 

dari kreditur kepada debitur* yaitu biaya perjanjian kredit9 

perjanjian jaminan, perjanjian kuasa memasang hipotikf biaya 

pemasangan hipotik,tkesemuanya biaya-mehjadi*.tenggungan debitur* 

Hanya saja kalau menggunakan kuasa memasang hipotik debitur 

tidak perlu mengeluarkan biaya dahulu terlelu besar dahulu9 ka- 

rena biaya kuasa memasang hipotik yang dilakukan dihadapan no- 

taris tersebut relatif murah*

0
Subekti , oian Tjitrosudibio, Kitab Unoanq-Undanq Hukum 

Perdata, Cet. XIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 19809 h* 407
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Kreditur dalam memberiakn kredit kepada debitur* biasa- 

nya menyukai jaminan yang diikat dengan bentuk hipotik, namun 

dalam kenyataannya hanya dengan kuasa memasang hipotik* Keadaan 

ini akan melemankan posisi kreditur, dimana dengan jaminan hipo

tik kreditur mempunyai hak prev/ilege ( hak didahulukan dari kre

ditur lainnya ), tetapi kalau menggunakan kuasa memasang hipo

tik kreditur mempunyai hak konkurent ( hak yang tidak dapat 

didahulukan dari kreditur lainnya.)* Apalagi dengan adanya akte 

hipotik yang dapat disebut sebagai grosse akte atau sebagai 

akte yang mempunyai hak eksekutorial9 kenyataannya tidak dapat 

dilakukan, karena dianggap sebagai perkara biasa* Denikian juga 

dengan adanya ketentuan pada pasal 1179 ayat 2 B.td. bahtra hipo

tik akan.mempunyai kekuatan yang sah bila didaftarkan di reges- 

terLumum di KPT setempat, kenyataannya tidak dapat dilakukan 

penpitaan terhaoap barang debitur yang dijaminkan tersebut*

Sehingga dapat dikatakan bahwa kuasa memasang hipotik 

tersebut tetap sebagai kuasa dan tidak mempunyai hak previlege 

bagi kreditur, selama sertifikat hipotik belum dikeluarkan oleh 

KPT setempat, karena dengan sertifikat hipotik tersebut satu-satu- 

oya • kekuatan untuk melakukan penyitaan atas barang deoitur' 

yang dijaminkan dengan hipotik, bilamana debitur tidak-dapat meme

nuhi kewajibannya membayar hutang kepada kreditur* Sedangkan 

penyitaan dan pelelangan atas barang jaminan tersebut, yang ber- 

wenang melakukan adalah Panitia Urusan Piutang Negara ( selan

jutnya disingkat PUPN ), hal ini telah diatur dalam pasal 10 

Undang Undang No. 49 Tahun I960*.

Dari uraian tersebut di atas timbul permasalahan bagi
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saya, yaitu tentang perjanjian kredit sebagai perjanjian baku 

yang nampaknya pihak debitur sebegai pihak yang meino^en atau 

pihak yang lemah eari segi modal, dalam perjanjian kredit tidak 

mempunyai hak untuk raenentukan isi perjanjian, yang hanya dila- 

kukan pihak debitur adalah menyetujui adanya keputusan yang di- 

tuangkan dalam perjanjian kredit. Pada kuasa memasang hipotik 

yang semestinya tidak perlu dilakukan oleh kreditur dalam pem

berian kredit kepada debitur, walaupun dengan kuasa memasang 

hipotik barang jaminan debitur ( hak barang jaminan debitur ) 

masih tetap dipegang oleh kreditur# rianun yang semestinya diha- 

rapkan adalah pemberian kredit dengan menggunakan jaminan hak 

hipotik. Hal ini untuk menunjukkan pada kekuatan kreditur pada 

barang jaminan debitur dan juga ketegasan serta keuibauaan kre

ditur terhadap debitur, bahkan terhadap masyarakat. Kalau kuasa 

memasang hipotik tersebut dilakukan dengan dasar dlastn untuk 

memberikan pelayanan yang baik kepada debitur, dapat dikatakan 

sebagai alasan yang dicari-cari saja. Adanya klausula yang ada 

pada kuasa memasang hipotik, dimana klausula tersebut menyim- 

pangi pasal 1813 6.UJ., atau penyimpangi ketentuan berakhirnya 

kuasa. Dilihat dari ketentuan pasal 1813 B.U., sudah secara te- 

gas alasan yang dapat dijadikan berakhirnya kuasa, dan tidak 

dapat disimpangi ketentuannya. Uengan klausula demikian itu 

secara yuridis formil pihak kreditur sebenarnya pada posisi 

yang lemah, suatu posisi yang tidak dapat diharapkan dari mek- 

sud untuk memperoleh jaminan atas suatu kredit* Apalagi keadaam 

debitur sekarang ini sulit untuk dapat dipercaya*

12
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Dari permasalahan yang timbul tersebut, ingin saya urai- 

kan dalam skripsi ini adalah ; 1. Apakah perjanjian kredit se

bagai perjanjian baku dapat dikatakan sebagai perjanjian yang 

dapat menerobos kebebasan berkontrak dan konsensualisme ( pasal 

1320 B.UJ* )* 2. Apakah kuasa memasang hipotik dapat dikatakan 

sebagai penerobosan bentuk jaminan yang biasanya dilgginkanoleh 

kreditur* dalam pemberian kredit kepada debitur* 3* Bagaimanakah 

kedudukan kuasa memasang hipotik yang telah disepakati oleh 

kreditur dan debitur* yang memuat klausula bahua kuasa ini tidak 

berakhir dengan sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 ti*lt/«*

2* Penjelasan Judul

Dalam skripsi saya tentang " Pemberian Kredit Dengan 

Kuasa Memasang Hipotik Ditinjau Dari Pasal 1813 U*UJ* n* bermak- 

sud untuk menjeiaskan tentang posisi kreditur sebagai peaberi 

kredit kepada debitur* tidak sebagaimana yang dapat diharapkan 

yaitu kuasa memasang hipotik adalah bukan bentuk jaminan* 

Sedangkan untuk bentuk jaminan ini* telah dibuat ketentuannya 

menjadi satu ketentuan yaitu dituangkan dalam Surat Edaran 

Bank Indonesia* Tanggal 16 Maret 1972 No* 4/24b/UPPK/PK ( selan

jutnya disebut Surat Edaran bank Indonesia )* bahua bareng-barang 

yang dapat dijaminkan adalah* untuk barang bergerak* digunakan 

jaminan gadai dan fiducia* dan untuk barang tidak bergerak atau 

barang-.tetap adalah* lembaga jaminan hipotik serta credietverband*

Mariam Darus Hadrulzaman* op* cit* h* 89
7
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Kuasa memasang hipotik pada dasarnya adalah kuasa, berarti 

kedudukan kreditur sebagai kreditur konkurent, atau dalam pelu- 

nasan piutangnya kedudukan kreditur dengan memegang kuasa lebih 

rendah bila dibandingkan kedudukan kreditur yang memegang lembaga 

jaminan seperti yang telah di atur dalam Surat Edaran Bank indo- 

sia. Selain itu kuasa memasang hipotik adalah tetap kuasa dan 

dapat berakhir9 dimana ketentuan berakhirnya kuasa telah diten- 

tukan dalam pasal 1813 B.UJ*, secatta-jelbs^den tidak adac-perke-* 

cualiahnya'. Sehingga dalam kuasa memasang hipotik yang memuat 

klausula yang isinya menyimpangi pasal 1813 secara formil

tidak dapat dibenarkan* Namun dari pihak kreditur mendalilkan 

untuk menjaga kemungkinan-keraungkinan yang tidak diharapkan oleh 

kreditur, terpaksa dimuat saja klausula tersebut pada kuasa roe- 

masang hipotik,

3. Alasan Pemilihan Judul

Pemberian kredit dengan kuasa memasang hipotik, seperti- 

nya akan tetap dilakukan oleh kreditur, dan debitur mengganggap 

sebagai cara pelayanan kreditur yang baik, karena biaya lebih 

murah dan lebih cepat mendapatkan kredit# Ulalaupun dilihat 

dari kenyataannya debitur tetap memikul beban biaya pembebanan 

hipotik, yang mana pemasangan hipotik dilakukan oleh kreditur, 

setelah dibuat perjanjian kuasa memasang hipotik. Biasanya biaya 

pemasangan hipotik yang relatif cukup besar tersebut, pihak de

bitur menyerahkan kepada kreditur untuk memotong jumlah kredit 

yang diterimanya*

Selain itu kalau dilihat dari kenyataannya pihak kreditur
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mengganggap dengan kuasa memasang hipotik yang mencantumkan 

klausula menyimpangi pasal 1813 B.UJ. tersebut dapat melindungi 

diri kreditur. Tetapi sebenarnya pihak kreditur selain sebagai 

pihak yang ingin membantu para pengusaha dan pedagang yang ke- 

kurangan modal untuk meningkatkan usahanya, juga seharusnya 

dapat menjagaf melindungi dan mengetrapkan ketentuan yang di- 

anjurkan oleh pemerintah selaku pelindung dan tempatnya memper- 

tanggungjawabkan keuangan negara, hal ini terjadi khususnya 

pada kreditur sebagai badan-badan pemerintah atau perusahaan 

pemerintah. Keadaan perkreditan yang terjadi sering menimbulkan 

kerugian dipihak kreditur, kalau debitur tiaak dapat nemenuhi 

keuajibannya membayar hutang kepada kreditur* Kerugian akan 

nyata sekali bila penyelesaiannya diliwatkpn,-peogadilan’*yang~rae- 

nurut notabene sering nenyelesaikan perkara sampai satu tahun 

bahkan lebih. Kerugian tersebut yang jelas adalah waktu dan te- 

naga yang terlalu banyak oibuang hanya untuk mengurus piutang 

kreditur yang ada pada debitur*

Pemerintah selaku pelindung akan lancarnya usaha perkre

ditan yang mana perputaran keuangan yang oiharapkan dapat cepat 

dan aman situasinya, dibentuklah suatu badan yang oertugas khu- 

sus untuk menyelesaikan hutang-hutang debitur pada negara yai

tu PUPN. SeDenarnya PuPN ini jelas menyimpang dari ketentuan 

undang Undang No. 14 Tahun 1970 atau Undang Undang PoKok Kekuasa-

an Kehakiman* Namun demikian cara PUPN dalam menjalankan tugas 

nya dapat dikatakan cukup berhasil, karena tugas kre0ituc agak

lebih ringan dan setiap perkara yang ditangani PUPN sebagian

besar dapat diselesaikan lebih murah biayanya dan lebih cepat*
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Sedangkan kuasa memasang hipotik, bila ditinjau secara 

materiil tidak sesuai dengan asas pemberian kuasa, karana pada 

kuasa memasang hipotik blankonya telah disediakan oleh kreditur 

dan debitur hanya raenandatangani saja* Kemungkinan kecil sekaii 

bag! debitur untuk menolak isi kuasa memasang hipotik, karena 

aebitur hanya memikirkan untuk secepatnya mendapatkan kredit*

4* Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi saya ini adalah 

pertama-tama untuk melengkapi tugas, dan guna memenuhi persya- 

ratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitaa Air- 

langga. Selain itu, bagi saya menyusun karya skripsi sebagai 

karya ilmiah yang saya sesuaikan dengan masalah yang saya hadapi 

adalah sebagai pendidikan dan latihan untuk berpikir dan bertin- 

dak secara ilmiah.

Kedua, untuk memberikan sumbangan pikiran dan pengetahuan 

kepada masyarakat yang mungkin ada manfaatnya serta untuk menam- 

bah perbendaharaan tulisan ilmiah di kalangan masyarakat pada 

umumnya dan pada mahasisua pada khususnya9 baik berkecimpung 

pada masalah perbankan ataupun tidak, oan semoga nanti dapat 

membantu para mahasisua oalam menyusun makalan atau skripsi*

. 5* Metodologi

a* Pendekatan masalah

Berbicara masalah kredit, tentunya tidak lepas dari sek-
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tor usaha, karena pemberian kredit selama ini dimaksudkan untuk 

dapatnya meningkatkan perkembangan . usaha yang lebih baik ( khu- 

susnya pengusaha lemah )9 apalagi adanya program pemerintah 

untuk meningkatkan komoditi non migas yang dapat dipergunakan 

sebagai bahan export* Karena harga mioyak turun dan ini akan 

dapat mempengaruhi jumlah devisa juga akan turun nantinya9 oleh 

karena itu untuk meningkatkan devisa dan seKaligus memperkenal- 

kan produk Indonesia diluar negri, export non migas harus diga- 

lakkan semaksimal mungkin*

Kalau keadaan demikian tersebut di atas, maka kreditur 

selaku penyandang dana yang dapat dihandalkan dengan memberiKan 

pelayanan yang baik9 cepat dan aman harus segera dapat ditrapkan 

dengan tepat dan tentunya tidak akan membawa kerugian pada kre

ditur nantinya* Situasi oerlorabanya para pengusaha untuk memprot* 

duksi kwalitas export, dapat dipergunakan/dimanf&atkan oleh pihak- 

pihak yang kurang bertanggung jauiab dengan mengajukan kredit9 

dan disetujui oleh kreditur berdasarkan penilaian kreditur ter

hadap debitur, tetapi setelan menerima kredit debitur tidak me- 

laksanakan usahanya dan debitur tidak dapat melunasi hutangnya

pada kreditur*
\

Sebagai. pelayanan yang baik dari kreditur kepada debitur 

selain keramah-tamahan para petugas kreditur keluwesan menghadapi 

pengajuan permohonan kredit yang persyaratannya harus dipetiuhi 

oleh debitur, juga pemberian kuasa memasang hipotik* agar debitur 

merasa cepat mendapatkan kredit* Namun kalau dilihat dari ke- 

tentuannya tidak pernan mengatur tentang kuasa memasang hipotik 

dapat dipergunakan sebagai cara untuk mempercepat memberikan
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kredit kepada debitur* pada UUPP, 8.UJ*, ataupun paoa peraturan- 

lainnya. Apalagi kuasa memasang hipotik tersebut merupakan suatu 

kuasa yang tidak lepas dari kewajiban pemberi kuasa dan penerima 

kuasa* juga tidak lepas pula dari berakhirnya kuasa* yang roana 

telah di atur dalam B.liJ* buku ketiga bab XVI bagian kesatu,

Dalam pasal 1B13 B*W«* yang mengatur tentang berakhirnya 

suatu kuasa* kalau dikaitkan dengan kuasa memasang hipotik nampak 

keberadaannya kreditur kurang dapat dllindungi atau kurang merasa 

terl'indungi dar$ perbuatan debitur yang sebagian besar cenderung 

menhindarl mengembalikan kredit tepat pada waktunya.

b* Sumber data

Sebagai data dari penulisan ini* saya peroleh liuat per- 

pustakaan* yaitu liwat bacaan tentang jaminan pada umumnya* dan 

jaminan untuk kredit khususnya* Kemudian dari catatan kuliah 

dan kitab undang-undang* peraturan lainnya yang masih berlaku* 

yaitu tentang ketentuan-ketentuan masalah jaminan* perjanjian* 

dan masalah yang bersangkutan untuk memperoleh kredit. Dan kese- 

muanya ini juga didukung dengan praktek-praktex yaitu melalui 

penelitian oalam lalu lintas perkreditan yang ada dan juga ten

tang peralihan hak atas tanah atau barang yang dijaminkan* harus 

dapat dilakukan dihadapan PPAT* di KPT setempat atau di instansi 

dimana barang yang dijaminkan tersebut terdaftar*

c. Prosedure pengumpulan data dan pengolahan data

Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan liuat bacaan lite- 

ratur sebagai sifat metodolog£ deduksi* yaitu dengan mempelajari
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undang-undang atau peraturan lainnya yang masih berlaku, dan 

liuiat bacaan buku kuliah, selain itu juga melakukan peneiitian 

liwat pendataan u/awencara terfjadap pihak-pihak yang berkaitan 

dengan masalah'yang saya bahas, sebagai sifat inouksinya, adanya 

permasalahan yang sering terjadi dalam kenidupan masyarakat, khu- 

susnya dalam masyrakat yang menggunakan jasa lalu lintas perkre- 

ditan,

Untuk pengolahan data yang terkumpul, juga telah dilaku

kan penyeleksian yaitu mengadakan kutipan-kutipan dari bacaan 

yang berupa literatur, perkuliahan, atau hasil cari wawancara, 

Selain itu juga melakukan perbandingan antara sumber data yang 

diperoleh dari pengamatan, yang $elanjutnya'.dikelompokkan sesuai 

dengan tujuan permasalahan yang saya bahas, Namun saya tidak 

lupa pula untuk berusaha mengadakan perbandingan dengan pendapat- 

nya para sarjana hukum, perundang-undangan, peraturan lainnya, 

dan hasil dari studi lapangan serta asas ekonomis dan sosiologis 

yang ada pada pemberian kredit* ftemudian data-yang tiapai~.terKum- 

pul tersebut dianalisis secara kronologis analogic dan yang ber- 

sifat sistematis.

d, Analisis data

Seteiah data yang diperolen tersebut dikelompokkan sesuai 

dengan bidangnya, kemudian dianalisis baik secara deduksi maupun 

secara induksi, ataupun secara ekonomis dan sosiologis, Adapun 

analisis deduksi, mengumpulkan data-data dari leteratur, bacaan, 

perkuliahan, maupun undang-undang dan peraturan, mengenai perjan

jian juga tidak lepas mengenai keabsahannya pada perjanjian terse

but, serta kesepakatan dari para pihak dalam membuat perjanjian.
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Analisis induksi, menitik beratkan pada keadaan debitur yang 

mengharapkan kredit dari kreditur, dan kreditur sendiri sebagai 

pemberi kredit atau sebagai:pemberi .modal, sesuai dengan maksud 

dan tujuan dari kreditur yang mana telah ditentukan dalam uUPP. 

Kreditur harus dapat membantu atau menyuntik para pengusaha atau 

pedagang yang kekurangan modal untuk mengenbangkan omzet barang- 

nya atau menambah jumlah omzet barang, selain itu kreditur harus 

dapat membantu sirkulasi keuangan yang beredar, sesuai dengan 

kehendak atau program pemerintah* Oleh karena itu kreditur tidak 

tinggal diam atas keluhan yang dirasakan oleh debitur dalam per- 

mohonan kredit dengan menggunakan jaminan hak hipotik, yang mana 

dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang 

cukup besar* Dengan keadaan demikian ini kreditur mengambil cara 

yang dapat memoantu keluhan debitur, yaitu liwat kuasa memasang 

hipotik yang dirasakan prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih 

murah* dan kuasa memasang hipotik ini hanya dilakukan pada per

mohonan kredit yang pertama saja*

Untuk analisis ekonomis, menitikberatkan pada pembebanan 

hipotik yang dirasakan terlalu berat, mengingat pada biaya yang 

cukup besar dan waktu yang cukup lama, hal ini kurang sesuai 

dengan prinsip ekonomis pada para pengusana atau pedagang* Se- 

hingga dengan kuasa memasang hipotik dapat menunjukkan nilai 

ekonomis yang sangat oiharapkan oleh debitur, untuk memperoleh 

kredit* Untuk analisis'sosiolggis, hal ini menekankan pada situa- 

si masyarakat sebagai konsumen akan dapat banyak memperoleh ba

rang yang dipilihnya sesuai dengan kebutuhannya dengan berbagai 

macam bentuk dan coraknya, mengingat debitur dapat meningkatkan
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Offlzet barang baik jumlahnya maupun kuialitasnya berkat adanya 

kredit yang diterima oleh debitur* Termasuk juga dapat mening

katkan kesejahteraan pegauai atau buruh, bahkan dapat menambah 

pegawai atau buruhnyaf yang berarti membantu pemerintah masalah 

penanggulangan para pengganggur• ,

Dengan adanya data yang demikian ini, maka analisis data 

yang saya pergunakan adalah bersifat komperatif, maksudnya Ana

lisis data ini menjabarkan, menggambarkan sekaligus mengadakan 

perbandingan, untuk dapat menunjang pembahasan masalah*

6* Pertanggungjawaban Sistematika

Wateri pembahasan skripsi ini terdiri dari lima (5; bab* 

Sebagai BAB I adalah Pendahuluan, sebab pada bab ini raerupakan 

permasalahan dari masalah yang saya bahas, dengan mengemukakan : 

a* latar belakang permasalahan dan rumusannya; 

b. penjelasan judul; 

c* lasan penllihan judul; 

d« tujuan penulisan; 

e* metodologi;

f • pertanggungjawaban sistematika#

Dari pendahuluan ini yang memuat permasalahan, maka saya 

ingin memulainya pembahasan ini dari perjanjian kredit sebagai 

perjanjian baku, yang says letakkan pada bAB II* Karena perjan

jian merupakan suatu bukti adanya hubungan hukum antara kreditur 

dengan debitur. Di m a n a p e r j a n j i a n y a n g  terdapat ada 2 (dua J 

yaitu perjanjian kredit sebagai perjanjian baku dan perjanjian
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jaminan sebagai perjanjian tambahan atau accesoir* Dalam per— 

janjian tersebut selalu dibuat dihadapan notaris* oleh kredi

tur dan debitur dan dalam perjanjian harus adanya etikad baik 

dari para pihak* agar perjanjian dinyatakan sah*

Setelan membicarakan perjanjian kredit dan perjanjian 

jamiean* saya ingin pula membicarakan tentang adanya beberapa 

bentuk jaminan* dan masalah ini saya letakkan pada BAB III*

Bahua bentuk jaminan telah di atur dalam satu peraturan yaitu 

Surat Edaran Bank lnoonesia* namun dalam praktek dari bentuk 

jaminan tersebut yang sering digunakan adalah bentuk jaminan 

hipotik dan fiducia* untuk memperoleh kredit* Hipotik adalah 

bentufe jaminen barang tidak bergerak atau barang tetap* sedang

kan sejak adapya yuriprodensi tahun 1931 untuk barang bergerak 

dapat dijadikan jaminan kredit* yaitu dalam bentuk jaminan fi

ducia* Jaminan hipotik memang diharuskan untuk memperoleh kredit* 

karena dengan jaminan hipotik piutang kreditur tidak akan dapat 

dipungkiri oleh debitur* hal ini dibuktikan dengan adanya hak 

previlege sebagai hak yang harus didahulukan atas piutang kre

ditur lainnya* Kenyataannya untuk pemberian kredit yang pertama 

tidak dilakukan oleh kreditur* melainkan kreditur menggunakan 

kuasa memasang hipotik yang dirasakan dapat membantu debitur 

dengan cepat memperoleh kredit* Sedangkan kreditur untuk menja- 

ga dirinya atas kuasa memasang hipotik tersebut menuangkan klau- 

sula yang menyimpangi pasal 1813 B«Ui* Dengan adanya kuasa me

masang hipotik tersebut pihak debitur merasakan sesuai oengan 

prinsip ekonomis yang diharapkan oleh debitur* karena debitur 

untuk pertama kali memperoleh kredit oengan biaya yang relatir
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murah. Dan kuasa memasang hipotik tersebut tidak dapat berakhir 

sebelum debitur dapat melunasi hutangnya pada kreditur*

Selanjutnya uraian jaminan kredit, saya letakkan pada 

BAB XV, yang mana dalam prakteknya jamiBan hipotik tidak digu- 

nakan untuk pemberian kredit* Sebenarnya sejak adanya sertifi- 

kat hipotik, pihak kreditur telah mempunyai kekufetan atas barang 

jaminan debitur, bila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, 

maka kreditur dapat langsung menyerahkan petkara kredit macet 

pada PUPN* Kalau dengan kuasa memasang hipotik, pihak kreditur 

tidak dapat melakukan tindakan kepada debitur, sebagaimana kalau 

memegang sertifikat hipotik, karena kreditur harus memasangkan 

hipotik oahulu di KPT setempat menurut kenyataannya kekuatan 

hipotik tidak pada pendaftaran hipotik di KPT atau Akte PPAT, 

melainkan pada sertifikat hipotik* Untuk klausula yang dicantum- 

kan pada kuasa memasang hipotik tersebut secara materiil memang 

dapat melindungi kreditur, namun secara formil, kedudukan kre

ditur menjadi lemah* Hal ini disebabkan kuasa memasang hipotik 

adalan kuasa dan dapat berakhir, yaitu pasal 1813 B*W*, yang 

mengatur tentang hal tersebut*

Sebagai bab yang terakhir adalah BAB V, dari penulisan 

saya ini, karena materi masalah pembahasan saya kira sudah cukup* 

Oleh karena itu bab ini hanya berisi tentang kesimpulan dari 

uraian permasalahan sebelumnya yaitu tentang kredit dan jaminan 

atas kredit,.serta tentang pemberian kredit dengan kuasa mema

sang hipotik* Kemudian adanya saran yang berisi himbauan tentang 

kuasa memasang hipotik, agar pemberian kredit yang dilakukan kre

ditur menggunakan hipotik saja bukan kuasa memasang hipotik*
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BAB II

PERJANJIAN KREOIT BANK

Perjanjian kredit bank merupakan suatu perjanjian yang 

dapat dilihat dari beberapa segi : a* segi pengeturannya terma

suk perjanjian yang lahir dari suatu persetujuan, b. segi pres- 

tasinya termasuk perjanjian timbal balik, c. segi pokok kelan- 

jutannya dengan perjanjian baku/pokok/prinsipiil* Perjanjian 

kredit termasuk lingkup hukum perikatan yang ada dalam Buku II 

B.W.# tetapi kalau dicari istilah kredxt tidak ditemui, demikian 

juga pada UUPP sebagai peraturan khususnya tentang perbankan*

Istilah perjanjian kredit dapat kita jumpai dalam Instruk- 

si Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/66 tanggal 3 Oktober 1966 

No#l angka 5, yang menyatakan bahwa bank dalam memberikan kredit
o

dalam bentuk apapun juga harus menggunakan akad perjanjian kredit. 

Jadi perjanjian kredit pada pemberian kredit merupakan perjan

jian yang harus dibuat oleh para pihak, dan perjanjian tersebut 

sebagai perjanjian bakunya*

Istilah kredit itu berasal dari bahasa Romaui n credere 1t 

artinya percaya, ( Belanda : vertrouwen, Inggris : believe, trust
q

or confidence )•

0
Mariam Darus tiadrulzaman, op> clt. h. 3

g
rtariao Oarus Badrulzaman, op. cit, h. 21
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Di Indonesia sendiri, pengertian kredit dijumpai dalam 

pasal lc UUPP, yang mana kreditur sebagai penyandang daoa dan 

penaglh atas hutang-hutang debitur sesuai dengan perjanjian pin- 

jam meminjam, dan debitur wajib melunasi hutangnya beserta bunga 

setelah jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan« Dalam pem

berian kredit ini, selain perjanjian kredit masih ada perjanjian 

lainnya yang harus dipenuhi oleh debitur, yaitu perjanjian jaminan 

sebagai perjanjian tambahan* Perjanjian ini mulai berlaku, sejak 

perjanjian kredit dibuka atau sejak dinyatakan mulai berlaku, 

pada saat perjanjian ditanoatangani dihadapan notaris*

1. Perjanjian Kredit Bank Sebagai Bentuk Perjanjian Baku

Dalam praktek, seseorang yang ingin mendapatkan kredit 

dari kreditur harus mengajukan permohonan kredit terlebih dahulu 

kepada kreditur yang bersangkutan* Pemohon terseout dapat dari 

badan hukum atau perorangan dengan syarat mereka harus menjadi 

nasabah bank ( kreditur : penulis ) bersangkutan terlebih dahulu, 

dan pemohon harus mempunyai surat izin usaha ( legalitas perusa- 

haan ) **° Umumnya pihak kreditur sudah menyediakan blanko per

mohonan kredit, yang berisi syarat-syarat untuk memperoleh kredit* 

Apabila pemohon menerima syarat-syarat permohonan kredit, maka 

dengan segera pihak pemohon memenuhi persyaratannya terlebih oa- 

hulu, yaitu izin usaha, dan barang jaminan untuk kredit*

^ W awancara dengan karyauian Bank Bumi Daya Suandayani Surabaya, 
tanggal 1 Desember 1987*
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Kemudian kreditur melakukan penilaian terhadap debitur, 

dimulai dari surat-surat izin perusanaan, hak atas barang yang 

akan dijaminkan, sampai pada peninjauan secara langsung di loka- 

si di mana debitur melakukan usahanya* Selanjutnya melakukan 

pertimbangan-pertimbangan mengenai hasil penilaian yang telah 

dilakukan tersebut, dengan tujuan layak atau tidak debitur mene

rima kredit* Pertimbangan di atas tidak lepas dari 5 faktor :

1. character, yaitu kepribadian pemohon oapat dipercaya untuk 

menggunakan kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan yang telah 

disepakati, 2. capacity, yaitu kredit yang diberikan dapat dimen- 

faatkan positif bagi pemohon serta bagi usahanya, 3* capital, 

yaitu pemohon sudah mempunyai usaha dan modal sendiri, 4. condi

tion of economies, yaitu pemberian kredit dimaksudkan untuk 

memberi prospek masa yang lebih baik, S« collateral, yaitu ada

nya jaminan kredit bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan 

dikemudian hari.11

Setelah mempertimbengkan keadaan pemohon tersebut, pihak 

kreditur akan dapat memberikan jawaban tentang diterima atau di- 

tolaknya permohonan pemohon* Apabila permohonan pemohon diterima 

berarti antara data pemohon yang diserahkan kepada kreditur dengan 

keadaan lokasinya memang benar, dan menurut pendapat kreditur, 

debitur memang layak untuk menerima kredit* Sedangkan kalau di- 

tolak, berarti antara data yang ada pada kreditur tentang debitur 

dengan keadaannya di lokasi kurang sesuai, atau karena character

Plarhainis Abdul Hay, Hukum Perdata Yang Akan Bermanfaat 
Dalam Perbankan* Cet* II, Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 
Jakarta, 1983, h #_155
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debitur yang menurut informasi kurang dapat dipercaya. Biasanya 

informasi tersebut datangnya dari kolega debitur sendiri yang juga 

menjadi nasabah kreditur.

Kalau dinyatakan bahwa debitur dapat memperoleh kredit, 

artinya debitur hanya tinggal keputusan kreditur (, pimpinan bank ) 

dan biasanya keputusan tersebut tidak terlaiu lama, kalau dari 

kesibukan kreditur tidak terlaiu banyak, namun kalau kreditur 

memegang prinsip memoerikan pelayanan yang baik kepada debitur 

atau nasabah kreditur, maka keputusan tersebut tidak terlaiu la

ma, yaitu antara 2 minggun sampai 6 minggu.

Kemudian debitur dibentahukan keputusan kreditur yang 

mana isi dari keputusan tersebut, deditur tidak dapat mengajukan 

penambahan jumlah kredit, karena yang sering dipermasalahkan 

oleh debitur adalah jumlah kredit yang lebih sedikit, bila di- 

bandingkan permohonan debitur sewaktu mengajukan permohonan kre

dit* Oleh karena itu pihak deoitur dalam posisi yang lemah, 

segala sesuatunya yang berkaitan dengan kredit dan deoitur, sela

lu di atur oleh kreditur dan deoitur hanya tinggal membaca kemu

dian menandatangani• Apabila debitur tidak setuju berarti debi

tur mengundurkan diri*

Apabila debitur setuju akan keputusan kreditur tersebut, 

maka aibuatkan perjanjian kredit sebagai perjanjian bakunya yang 

dilakukan dihadapan notaris yang biasanya bersama-sama dengan 

perjanjian jaminan* Perjanjian kredit sebagai perjanjian baku 

kalau dilihat aoalan perjanjian sepihak, dimana pihak deoitur 

dalam pembuatan isi perjanjian tidak terlibat, semuanya yang me- 

nentukan adalah kreditur* Sehingga menurut pasal 1320 B*U/*,
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bahwa kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjan

jian, diartikan secara sempit, yang seharusnya kedua beiah pi

hak harus diikutkan dalam pembuatan isi perjanjian*

Namun sebeiumnya harus diketahui bahwa kreditur adalah 

pihak yang telah memberikan suatu prestasi, dan lagi kreditur 

adalah pihak yang sudan di atur dalam peraturan tentang tata 

kerjanya, karena kreditur memperoleh subsidi dari Bank Indonesia 

sebagai Bank Sentral, yang bertugas melakukan pengontrolan 

dan mengkoordinasi seluruh kreditur ( bank ) baik nilik peme

rintah maupun milik suasta, -jadi iyerig.’telah dilakukan kreditur 

asal sesuai dengan prosedur dari ketentuan Bank Indonesia atau 

yang sifatnya intern dan mendapatkan persetujuan dari Bank Indo- 

nesia, maka yang dilakukan kreditur tersebut adalah demi lancar- 

nya dan de«i kebaikan semuanya, yaitu kebaikan kreditur dan de

bitur*

2« Perjanjian Jaminan Sebagai Perjanjian Tambahan

Setiap pemohon mengajukan kredit, kreditur selalu mena- 

nyakan tentang barang yang dijaminkan untuk semua kewajiban roem- 

bayar hutang* Dalam pasal 1131 B*W. menetapkan bahua segala ke- 

bendaan yang dimiliki oleh debitur baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak, baik sudah ada maupun yang baru ada di ke- 

mudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatannya perse- 

orangan* Jadi semua barang debitur yang ada sekarang yaitu saat 

diouatnya perjanjian jaminan sampai yang akan ada setelah perjan

jian jaminan menjadi jaminan kredit, kecuali debitur dapat meme-
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nuni kewajibannya membayar hutang sesuai dalam perjanjian,

Dalam prakteK, jaminan kebenoaan yang aiinginkan oleh 

debitur adalan barang tidak oergerak atau barang tetap, Menurut 

pasal 24 uUPP yang menyatakan oahwa tiada kredit tanpa jaminan, 

dimana pada waktu dibuatnya UUPP bahuia barang yang dapat dija- 

dikan jaminan menunjuk pada ketentuan hipotik sebagai barang 

jaminan tidak oergerak atau barang tetap9 hal ini sesuai dengan 

yang dikehendaki oleh UUPA,*2

Sebenarnya maksud dari jaminan atas kredit adalah sean- 

dainya debitur tidak dapat memenuhi keu/ajibannya untuk membayar 

hutangnya kepada kreditur, maka kreditur.melakukan pengecekan 

terlebih dahulu alasan debitur, tidak memenuhi perjanjian kredit* 

Apabila kreditur menilainya bahwa debitur memang tidak mampu un

tuk melunasi hutangnya, maka kreditur melakukan laporan kepada 

kreditur ( pimpinan bank ), kemudian apabila diperintahkan untuk 

melakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian, maka kreditur 

meneruskan perkara ini kepada PUPN, sebagai lembaga yang berue- 

nang atas kredit macet, Dalam pelaksanaannya PUPN akan segera 

mendatangi lokasi barang yang dijaminkan, kemudian mengadakan 

penyitaan yang dimintakan pada Pengadilan Negri setempat* Kalau 

dalara penyitaan ini debitur sanggup melunasi hutangnya, maka 

sampai batas waktu tertentu berakhirnya suatu janji dari de

bitur untuk melunasi hutangnya pada kreditur, barang jaminan 

tnenjadi: barang sitaan. Setelan berakhirnya mass*: janji debitur 

untuk melunasi hutang kepada kreditur, maka oapat dilakukan pe- 

lelangan dengan meminta fiat eksekusi kepada Pengadilan Negri 

setempat, epabiila-tidak; memenuhi janji untuk melunasi hutangnya
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debitur kepada kreditur* PuPN dalam pelaksanaannya bertinda* 

atas nama negara bukan atas nama kreditur*

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan, karena 

perjanjian jaminan ini tergantung pada perjanjian pokoknya*se- 

dangkan perjanjian pokOK tersebut adalah perjanjian kredit atau 

perjanjian bakunya, sehingga sejak dinyatakan berlakunya perjan

jian kredit, maka sejak saat itu pula berlakunya perjanjian ja

minan, atau sejak adanya hutang debitur pada kreditur sifat 

accesoirnya perjanjian jaminan*

3. Peranan Etikad Baik Dalam Perjanjian

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terse

but dalam perjanjian, harus memenuhi aoanya ketentuan yang ter- 

tuang dalam pasal 1320 yaitu harus ada kesepakatan dianta-

ra pihak, adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, ada

nya suatu sebab tertentu,..adanya causa yang diperbolenkan*

Apabila persyaratan tersebut dxpenuhi oleh para pihak, 

maka perjanjian tersebut dinyatakan sah dan dapat menjadi undang- 

undang bagi para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 

B.liU* Kenyataannya persyaratan tersebut di atas masih kurang un

tuk menyatakan suatu perjanjian dikatakan sah, karena dalam per

janjian diantara pihak masih dimungkinkan antara pihak satu 

dengan pihak lain membuat perjanjian menghendaki maksud terten

tu yang dapat membahayakan keadaan pihak yang laio«

Misalnya antara debitur dengan kreditur, yang sudah jelas 

keadaan debitur dalam setiap bentuk perjanjian yang menyangkut 

permohonan kredit sampai memperoleh kreoit, sebagai pihak yang
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lemah dalam perjanjian, karena debitur tidak terlibat dalam 

pembuatan isi perjanjian atau isi perjanjian yang menentuKan 

adalah kreditur* Namun keadaan demikian sudah di atur sebagai- 

mana mestinya dan kreditur tidak dapat menghindari keadaan ter

sebut, selain itu pihak debitur sendiri tidak dapat berbuat 

apa-apa, kecuali apa yang menjadi persyaratan dan kemauan kre

ditur, debitur dapat memenuhi dan mengikuti begitu saja# Hal ini 

jauh sebelumnya pihak debitur sudah mengetahui dan merasakan 

bahwa apa yang dilakukan kreditur terhadap debitur tersebut, 

berlandasan pada etikad baik, karena kalau tidak demikian per- 

buatan kreditur, tidak menutup kemungkinan pihak debitur akan 

melakukan perbuatan yang tidak baik setelah menandatangani per

janjian kredit, atau perjanjian jaminan, atau perjanjian lain

nya sebagai persyaratan untuk memperoleh kredit*

Sedangkan peranan etikad baik ini telah terbukti dalam

putusan Mahkaman Agung No* 663 K/Sip/1971 tentang pembatalan

12jual beli sawah, tanah dan pekarangan* Oimana jual beli ter

sebut telah memenuhi persyaratan ketentuan hukum yang dalare hal 

ini adalah UUPA, tetapi salah satu pihak tidak mempunyai etikad 

baik, maka jual beli yang terjadi tersebut dibatalkan oleh Mah- 

kamah wgung* Etikad baik .itu dapat menyisihkan ketentuan hukum 

yang telah dibuat oleh para pihak, karena etikad baik merupakan 

asas hukum perikatan*

Peranan etikad baik dalam perjanjian dapat dibagi dalam 

3 tahap : pra perjanjian, penubupan perjanjian, dan pelaksanaan

Abdurrahman, Himpunan Yurisprodensi Hukum Aoraria* 
Cet* I, Alumni, Bandung, 1980, h* b76
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perjanjian.*^ Kalau dalam perjanjian kredit, juga dapat dibagi

3 tahap seperti di atas* Sebelum pembuatan perjanjian Kredit, 

etikad baik membebani pihak debitur, benar atau tidak debitur 

mengajukan kredit untuk menambah omzet barangnya, aan kreditur 

yang dapat membuktikan dengan melakukan pengeceKan dilokasi 

usaha debitur setelan kreditur membaca dan menerima surat-surat 

sebagai persyaratan petmohonan yaitu izin usaha, hak atas barang 

yang akan dijaminkan. Hal ini untuk menjaga jangan sampai ter

jadi suatu kekeliruan atas suatu perjanjian nantinya.

Sedangkan pada saat dilakukannya penandatanganan perjan

jian kredit, para pihak merasa dibebani adanya suatu kediasaan 

atau sebagaimana layaknya penandatanganan tersebut, faktor kesu- 

silaan dalam arti pihak kreditur memberikan kredit dengan jumlah 

kredit yang telah tertuang dalam perjanjian patut atau tidak, 

agar dapatnya debitur secara aualnya dapat melakukan penambahan 

omzet barang, dan tidakpaling, mamp&hgaruhi untuk mendapatkan 

kesepakatan yang keliru, dan apabila para pihak mengetahui adanya 

hal-hal yang keliru, harus dapat saling membetulkan. Untuk pelak- 

sanaan perjanjian kredit, etikad baik menuntut para pihak untuk 

tidak menggunakan kesempatan atas kekeliruan pihak lauan, dengan 

maksud untuk kepentingannya sendiri, dan para pihak diharapkan 

bertingkah laku sesuai dengan kesusilaan, keadilan, serta kebia- 

saan dalam melakukan isi perjanjian , sehingga hasilnya adil dan 

patut, tanpa merasakan adanya penekanan antara pihak yang satu 

dengan pihak yang lainnya,dan sebaliknya.

Ujasadin Saragin, M PrakteK-Praktek Rentenir : Penyalah- 
gunaan Kebebasan Berkontrak ", Vuridika. Majalah Fakultas Hukum 
Unair, No. 2, Th. I, Juli-September 1980, h. 50
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BAB III

JANINAN-JAMINAN UNTUK 

PEMBERIAN KREDIT

jaminan atas hutang, merupakan suatu alternatif pelunas- 

an hutang, karena kalau si penghutang tidak oapat melunasi hu

tangnya sesuai dengan janji yang telah disepakati, maka jaminan 

si penghutang dapat aigunakan sebagai alat untuk Oapat melunasi 

hutangnya si penghutang* Demikian juga adanya jaminan atas kre

dit, yang harus dipenuhi olen debitur menunjukkan dan memberi

kan hak atas barang yang dijaminkan kepada kreditur, dengan sua

tu alasan apabila nanti kalau deoitur tidak dapat memenuhi ke- 

wajibannya melunasi hutang,,maka kreditur melakukan pelelangan 

atas barang yang dijaminkan* Pelelangan 6tas barang jaminan kre

dit tersebut bukan kreditur melainkan PUPN, sebagai wadah atau 

tempat untuk menyelesaikan kredit macet*

untuk jaminan atas kredit tidak dijelaskan secara jelas 

dalam UUPP, hanya berdasarkan pada UUPA. Kalau hal ini masih 

tetap dipergunakan, maka barang jaminan barang selain tanah dan 

bangunan yang berdiri di atas tanah, tidak berlaku untuk dija

minkan atas kredit* Sedangkan barang jaminan tersebut aenurut 

perundang-undangan yang berlaku tidak hanya tanah dan bangunan 

di atas tanah saja, melainkan segala sesuatu bentuk kebendaan 

dapat digunakan sebagai jaminan atas hutang*

Khusus untuk bentuk jaminan kredit, telah ditentukan 

sejak dikeluarkannya suatu ketentuan yang tertuang dalam Surat 

Edaran Bank Indonesia, yaitu untuk barang tidak bergerak atau
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barang tetap dijaminkan dengan hak hipotik atau credietverband, 

untuk barang bergerak dijaminkan dengan hak gadai atau fiducia* 

Ketentuan yang mengatur bentuk jaminan ini bertujuan untuk men- 

ciptakan kesatuan ketentuan tentang jaminan* Yang mana sebelum- 

nya di atur oleh beberapa ketentuan atau peraturan, dan dalam 

BAB I sudah dijelaskan*

Dalam praktek yang digunakan adalah jaminan hipotik, cre

dietverband, dan fiducia, hanya saja yang sering digunakan ja

minan hipotik, dan fiducia* Namun kenyataannya untuk jaminan 

hipotik, pada pembebanan yang pertama tidak dilakukan, melainkan 

dengan kuasa memasang hipotik, Artinya dengan kuasa memasang hi

potik debitur sudah dapat memperoleh kredit*

1. Bentuk Jaminan Kredit Menurut Surat Edaran Bank Indonesia

Menurut isi pasal 24 UUPP, sudah jelas bahwa setiap kre

dit harus ada jaminannya, berarti setiap debitur yang meminta 

kredit kepaoa kreditur harus menyerahkan barang jaminannya ke- 

paoa kreoitur* Dalam wadah perbankan sudah jelas bahwa kreditur 

ingin sekali membantu para deoitur oalam mengembangkan usahanya 

dengan meningkatkan omzet barangnya* Karena pengembangan terse

but membaua kesuatu keadaan yang mencakup situasi regional mau

pun nasional, maka kreditur pemerintah khususnya dianjurkan untuk 

dapat membantu memberikan kredit dengan bunga yang relatif kecil 

dan prosedur yang mudah*

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia sudah jelas bahwa 

pada BAB I nomor 2, bahwa bentuk jaminan ada 4, yaitu hipotik, 

credietverband, gadai, dan fioucia. Tujuan dari Surat Edaran
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Bank Indonesia, tiada lain hanya untuk memberikan penjelasan 

tentang bentuk jaminan yang tioak dijeiaskan dalam pasal 24 UUPP, 

dan mengenai proses terbentuknya tetap dikembalikan pada pera- 

turan yang mengaturnya seperti semula, lihat BAB I nomor 1.

Dari bentuk jaminan yang ada dx atas tersebut, yang sering di- 

pergunakan dalam praktek adalah hipotik dan fiducia* Karena lem- 

baga jaminan atau bentuk jaminan hipotik dan fiducia, dapat di* 

jadikan jaminan piutang kreditur tidak akan hilang, apalagi da

lam perjanjian jaminan dinyatakan secara tegas bahwa untuk me- 

nanggung piutang kreditur, debitur harus dapat melunasinya baik 

terhadap barang yang ada saat dibuatkan perjanjian jaminan mau- 

piin barangnya ada setelah adanya perjanjian jaminan*

Ufalaupun dalam UUPA bertujuan untuk menyatukan antara 

jaminan hipotik dan credietverband, adalah mempunyai prosedur 

yang sama seperti adanya tingkatan pembebanan pada hipotik, Juga 

diharapkan demikian untuk credietverband, yaitu adanya tingkatan 

pembebanan credietverband, karena obyeknya sama-sama barang ti

dak bergerak* Namun kenyataannya UUPA gagal menyatukan prosedur 

demikian ini, dan pada debitur maupun kreditur lebih mengenai 

dan memakai hipotik dalam mengajukan barang jaminan atas kredit* 

Hipotik adalah suatu lembaga jaminan yang paling disenangi oieh 

kreditur, dan jaminan hipotik ini memang membutuhkan biaya yang 

mahaX biXa dibandingkan dengan pembebanan jaminan lainnya*

Uengan jaminan hipotik, seorang debitur akan dibebani 

biaya pemasangan hipotik, biaya akte hipotik, biaya asuransi 

keoakaran atas barang yang dijaminkan hipotik, yaitu pembayaran 

premi* Oalam pembebanan tersebut pihak kreditur tidak ingxn me-
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nanggung segala resiko yang akan terjadi pada barang yang di- 

jaminKan selama debitur masih mempunyai tanggungan hutang pada 

kreditur.

Untuk sahnya hipotik sebagai syarat untuk melakukan pe

nyitaan terhadap barang oebitur, yang tidak memenuhi ketuajiban- 

nya membayar hutang, ternyata- bukan dalam bentuk akte hipotik, 

yang mana dalam ketentuannya dapat digunakan sebagai grosse akte 

atau mempunyai hak eksekutorial, dan juga bukan saat pendaftaran 

untuk mendapatkan nomor regester umum di KPT setempat, yang mana 

menurut pasal 1179 ayat 2 B.UI. untuk sahnya hipotik. Tetapi yang 

dapat digunakan untuk melakukan penyitaan terhadap barang debi

tur yang dijaminkan hipotik tersebut, adalah sertifikat hipotik, 

Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian akan hukum, bahwa 

keinginan kreditur untuk memperoleh jaminan hipotik tersebut, me

mang suatu keinginan yang patut diharapkan oleh semua pihak, 

baik itu pihak kreditur sendiri selaku pihak yang harus bertang- 

gung jawab keuangan kepada Bank Indonesia sebagai wakil pemerin- 

tah oalam hal perbankan, atau baik terhadap debitur, yang telah 

merasakan akan manfaat kredit bagi usahanya, selain itu baik ju

ga bagi masyarakat yang tidak bergerak dibidang perkreditan na

mun sebagai deposant,. bahwa kreditur adalah wadah keuangan yang 

dapat dipertanggungjawaokan •

Selain itu pada hipotik, adanya keuntungan debitur yang 

tidak didapat' pada lembaga jaminan lainnya, yaitu jaminan hipotik 

tersebut mempunyai tingkatan, maksudnya pada pembebanan hipotik 

yang pertama, biasanya tidak dilakukan oleh kreditur pada saat 

terjadinya perjanjian kredit, yang dilakukan pada uiaktu itu
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adalah perjanjian kuasa memasang hipotik. Setelah dibuatnya 

kuasa memasang hipotik, biasanya kreditur uengan segera melaku- 

Kan pembebanan hipotik, dan yang pertama dilakukan adalah pew- 

buatan akte hipotik dihadapan PPAT, kemudian dioaftarkan di KPT 

setempat untuk mendapatkan nomor regester. Kalau persyaratan menga

jukan hipotik tersebut diterima oleh kepala KPT setempat, maka 

langsung dilakukan pembuatan pengumuraan, yang terakhir adalah 

pembuatan sertifikat hipotik. Oari sertifikat nipotik tersebut 

merupakan peoebanan hipotik yang pertama, karena pada pembebanan 

hipotik untuk tingkatan kedua dan seterusnya tersebut tanpa ada

nya sertifikat hipotik tidak dapat dilakukan*

Pebebanan nipotik yang kedua dan seterusnya dapat dilaku

kan bilamana teksiran harga hipotik lebih besar bila dibandingkan 

dengan jumlah kredit yang diterima oleh debitur* Tetapi kreditur 

memberikan pembebanan hipotik yang kedua atau seterusnya, berda- 

sarkan kebijakan kreditur sendiri, yaitu permohonan kredit debitur 

dengan sengaja diberikan sebagian saja, yang menurut perhitungan 

kreditur sebagai tahap awal debitur dapat mengembangkan usahanya 

dari jumlah kredit yang pertama diterimanya# Apabila ada pengem- 

bangan lagi maka kemungkinan besar debitur akan mengajukan Kredit 

,lagi dan kreditur tinggal meningkatkan hipotiknya. Kalau ada se~ 

suatu hal yang diluar dugaan sama sekali tentang kurang dapatnya 

usaha debitur berkembang, maka kreditur akan memberikan kredit lagi 

pada debitur.' Tingkatan hipotik tersebut tergantung dari kebijakan 

kreditur sendiri.

Misalnya debitur dalam menggunakan kredit yang oiterima 

sesuai dengan yang diharapkan oleh kreditur yaitu sesuai dengan
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apa yang tercantym pada permohonan, maka kreditur akan tetap 

melayani kekurangan kreoit debitur dengan menggunakan tingkatan 

hipotik, dan tingkatan hipotik tersebut dinyatakan kreditur itu 

tidak bisa dilanjutkan lagi, maka hal itu berarti taksiTan har

ga barang jaminan hipotik tersebut dengan jumlah kredit beserta 

bunga dan biaya-biaya lainnya, sudah dikatakan layak artinya 

piutang kreditur sudah dapat diperoleh, bila melakukan pelelangan 

terhadap barang jaminan hipotik, Tetapi biasanya jumlah kredit 

yang diterima debitur dengan taksiran harga barang jaminan* ka

lau menurut perjanjian sampai batas berakhirnya masa perjanjian 

masih ada sisa sedikit. Sedangkan untuk debitur yang sampai se- 

luruh barang atau sebagian barang yang tidak dijaminkan kredit 

ikut menjadi tanggungan piutang kreditur, hal ini disebaokan 

pihak debitur sendiri yang selalu mengulur waktu untuk pembayaran 

hutang dengan janji, Karena tuaktu tersebut adalah bunga bagi kredit 

dan lagi perlu diperhitungkan akan lamanya terjadinya pelelangan 

barang jaminan, hal laihanya terjadinya lelang tersebut sudah me- 

rupakan waktu yaitu ounga kredit yang menjaoi tanggungan debitur, 

Dengan keadaan demikian maka debitur harus betul-betul berhati- 

hati akan penggunaan kredit, apalagi sekarang yang menanggani 

kredit macet tersebut adalah PUP n , sebagai wakil negara dalam 

melakukan tugasnya, dan debitur akan dikejar sampai seluruh piutang 

kreditur besertaabunga dan biaya-biaya lainnya yang menjadi tang

gungan debitur terlunasi, Bahkan sampai debitur meninggal tetap 

piutang kreditur harus dibayar oleh ahli waris debitur,

Untuk lembaga jaminan credietverband, yang obyeknya hanya 

tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah, tidak begitu banyak
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dilakukan olen kreditur, hal ini disebabkan dengan sertifikat 

hak milik' atas suatu tanah atau banganan yang berdiri di atasnya. 

Pihak KPT tidak mengeluarkan sertifikat untuk tanah adat atau 

tanah eropa9 namun yang dikeluarkan adalah sertifikat hak milik 

atas nama pemilik dengan mencantumkan nomor sertifikat serta lo- 

kasi tanah atau bangunan* Kalau sudah berupa sertifikat hak milik 

maka debitur akan mengajukan jaminan hipotik kepada kreditur* 

kreditur akan senang menerimanya, dan jaminan hipotik ini yang 

diharapkan oleh kreditur* Selain itu paaa credietverband tidak 

adanya tingkatan seperti hipotik* sehingga debitur yang ingin 

menambah kredit, dengan terpaksa harus menyelesaikan hutangnya 

terlebih dahulu* Sedangkan pada hipotik, untuk meminta tambahan 

kredit debitur tidak perlu i^aJainaai- dulu hutangnya pada kreditur, 

cukup dengan meningkatkan hipotiknya saja*

Fiducia sebagai lembaga jaminan yang tidak di atur dalam 

suatu peraturan atau ketentuan, namun hanya merupakan yurispro- 

densi saja, yang mulai diakui sejak tanun 1931* Jaminan fiducia 

ini oalam bidang usaha yang mana debitur sebagai pengusaha yang 

mengoperasikan alat-alat yang besar, seperti mesin-mesin pabrik 

akan cocok sekaii, karena lembaga jaminan fiducia ini adalah. 

lembaga jaminan yang menaruh pada kepercayaan saja* Oimana kre

ditur menyerahkan barang yang oijaminkan oleh debitur tersebut 

kepada deoitur itu sendiri dengan adanya penyataan penyerahan 

barang jaminan dari kreditur kepada deoitur, karena obyek fiducia 

ini adalah barang bergerak* Menurut perkembangan akan jangkauan 

kredit untuk dapat diterima oleh masyarakat desa atau masyarakat 

yang dikategorikan sebagai pengusaha lemah, maka pihak kreoitur

39

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBERIAN KREDIT DENGAN SURAT KUASA 
MEMASANG HIPOTIK DITINJAU 
DARI PASAL 1813 B.W.

MOCH. ZAINAL ARIFIN



mengambil kebijaksanaan senairi* yaitu dengan memberikan kredit 

dengan jaminan fiaucia, karena bentuk jaminan ini yang dapat 

dikatakan paling muoah* hal ini berKaitan dengan tanah-tanah 

di desa belum disertifikatkan. Demikian juga dengan debitur 

yang dikatakan sebagai pengusaha lemah9 seperti pemilik kios* 

toko kecil yang ingin memperoleh kredit dapat dilakukan dengan 

jaminan fiducia, Caranya debitur tersebut dapat menunjukkan 

surat kepemilikan akan toko atau kiosnya* dan selanjutnya pihak 

kreditur melakukan peninjauan kelokasi untuk melihat keadaan 

barang beserta daya jualnya barang yang dipasarkan serta ling- 

kungan toko atau kios* Peninjauan kreditur sangat menentukan 

debitur dapat menerima kredit atau tidak,

Lembaga jaminan yang namanya gadai tersebut kurang dapat 

dilaksanakan oleh kreditur* karena menyangkut pada permasalahan 

barang jaminan* dipegang kreditur* hal ini tidak mungkin* sedang- 

kan diserahkan pada debitur disertai dengan surat penyerahan 

barang seperti fiducia* hal ini tidak mungkin, Karena hal demikian 

ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik bagi kreditur* di- 

sebabkan kemungklnan deoitur akan melakukan hzau menggadaikari 

barang yang dijaminkan tersebut kepada kreditur lainnya,

Oemikian uraian tentang bentuk jaminan yang sering diper

gunakan untuk memperoleh kredit* adalah hipotik dengan fiducia* 

sedarogkan yang jarang dilakukan aoaiah credietverband* kalau 

gadai tersebut kreditur nampir tidak mau melaksanakan pemberian 

kredit dengan gadai*

40

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBERIAN KREDIT DENGAN SURAT KUASA 
MEMASANG HIPOTIK DITINJAU 
DARI PASAL 1813 B.W.

MOCH. ZAINAL ARIFIN



2* Surat Kuasa Memasang Hipotik

Dalam pasal 1171 ayat 2 B*W* bahua untuk pemasangan hi

potik dapat dilakukan dengan kuasa memasang hiptoik* dan kuasa 

tersebut harus berbentuk akte notaris. Kalau demikian pada kuasa 

memasang hipotik tersebut adanya 2 pihak, yaitu satu pihak se

bagai pemberi kuasa dan pihak yang lain sebagai penerima kua

sa* Biasanya penerima kuasa hanya menjalankan keuajibannya apa 

yang telah menjadi kuasanya* dan tidak boleh melampaui, kecuali 

sebelumnya pewbetia kuasa diberitahu terlebih dahulu dan pern* ■ 

beri kuasa menyetujui baik secara tegas maupun secara diam-diam* 

sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 1807 ayat 2 B.UJ.. 

Sedangkan pemberi kuasa berkewajiban membayar diaya-biaya yang 

telah dikeluarkan oleh si penerima kuasa, selama menjalankan 

kuasanya tersebut dan berkeuajiban membayar upah si penerima 

kuasa apabila telah diperjanjikan, sebagaimana yang di atur 

dalam pasal 1808 ayat 1 8*W*.

Setelah disinggung £>ada'bab terdahulu* bahua dalam praktek 

pemberian kredit yang pertama tidak dipasang hipotik* melainkan 

dengan kuasa memasang hipotik* Sebenarnya kuasa memasang hipo

tik untuk memperoleh kredit* adalah kuasa sebagaimana tersebut 

di atas* Namun perlu diketahui bahwa; pada kuasa memasang hipo

tik untuk memperoleh kredit ini* yang mengnendaki adalah debitur 

dalam hal kuasa memafeaog.hipotik untuk memperoleh kredit dapat 

dikatakan sebagai pemberi kuasa* Dan kreoitur oapat dikatakan 

sebagai penerima kuasa* Sehingga kreditur harus berkeuajiban 

memenuhi apa yang menjadi kuasanya*
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Kalau kreditur harus melakukan kewajibannya sebagai 

penerima kuasa* sebagaimana pada asas pemberian kuasa* maka 

kreditur akan berada atau sebagai pihak yang dirugikan* Karena 

dalam pemberian kredit tersebut* pihak kreditur telah melaku

kan prestasi yaitu memberikan sejumlah kredit ( uang ) kepada 

debitur* dan kuasa memasang hipotik dilakukan untuk memperce- 

pat pemberian kredit kepada debitur* selain itu bertujuan untuk 

memberikan service atau pelayanan yang baik pada debitur*

Pada waktu dilakukan penandatanganan kuasa memasang hi

potik dihadapan notaris* kreditur telah memegang hak atas barang 

jaminan. Dan barang jaminan tersebut untuk aigunakan oleh Kre

ditur sebagai pelunasen hutang debitur* bila debitur tidax meme- 

nuhi kewajidannya untuk membayar hutang* Jadi bisa dikatakan 

bahwa kuasa memasang hipotik tersebut tidak boleh berakhir* se- 

teelum debitur dapat melunasi hutangnya kepada kreditur*

Sehingga kuasa memasang hipotik sebagai perjanjian antara 

debitur dengan kreditur ini* dapat dikatakan sebagai kuasa isti- 

mewa. Alasannya kuasa memasang hipotik ini* tidak sebagaimana 

yang dimaksudkan pasal 1171 ayat 2 B.Lf. yunto pasal 1792 B*UI.* 

artinya kuasa memasang hipotik, tidak akan berakhir setelah ter- 

bitnya sertifikat hipotik* kecuali hutang debitur telah lunas* 

Oleh karena itu* kreditur segera memasangkan hipotik* setelah 

dibuatkan perjanjian kuasa memasang hipotik*
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BAB IV

KONSEKUENSI 

SURAT KUASA NEWASANG HiPOTIK 

UNTUK PEMBERIAN KREDIT

Keberadaan surat kuasa memasang hipotik, dalam pemberian 

kredit yang pertama memang sudah menjadi kebiasaan dalam praktek 

perbankan. Keberadaan tersebut, kalau ditinjau secara yuridis 

formil maka dikatakan sebagai penyimpangan tentang kredit dan 

jaminan, misalnya pada Ketentuan yang telah di atur dalam UUPP, 

Surat Edaran bank Indonesia, dan B.W., yang sudah disebut pada 

bab terdahulu*

Memang penyimpangan itu terjadi, disebabkan tidak ada 

cara lain yang secara formil untuk mempermudah pemberian kredit* 

Dengan kuasa memasang hipdtik, telah di atur dalam pasal 1171 

ayat 2 B*UU, dan kuasa ini pada asasnya adalah pemberian kuasa 

telah di atur dalam pasal 1792 B*lil«y sebagaimana telah disebut 

pada bab terdahulu* Dilihat dari isi materiilnya atau pelaksana- 

annya memang tidak dapat dipungkiri adanya penyimpangan* Bahwa 

kuasa tersebut tidak berakhir setelah terbitnya sertifikat hi

potik, telah disebutkan pada bab terdahulu*

Sedangkan kalau dilihat dari ketentuan pasal 1338 ayat 3 

B.lii*, bahwa pada BAB II, telah disebutkan keabsahan suatu per

janjian bila didasarkan pada etikat baik, dengan tidak meninggal- 

kan peran serta pasal 1320 B.W*, suatu perjanjian harus memenuhi 

persyaratan adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk 

melakukan perjanjian, adanya suatu sebab tertentu secara jelas
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telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan adanya causa yang 

diperbolehkan, untuk sahnya suatu perjanjian yang mana juga te- 

lan disebutkan pada bab terdahulu* Persyaratan tersebut sudah 

dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu antara debitur dengan kre

ditur, dalam membuat perjanjian kuasa memasang hipotik*

Sehingga kuasa memasang hipotik tersebut, dapat dikatakan 

sebagai hasil atau produk hukum yang dihasilkan, karena adanya 

kebutuhan yang ada pada masyarakat dibidang perkreditan, sebagai 

salah satu bidangnya untuk meningkatkan usahanya, bukan kebutuhan 

yang telah disediakan oleh peraturan atau perundang-undangan yang 

berlaku* Bahkan ada yang berpendapat, bahwa undang-undang dida

hulukan dari kebiasaan, bahkan kebiasaan dapat menyisihkan undang- 

undang, yaitu bilamana oleh masyarakat undang-undang tersebut 

sudah dianggap sebagai l a y o n * ^

Waksudnya bahwa pemberian kredit dengan kuasa memasang 

hipotik yang terjadi dalam praktek perbankan, yang tidak di atur 

dalam perundang-undangan atau peraturan yang berlaku, namun da

lam kenyataannya kuasa memasang hipotik tetap dipergunakan untuk 

memperoleh kredit,' berarti dengan jelas telah menyisihkan per- 

undang-undangan atau peraturan yang berlaku, baik tentang kredit, 

jaminan, dan pemberian kredit* Htau dengan kata lain masyarakat 

yang menggunakan jasa kredit dalam melakukan usahanya, tidak 

menghendaki perundang-undangan atau peraturan yang berlaku ter

sebut di atas*

^ R *  Soetjo Prawirohamidjojo dan Narthalena Pohan, Hukum 
Perikatan* Cet* I, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1979, h* 18A
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Kalau dikaitkan dengan tujuan hukum, maka hukum dicipta- 

kan dari kehidupan yang ada dalam masyarakat dengan maksud un

tuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan Ketentraman* Dengan 

tujuan yang demikian, bahwa kuasa memasang hipotik yang dilaku

kan pada saat pemberian kuasa yang pertama atas kredit telah 

diterima oleh masyarakat, sehingga menimdulkan konsekuensi bah

wa perundang-undangan atau peraturan yang ada pada kuasa mema

sang hipotik, seharusnya diindahkan atau ditaati dan dipatuhi 

oleh masyarakat, khususnya oleh kreditur dan debitur*

1* Surat Kuasa Memasang Hipotik Sebagai Kuasa Istimewa

Kuasa memasang hipotik, sebagai kuasa yang hanya membe

rikan satu urusan untuk diselesaikan, yaitu urusan untuk dapat- 

nya sertifikat hipotik terbit, sebagaimana yang tertuang dalam 

pasal 179? 8*W** Sedangkan kuasa yang ada pada pemberian kredit 

yaitu kuasa memasang hipotik, pada dasarnya adalah sama, yaitu 

si kuasa mengurus untuk terbitnya suatu sertifikat hipotik*

Biasanya pada pengurusan yang demikian itu, pihak pembe- 

ri kuasa, sebelum memberikan kuasa kepada penerima, menyelidiki 

dahulu tentang sikap dan perilaku penerima kuasa baik atau tidak, 

dapat tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima kuasa* 

Tetapi dalam pemberian kuasa memasang hipotik pada pemberian 

kredit tidak berlaku adanya penyelioikan yang dilakukan pemberi 

kuasa, melainkan dapat sebaliknya, yaitu kreditur perlu menyeli

diki sikap dan perilaku debitur, yaitu setelah menerima kredit, 

debitur menggunakan kredit dengan sebenarnya apa tidak*

Uari pemberian koasa yang terjadi, ada beberapa macam
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kuasa yang ditentukan oleh isi dari kuasa :

1« surat kuasa umum, yaitu surat kuasa yang diberikan pada 

seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa* mi- 

salnya kuasa untuk mengurus sertifikat tanah* atau se

gala sesuatu yang ada hubungannya dengan pemberi kuasa*

2, surat kuasa* yaitu surat kuasa yang dibuat oleh pemberi 

kuasa kepada penerima kuasa* hanya untuk suatu Kepenting

an tertentu saja atau beberapa hal saja* misalnya untuk 

meuakili pemberi kuasa selaku tergugat di pengadilan.

3* surat kuasa istimewa, yaitu surat kuasa yang biasanya di

buat dalam bentuk akte notaris* Kuasa ini terutama meli— 

puti pemindatanganan suatu barang yang dimiliki pemberi 

kuasa* membuat perdamaian* pemasangan hipotik* atau tin- 

dakan yang hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa*

4. surat kuasa perantara* yaitu surat kuasa yang diterima 

oleh penerima kuasa.*. hanya mempunyai fungsi sebagai pe

rantara saja dari pemberi kuasa dalam hubungannya dengan 

pihak ketiga* misalnya melakukan penagihan* atau pemba- 

yaran dsb*

Dengan adanya beberapa macam kuasa tersebut di atas* ma

ka kuasa yang mempunyai kekuatan berlakunya adalah kuasa mema

sang hipotik* karena kuasa ini menggunakan akte notaris* sebagai 

akte otentik* Dan pada kuasa memasang hipotik* pihak debitur se

laku pemberi 'kuasa telah menyerahkan hak barang yang dijaminkan 

kepada penerima kuasa* atau dengan kata lain pihak debitur ha

rus menyerahkan barang yang dijaminkan ( hak atas barang ) ke

pada kreditur* Penyerahan tersebut tiada lain adalah untuk ja-
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minan kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, 

kreditur akan memindahtangankan barang jaminan tersebut yaitu 

dengan menggunakan atas nama kreditur* atau telah menjadi menja

di milik kreditur, namon untuk kredit tidak demikian, karena ja

minan tersebut untuk melunasi hutang9 apabila barang jaminan 

dilelang dan masih ada sisa uang dari hasil lelang, maka sisa 

tersebut menjadi milik debitur, tapi bila hasil lelang tersebut 

hutang debitur belum lunas, maka debitur harus dapat melunasinya*

2. Berakhirnya Kuasa Memasang Hipotik

Kalau kuasa memasang hipotik sebagai kuasa istimewa, se

perti yang diuraikan di atas tersebut, maka kuasa.memasang hi

potik tidak mengurangi hak kreditur yaitu untuk memperoleh piu- 

tangnya, Apaiagi kreditur menggunakan haknya tersebut dengan 

segera melakukan pembebanan setelah dilakukannya perjanjian 

kuasa memasang hipotik, atau dengan kata lain semakin cepat 

kteditur menggunakan haknya untuk memasang hipotik, maka semakin 

cepat pula kreditur memperoleh hak previlege#

Perlu diketahui dalam hal kuasa memasang hipotik, untuk 

memperoleh kredit, yaitu begitu sangat kbawatirnya kreditur 

akan kuasa memasang hipotik yang kurang mempunyai kekuatan pada 

kreditur untuk memperoleh piutangnya, karena kreoitur berada 

pada posisi kreditur konkurent* Kekhauatiran itu tertuang dalam 

kuasa memasang hipotik yang didalamnya ada klausula yang menga- 

takan banwa kuasa ini tidak berakhir dengan sebab-sebab yang 

tercantum dalam pasal 1813 B.W.,
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Dengan adanya klausula demikian terseout* maka deoitur 

tidak dapat mencaout kuasanya, dengan alasan yang tertuang da

lam pasal 1813 B.W., artinya kuasa tidak berakhir dengan penca- 

butan debitur atas kuasa, meninggalnya debitur, debitur dalam 

pengampuan* dan pailit debitur* Sehingga kreoitur akan dapat 

memperoleh piutangnya dari nutang debitur, selain itu perlu di- 

ketahui bahua saat penandatangan perjanjian kredit dan kuasa 

memasang hipotik para pihak telah mengetahui, mangerti maksud 

dan tujuan dari perjanjian tersebut di atas9 sedangkan tentang 

etikad baik para pihak telah dijelaskan pada BAB II. Dalam hal 

prestasi dari perjanjian* kreditur telah memberikan terlebih 

dahulu* yaitu kreditur telah memberikan kredit pada debitur*

Untuk adanya wansprestasi kemungkinan yang besar sekali adalah 

debitur* karena dalam melaksanakan usahanya* keadaan debitur 

tidak lepas dari kemungkinan yang dapat tidak memenuhi kewajiban 

membayar hutangnya pada kreditur* yaitu adanya persaingan yang 

ketat antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lainnya* 

kematian* pengampuannya debitur* kebangkrutan atau pailit* Bia- 

sanya keadaan demikian ini diluar perkiraan kreditur dan debitur* 

sedangkan kreditur adalah bank yang tidak mungkin melakukan wans

prestasi* apalagi dalam hal ini yang ditekankan adalah kreditur 

pemerintah*

Dari uraian tersebut di atas* maka klausula demikian ti

dak melanggar keamanan, kesusilaan* dan ketentraman* atau dengan 

kata lain klausula demikian tersebut dituangkan dalam kuasa me

masang hipotik untuk kebaikan para.ipihak* yaitu tidak saling 

dirugikan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.. ..: .
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Namun kalau diperhatikan ketentuan dalam pemberian kuasa, yai

tu dari pasal 1792 sampai pasal 1819 8.lt/« tidak mengatur. - 

bahwa seorang ahii u a n s  pemberi kuasa dapat ffl&neruskan kuasa 

sesuai dengan perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima 

kuasa* Keadaan demikian ini, bisa saja terjadi bahwa ahli uaris 

dapat menyatakan bahwa ahli uaris tidak pernah memberikan kuasa 

kepada kreditur, namun debitur oerkeuajiban membayar hutang-hutang 

ttyaikepada kreditur, apabila debitur meninggal dunia, maka yang 

berkeuajiban adalah ahli uaris debitur untuk melunasi hutang, 

hal ini telah di atur dalam pasal 1102

Wisalnya pada saat penandatanganan perjanjian kuasa mema

sang hipotik dihadapan notaris debitur masih kelihatan sehat, 

kemudian kembali kepada kreditur untuk mengambil kredit yang te

lah disetujui olen pihak kreditur* Setelah itu debitur pulang 

kerumah atau ke kantornya, dalam perjalanan pulang debitur me- 

ngalami kecelakaan dan meninggal dunia, Apabila meninggal debi

tur diberitahukan oleh ahli uaris esok harinya, maka ahli uaris 

bisa membantah kepada kreditur, tentang adanya kuasa memasang 

hipotik, yaitu bahua ahli uaris tidak mengetahui tentang kuasa 

memasang hipotik yang dibuat olen debitur dengan kreditur* Oan 

ahli uaris dapat meminta barang yang dijaminkan oleh debitur 

kepada kreditur, yaitu untuk dapatnya dijual saja, untuk menu- 

tup hutang debitur kepada kreditur, kalau dilelang berarti akan 

menunggu waktu antara 2 sampai 4 oulam yang berarti akan menam- 

bah adanya bunga kreoit atau kerugian ada pada pihak ahli uaris.

Keadaan tersebut di atas, kalau ahli warisnya sangat rae- 

nyadari akan tanggung jauabnya hutang debitur kepada kreditur*
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Biasanya dalam praktek kreditur juga merasa senang akan sikap 

ahli waris demikian tersebut* dan kreditur tidak merasa keberat

an bahwa barang jaminan itu tidak diteruskan untuk dihipotikkan 

melainkan untuk dijual. Penjualan tersebut narus dilakukan di

hadapan PPAT yang disaksikan oleh Kreditur* sedangkan masalah 

kuasa memasang hipotik yang dipegang kreditur tersebut belum di- 

buatkan akte hipotik di PPh T* dinyataxan batal atau telah ber

akhir* Dengan cara demikian ini akan dapat membantu ahli waris 

untuk melakukan pembagian warisan kepada beberapa ahli waris de

bitur, karena kalau menunggu sampai terjadinya pemasangan hipotik 

yaitu sampai keluarnya sertifikat hipotik* maka pihak kreditur 

akan dapat melakukan pelelangan atas barang jaminan dan ini ber

arti nilai dari barang jaminan tersebut semakin berkurang banyak* 

yang disebabkab dengan biaya-biaya yang harus ditanggung ahli wa

ris* yaitu biaya pemasangan hipotik* biaya asuransi barang jamin

an ( preminya

Tetapi kalau kreditur menghadapi ahli waris debitur yang 

mendasarkan pada suatu ketentuan* dimana seorang atau beberapa 

orang ahli waris tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab 

atas suatu kuasa pemberi kuasa, tidak di atur dalam B*U»* UUPP, 

atau dalam peraturan lainnya* maka barang jaminan debitur terse

but oleh ahli warisnya tetap dipertahankan untuk dapat diambil 

dari kreditur* Kalau keadaan demikian ini* maka pihak kreditur 

biasanya dalam praktek tidak menghendaki adanya sikap ahli waris 

yang demikian tersebut. Kalau sampai ahli waris cara mempertahan- 

kan di pengadilan* hal ini akan membawa krugian bagi kreditur* 

yaitu masalah tenaga dan waktu* U/alaupun dalam pengadilan terse-
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but nantinya dapat dfcmenangkan oleh kreditur, pihak kreditur 

masih menaapatkan penilaian bahua kuasa memasang hipotik untuk 

member! kredit pada debitur kurang dapat dipertanggungjauabkan 

atau kurang kuat untuk menarik piutang kreditur, Kalau kreditur 

dalam sidang pengadilan dinyatakan kalah, artinya kreditur harus 

menyerahkan barang jaminan deoitur kepada ahli warisnya, maka 

akan kerugian yang besar bagi kreditur dan berarti uang negara 

telah dipergunakan tiaak sebagai mestinya. Kekalahan kreditur 

ini disebabkab bahua kreditur adalan suatu badan perbankan yang 

yang harus bertanggung jauab kepada pemerintah, tentunya sudah 

ditentukan adanya teknis pelaksanaannya yaitu dengan suatu per

undang-undangan atau peraturan lainnya* Sedangkan untuk pemberian 

kredit dengan surat kuasa memasang hipotik* tidak ada aturan yang 

pasti kreditur berani melakukannya* Oi sisi lain sudah diduga 

bahua kreditur akan memjadi kreditur konkurent bukan kreditur 

preferent. Hal ini akan membahayakan posisi kreditur*

Oleh karena itu kalau dilihat uaktu pembebanan hipotik, 

hanya memerlukan uaktu 4 bulan, alangkah ba&knya uaktu tersebut 

tidak dipersoalkan untuk memberikan kredit pada debitur, dan ma

salah biaya hal ini sebelumnya diperhitungkan oleh debitur* 

Setelah terbit sertifikat hipotik, berakhirlah kuasa memasang 

hipotik, dan semakin kuatlah posisi kreditur terhadap piutang 

nya* Dalam permasalahan ahli uaris tersebut di atas bukan men

jadi ueuenang PUPN, tetapi kreditur sendiri*
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BAB V

P E N U T U P

1* Kesimpulan

a* Tiada. kredit tanpa jaminan

b. Kebebasan berkontrak tercetus pada perjanjian kredit 

c* Pemberian kredit dengan kuasa memasang hipotik 

d« Kuasa memasang. hipotik adalah kuasa istimeua

e. Klausula yang tertuang dalam kuasa memasang hipotik berten- 

tangan dengan kepastian hukum

f. Ketentuan pasal 1813 B.W* adalah mutlak

2* S a r a n

Seyogyanya pemberian kreoit oengan jaminan hak hipotik9 bukan 

dengan kuasa memasang hipotik*
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