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BAB I

P E N D A H U L U A N

1♦ Permasalahan ; Latar Belakang dan Rumusannya
Kebutuhan manusia akan perumahan merupakan 

salah satu macam kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang 
tidak boleh tidak harua dlpenuhi, Kebutuhan akan peru- 
mahan bagi manusia setaraf dengan kebutuhan akan makan 
dan sandang. Sebagai mahluk yang berbudaya mau tidak 
mau manusia harua berusaha memenuhi kebutuhan ini. 
Pemenuhan kebutuhan perumahan merupakan salah satu 
sarat mutlak untuk menciptakan kehidupan yang layak. 
Oleh sebab itu perlu difikirkan bagaimana cara untuk 
memenuhinya.

Pemerintah, sebagai penyelenggara negara dalam 
rangka untuk mewu^utkan masyarakatnya yang adil dan 
makmur juga telah berusaha keras menyediakan perumahan 
bag! warganya. Kebijaksanaan Pemerintah di bidang 
penyedlaan perumahan menjadi salah satu dari rangkaian 
program-program di segala bidang yang berlangsung 
terus menerus, untuk mewujutkan tujuan pembangunan 
nasional sebagairaana termaktub di dalam jpembukaan 
Undang-undang Dasar 1945. Kebijaksanaan di bidang ini 
di atur di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat nomor : Il/MPR/1983 yang menyatakan sebagai

1
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berikut :
"Pembangunan perumahan perlu makin ditingkatkan, 
kususnya perumahan dengan harga yang dapat dl- 
.jangkau. oleh golongan masyarakat yang mempunyal 
penghasllan rendah (garis bawah dari penalis)*" 

Jadl perabangunan dibidang perumahan saat ini dititik 
beratkan pada sektor penyediaan perumahan yang dapat 
dijangkau oleh semua lapisan masyarakat kususnya yang 
berekonomi rendah,

Pada umumnya sebaglan besar rakyat Indonesia 
terraasuk anggota pumawirawan (pensiunan) ABRI mem- 
punyai kemampuan finansial yang maslh lemah, sehingga 
akan terasa berat bagi raereka untuk membeli rumah 
apabila secara tunai* Mereka tidak akan mampu membe- 
linya karena penghasilan rata-rata mereka yang biasa- 
nya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari- 
harinya saja.

Dalam rangka pelaksanaau pembangunart di bidang 
ini, Pemerintah telah menugaskan kepada beberapa bank 
Pemerintah untuk membantu. menangani masalah ini yaitu 
dengan jalan memberikan kredit untuk keperluan membeli 
rumah, dalam hubungan ini antara lain kususnya kepada 
Bank Tabungan Negara. Selan^utnya Bank Tabungan 
Negara sebagai. bank Pemerintah telah diberi tugas 
untuk memberikan kredit pembelian rumah mnrah secara 
mengangsur yaitu yang dikenal sebagai program KPR-BTN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SISTEM PERJAMINAN PADA BANK 
TABUNGAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN 
KREDIT PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA PENSIUNAN ABRI

BUDI GUNCAHYONO



3

(Kredit Pemilikan Rumah - Bank Tabungan Negara).
Dengan program KPR-BTN, Bank Tabungan Negara membantrt 
memberikan kredit kepada masyarakat kusunya yang 
tergolong berpenghasilan lemah untuk membeli rumah 
dengan perabayaran secara mengangsur. Adapun pelaksa- 
naan teknisnya adalah sebagai berikut- :

- kepada masyarakat- yang berkehendak membeli rumah 
dapat membeli rumah dari badan-badan real estate 
perumahan yang telah ditunjuk oleh Bank Tabungan 
Negara;

- dari harga rumah yang telah dibeli dibayarkan 
lunas seluruhnya kepada real estate perumahan 
yang bersangkutan dengan suatu dana kredit yang 
dibayarkan oleh Bank Tabungan Negara;

- pembeli rumah membayar kemball kepada Bank 
tabungan Negara secara angsuran atas dana kredit 
yang diberikan Bank Tabungan Negara untuk mem
bayar harga rumah tadi.
Melalul cara ini dapatlah Pemerintah membantu 

pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan kususnya 
terhadap anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah 
termasuk dalam hal ini yang tergolong sebagai anggota 
pensiunan ABRI. Adapun tujuan penulisan ini adalah 
untuk membahas kususnya dart segl anggota masyarakat 
yang tergolong pensiunan ABRI.
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Tetapi. bagaimanapun Juga peraberian kredit oleh. 
Bank Tabungan Negara tidak lepas dari masalah bank 
teknis yaitu bagaimana caranya agar kredit yang dile- 
paskan tersebut dapat aman. Adapun yang saya maksudkan 
dengan "aman" di sini. adalah bagaimana caranya agar 
kredit yang dilepaskan tersebut dapat terbayar lunas 
kemball kepada Bank Tabungan Negara. Hal ini. berguna 
agar Bank Tabungan Negara dapat lancar memberikan 
glltran kepada orang lain untuk memperoleh kredit.
Secara bank teknis untuk itu harus adanya suatu ";Ja- 
minan". Adapun. yang diraaksudkan dengan jaminan adalah 
bagaimana caranya agar pihak Bank Tabungan JNeĝ ra 
dapat terjamin akan terbayarnya lunas atas kredtt- 
kredit yang telah dlberikannya itu.

Deraiklanlah latar belakang apa yang akan saya 
teliti dan saya tulis di dalam skripsi ini. Dari studi 
eksplorasi yang telah saya lakukan di Bank Tabungan 
Negara adanya beberapa teknik upaya hukum yang diper- 
gunakan oleh Bank Tabungan Negara sebagai mekanisme 
untuk raenjamia terbayarnya lunas atas kredit yang di
lepaskan (diberikan oleh. Bank Tabungan Negara). 
Demikianlah singkatnya permasalahan pokok dari skripsi 
ini adalah :
1. Bagaimana pengaturan yang telah disediakan oleh 

undang-undang untuk menjamin terbayarnya lunas 
suatu utang dari seorang pemberi pinjaman (kreditur).
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2. Bagairaana caranya Bank Tabungan Negara melindungl 
dxrlnya terhadap kredit yang dilepaskannya Itu.

2* Pen.jelasan Judul
Skripsi ini saya beri judul "Sistera Perjaminan 

Pada Bank Tabungan Negara Dalam Memberikan Kredit Pe
rumahan Kepada Anggota Pensiunan ABRI".

Yang dimaksudkan dengan. "slstem perjaminan" 
pada judul di atas adalah cara/metode bagairaana upaya 
kreditur agar kredit. yang diberikan kepada debitur 
dapat. terjamin. terbayar lunas kembali kepada kreditur.

iSedang. yang saya maksudkan dengan "Bank Ta
bungan Negara” adalah bagairaana terjadinya pada Bank 
Tabungan Negara.

Pengertian Istllah "kredit11 sendiri menurut- 
pasal. 1 sub c Undang-undang Perbankan tahun 1967 ada
lah sebagai berikut. :

Kredit adalah penyediaan uang atau taglhan-tagihan 
berdasarkan pinjara raeminjam antara bank dengan 
pihak lain dalam hal raana pihak perainjam berkewa- 
jiban melunasi utangnya setelah jangka waktu ter- 
tentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkaru1

Dan yang dimaksudkan dengan "kredit perumahan" adalah
suatu kredit. yaag diberikan oleh bank kepada debitur

^Mariam Darus Badrulzaraan, Per.lanjlan Kredi~t 
Bank. Alumni, Bandung,. 1983* h.21.
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guna keperluan untuk pembelian rumah.
Sedangkan yang saya raaksudkan dengan "kredit 

perumahan kepada anggota pensiunan ABRI" adalah ba
gaimana kredit dalam pengertian pasal 1 sub c Undang- 
undang Perbankan tahun 1967 dimaksud yang diberikan 
kusus kepada debitur-debitur yang terdirl dari anggota 
pensiunan ABRI.

JadI secara keseluruhan yang dlmaksudkan dengan 
judul skripsi ini adalah cara/metode bagaimana upaya 
Bank Tabungan Negara agar kredit. yang diberikan kepada 
anggota pensiunan ABRI guna keperluan untuk pembelian 
rumah dapat terjamin terbayar lunas kembali kepada 
Bank Tabungan Negara.

Sesual dengan judul di atas, di dalam skripsi 
ini saya membatasl ruang lingkup pembahasan terbatas 
pada debitur-debitur penenma kredit perumahan pada 
Bank Tabungan Negara kusus terhadap anggota pensiunan 
ABRI.

3* Alasan Pemillhan Judul
Adapun apa sebab saya memllih judul ini karena 

sepanjang saya ketahul sampai sedemikian jauh belum 
ada kepustakaan yang membahas mengenai sistem per- 
jamlnan pada Bank Tabungan Negara dalam memberikan 
kredit perumahan kepada anggota pensiunan ABRI.
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Dari tulisan ini diharapkan dapat diperoleh 
bahan-bahan data bagaimana sistem perjamlnan yang di- 
lakukan oleh Bank Tabungan Negara dalam rangka raembe- 
rikan kredit perumahan kepada anggota pensiunan ABRI 
sehlngga sedemikian rupa mudah-mudahan akan dapat 
memberikan. manfaat bagi kaeanah pengertian-pengertlan 
hukum dalam masalah yang bersangkutan,

Atas dasar alasan seperti tersebut di atas 
menyebabkan saya memillh judul seperti yang telah 
saya sebutkan tadi* Dengan memllih judul "Sistem Per- 
j ami nan Pada Bank tabungan Negara Dalam Memberikan 
Kredit Kepada Anggota Pensiunan ABRI” diharapkan 
dengan judul tersebut dapat memberikan gambaran secara 
lengkap, jelas, dan utuh akan materi penolisan skripsi 
ini*

4» Eu.luan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi saya ini terutama 

tidak lain sebagai pemenuhan persyaratan pokok untuk 
memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dlsamping itu juga dimaksudkan menyumbangkan 
pemikiran dalam kaitannya menganalisa persoalan- 
persoalan yang timbul akibat adanya praktek pembelian 
rumah murah raelalui Bank Tabungan Negara oleh anggota 
pensiunan ABRI. Dalam skripsi ini saya ingin menjelas-
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kan sekitar usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh 
Bank Tabungan Negara untuk mellndungl kredit yang 
telah dlberikannya kepada anggota pensiunan ABRI guna 
keperluan membeli rumah nrurah tersebut dapat aman 
sehingga kredit tersebut dapat kembali dan dapat 
dlpergunakan untuk keperluan lainnya*

Seperti dlketahui, pembelian rumah murah dengan 
cara di atas akir-akir ini banyak dilakukan oleh 
masyarakat, Sampai saat Ini belum banyak buku-buku 
atau literatur yang membahas kueus masalah slstem. per*- 
jamlnan kredit perumahan pada Bank Tabungan Uegara. 
Oleh karena itu tidak lain tujuan dari penullsan 
skripsi ini juga untuk menyurabangkan perbendaharaan 
inforraasi tertulis tentang hal itu.

Selain. Itu terkandung pula maksut yang lain
yaitu :
a. ĵintuk. mendalami salah satu bidang dari hukum per- 

data, yaitu mengenal hukum jamlnan;
b. sebagai pangkal tolak untuk studl leblh Ianjut 

dalam bidang llmu hukum, kususnya hukum perdataj
c* sekedar bantuan terhadap sesama mahasiswa terutama 

mahasiswa yang mengarabil jurusan Hukum Perdata, 
untuk dapat menambah sedikit pengetahuan tentang 
salah satu kajlan bidang hukum perdata yaitu hukum 
jaminan*
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5* Metodologj
a. Pendekatan masalah.

Untuk raengadakan penelltian skripsi ini saya 
menggunakan dua macam pendekatan yaitu :
- pendekatan secara tQoritls* yalta dengan mengadakan 
penelltian pada buku-buku kepustakaan, perundang- 
undangan yang berhubungan dengan masalah perjamlnan 
dan pelaksanaannya;

- pendekatan secara praktis, yaitu penelltian masalah- 
masalah yang timbul dari penerapan berbagal upaya 
perjaminan dl dalam prakteknya, yang maslh saya 
lengkapl dengan wawancara dengan pihak Ban^ Tabungan 
Negara dan seorang notarls yang berkedudukan dl 
Surabaya.

b. Somber data.
Di dalam penyusunan skripsi ini sebagai sumber 

data saya menggunakan buku-buku bacaan dan juga ber- 
bagai peraturan perundang-undangan yang ada kaltannya 
dengan materl skripsi ini* Selain Itu. saya juga meng
adakan wawancara dengan beberapa pihak yang telah 
saya sebutkan di atas*
c. Prosedur pengumpnl an dan pengolahan data.

Adapun prosedur pengumpulan dan pengolahan data 
yang saya pergunakan pertama kali adalah melakukan 
studi kepustakaan yang berkenaan dengan materi yang
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akan. saya teliti dan saya tulls. Selain Itu juga men- 
carl peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya 
dengan materi skripsi ini. Setelah Itu dilanjutkan 
dengan wawancara dengan pihak-pihak yang telah saya 
sebutkan di atas.
d. Analisa data.

Setelah data-data yang dlperlukan terkumpul, 
keraudian dilakukan penganallslsan data-data yang ter- 
kumpul sebagai terural dl atas.

6. Pertanggung.jawaban Slstematlka
Pada penullsan skripsi Ini, dalam penyusunan 

sistematikanya saya bag! menjadi empat bab.
Dalam bab pertaraa akan dibahas raengenal penda 

huluan yang terdlrl dari latar belakang permasalahan,' 
penjelasan serta pemilihan judul, alasan penullsan, 
metodologl,. dan analisa data yang kesemuanya meraberi- 
kan sedikit pandangan umum akan materi yang akan dl- 
tulls. Dengan kata lain bab pertama ini merupakan 
pengantar untuk raenuju pada pokok permasalahan.

Pada bab. kedua terleblh dahulu saya raengenalkan 
bagairaana sistem hukum klta dalam men3amin suatu utang 
Dl dalam bab ini saya mencoba mengulas keberadaan 
pasal 1131 B*W. dalam menjamin suatu utang. Keraudian 
saya menjelaskan bentuk-bentuk sarana lembaga jamlnan
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yang telah disediakan aleh undang-undang guna keper- 
luan itu, seperti borgtocht, hlpotek, dan gadai. 
Selain itu juga sebuah lembaga Jaminan yang lahir di 
dalam. praktek yaitu lembaga Jarainan fidusia.

Dan. pada bab ketiga saya mesial membahas bagai- 
mana praktek di Bank Tabungan Hegara dalam menjamin 
atas kredit-kredit yang dilepaskannya* Pada bab ini 
saya membahas serta menganalisiB setiap upaya yang 
dltempuh oleh. Bank Tabungan Negara dalam rangka men- 
jamin agar kredit yang, dllepaskannya itu dapat terba- 
yar' lunas kembali oleh debitur kepada Bank Tabungan 
Hegara.

Dari pembahasan tersebut kemuxtdlan ditarik 
beberapa kesimpulan, demikian pula saran-saran* Dan 
seinuanya itu saya tempatkan pada bab keempat, yang 
merupakan bab terakir atau bab penutup.
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BAB II

SISTEM HUKUM DALAM MENGATUR JAMINAN UTANG

1. Pasal 1131 dan 1152 B.W.
Sebagaimana diketahui bahwa segala kebendaan 

seseorang, baik yang bergerak raaupun yang tidak berge- 
rak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kerau
dian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya 
perseorangan (lihat pasal 1131 B.W.), Dari pasal 1131 
B.W. dapat ditarik pengertian bahwa harta kekayaan 
seseorang dijadikan jaminan untuk seraua kewajlbannya. 
Kalau seseorang mempunyai utang maka seluruh harta 
kekayaan yang ia punyai dijadikan jaminannya. Apabila 
terjadi si berutang wanprestasi maka harta kekayaannya 
itu dapat disita dan dijual lelang. Dari hasil pelelang 
an ini setelah dikurangi biaya-biaya penyelenggaraan 
lelang, diambil suatu jumlah tertentu untuk raembayar 
utang si berutang (debitur) kepada si berpiutang (.kre- 
ditur)•

Tetapi dengan pengaturan seperti dalam pasal 
1131 B.W. tersebut masih belum memberikan jaminan penuh 
sebab tidak diketahui dengan past! dan jelas harta ke
kayaan apa yang dimiliki debitur. Mungkin saja ternyata 
keraudian debitur tidak mempunyai barang apapun. Dalam 
hal demikian tentunya kreditur tidak dapat berbuat apa-

12
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apa, meskipun ia telah memperoleh suatu putusan peng- 
adilan yang meraerintahkan kepada debitur untuk raemba
yar utangnya. Dengan deraikian putusan pengadilan terse 
but akan sia-sia karena tidak dapat dijalankan.

Masalah yang kedua di samping pasal 1131 B.W,
masih ada pasal 1132 B.W. yang menyatakan :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama 
bagi semua orang yang raengutangkan kepadanya; 
pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi 
raenurut keseirabangan, yaitu raenurut besar kecilnya 
piutang masing-masing, kecuali apabila di antara 
para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah 
untuk didahulukan.

Dengan demikian dari ketentuan pasal 1132 B.W. di atas 
timbul pengertian manakala seseorang mempunyai lebih 
dari seorang kreditur maka dari hasil bersih pelelang- 
an harta kekayaan debitur harus dibagi di antara 
masing-masing. Manakala seorang debitur mempunyai le
bih dari seorang kreditur dalam kepustakaan disebut 
kreditur kongkuren. Dalam hal keadaan yang demikian 
kreditur akan menjadi dirugikan karena tidak memper
oleh pelunasan piutangnya secara penuh.

Selain itu masih ada permasalahan yang ketiga 
yaitu apabila diantara kreditur-kreditur itu ada yang 
berkedudukan dengan mempunyai hak preferensi, yang 
dimaksut dengan hak preferensl adalah suatu hak yang 
diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang 
satu di atas kreditur lainnya serta-merta berdasarkan 
sifat dari piutangnya (lihat pasal 1134 B.W.).
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Berarti dalam keadaan yang demikian ini dapat terjadi 
ada kreditur yang dirugikan. Ada kemungkinan seorang 
kreditur tidak mendapatkan pelunasan piutangnya sama- 
sekali karena ada kreditur lain yang mempunyai hak 
untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari pada 
kreditur-kreditur lain.

Dalam hal ini pembuat undang-undang sendiri 
sudah menyadari bahwa dengan adanya pasal 1131 B.W. 
saja masih belum raenjamin pihak kreditur. Karena itu 
di dalam B.W. telah disediakan sarana lembaga jarainan 
lain yang dapat lebih menjamin. Adapun sarana lebaga 
jaminan yang dimaksut adalah :

a. borgtocht (Buku III, Bab 17, pasal 1820 sampai 
pasal 1850 B.W.);

b. hipotek (Buku II, Bab 21, pasal 1162 sampai 
pasal 1232 B.W.);

c. gadai (.Buku. II, Bab 20, pasal 1150 sampai pasal 
1160 B.W.) *

Di luar sistem B.W. ada suatu lembaga ;}aminan yang 
tumbuh dan berkembang di dalam praktek di Indonesia 
yaitu fidusia (fiduc*aire eigendomsoverdracht).

2. Borgtocht
lentang borgtocht diatur dalam Buku III, Bab 17 

dari pasal 1820 sampai pasal 1850 B.W.. Di dalam
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beberapa literatur istilah borgtocht diterjemahkan 
dengan istilah 11 jaminan perorangan" atau "penanggungan". 
Pada sekripsi ini saya tetap menggunakan istilah borg
tocht sebab istilah ini merupakan istilah bakunya. fly. 
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memberikan pengertian 
borgtocht sebagai berikut :

Penanggungan adalah perjanjian yang berbentuk 
bebas dan biasanya berbentuk sepihak, tetapi lebih 
ditekankan kepada kewajiban penanggung. Pada uraum- 
nya penanggungan adalah merupakan perjanjlan se- 
pihak, namun mungkin juga bahwa kreditur menjanji- 
kan suatu prestasi sehingga prestasi datang dari 
kedua belah pihak.^

Soebekti memberikan pengertian borgtocht sebagai ber
ikut :

Jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian 
antara seorang berpiutang (kreditur) dengan se
orang ketiga, yang menlamin dlpenuhinya kewajiban- 
kewajiban si berutang (debitur). Ia bahkan dapat 
di luar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut.3

Pasal 1820 B.W. merurauskan pengertian borgtocht seba
gai berikut :

Borgtocht adalah suatu persetujuan dengan mana 
seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpi
utang, mengikatkan. diri untuk meraenuhi perikatan- 
nya si berutang manakala orang ini sendiri tidak 
memenuhinya.

2Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan dl
Indonesia (Pokok-'pokok Hukum Jaminan dan Jaminan >*er-
orangan). Cet.I.V LlbertyV Yogyakarta. 1980. h.83»

x''Soebekti, Jaminan-jam! nan. Ifotuk PemheriauKre-
dit Menu rut Hukum Î ntotteslâ , Cet#XTX» Alumni,. iBartdung,
tu25.
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Dari ketiga pengertian borgtocht di atas raaka 
dapat diketahui jelas bahwa jaminannya adalah orang 
seorang. Ini lain dengan lembaga jaminan lainnya seper
ti hipotek atau gadai yang jaminannya berupa benda.

Lembaga jaminan borgtocht digunakan oleh seorang 
kreditur untuk melindungi piutangnya dengan cara memin- 
ta kepada debitur adanya seseorang lain yang bersedia 
dan sanggup kelak bila defiitur tidak dapat melunasi 
utangnya maka si borg inilah yang akan menggantlkan ke- 
dudukan membayar utang yang bersangkutan. Manakala si 
borg tidak memenuhi kewajiban membayar utang si debitur 
maka dapat pula diperlakukan pasal 1131 B.W*, yaitu 
harta kekayaan si borg disita dan dilelang untuk hasil 
bersihnya dibayarkan kepada si berpiutang.

Namun lembaga jarainan borgtocht ini masih mera- 
punyai kelemahan-kelemahan jika kita lihat dari segi 
kreditur. Adapun kelemahan yang pertama bertalian deng
an adanya ketentuan pasal 1831 B.W. yang menyatakan 
sebagai berikut :

"Si penanggung tidaklah. diwajibkan membayar kepada 
si berpiutang,. selainnya jika si berutang lalat, 
sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih 
dulu disita dan dljual untuk melunasi utangnya." 

Jadi jelasnya kreditur tidak dapat langsung menagih 
dan mengeksekusi harta kekayaan si borg melainkan 
harus terlebih dahulu menagih dan mengeksekusi harta
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kekayaan debitur. Apabila harta kekayaan debitur belum 
mencukupi untuk membayar utangnya maka barulah harta 
kekayaan si borg dapat disita dan dilelang untuk me- 
menuhi kewajiban debitur*

Kelemahan yang kedua, berarti akan bergantung 
kepada pasal 1131 B.W.. Pada hal pasal 1131 B.W, masih 
ada permasalahan seperti yang telah saya uraikan sebe- 
luranya, yaitu bagaimana bila ternyata si borg tidak 
mempunyai harta kekayaan. Selain dari pada itu masih 
ada lagi pasal 1132 B.W. yang mengandung pengertian 
bilamana si borg mempunyai kreditur kongkuren maka si 
kreditur pertama tidak dapat pula memperoleh pelunasan 
piutangnya secara penuh, sebab dari harta kekayaan si 
borg harus dibagi di antara si kreditur pertama bersama 
-sama dengan kreditur si borg lainnya sebanding besar 
piutang kreditur masing-masing.

Selain itu masih ada permasalahan yang ketiga, 
yaitu apabila si borg mempunyai kreditur lebih dari 
seorang, baik kreditur yang berasal dari ei debitur 
atau dari si borg sendiri, ada yang berkedudukan dengan 
memperoleh hak preferensi. Dalam keadaan yang demikian 
ini ada kemungkinan kreditur pertama tidak mendapatkan 
pelunasan piutangnya dari si borg karena ada kreditur 
lain yang mempunyai hak untuk lebih didahulukan dari 
pada kreditur yang pertama tadi,

Selain dari pada itu masih ada kelemahan lain
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dalam lembaga borgtocht ini yaitu bilaraana atas harta 
kekayaan si borg sudah berada dalam ikatan hipotek 
atau gadai yang akan saya uraikan lebih lanjut dalam 
skripsi ini.

Beberapa ketentuan penting yang perlu kiranya 
saya kemukakan di sini. bagl kreditur sehubungan dengan 
lembaga jaminan borgtocht, adalah mengenai asas yang 
terkandung di dalam pasal 1831 dan pasal 1832 B.W..
Di dalam prakteknya, asas ini kurang begitu diperhati- 
kan, sehingga adanya ketentuan di dalam pasal tersebut 
tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Pada pasal 1831 B.W., seperti telah diuraikan. 
sebelumnya, kreditur tidak dapat langsung menagih dan 
mengeksekusi harta kekayaan si borg raelainkan harus 
terlebih dahulu menagih dan mengeksekusi harta kekayaan 
debitur. Atau dengan kata lain si borg baru dapat. di- 
tagih manakala kreditur sudah lebih dahulu menagih 
k'epada debitur dan sudah ternyata debitur tidak sanggup 
lagi melunasi utang atau sisa utangnya*

Dengan pasal 1832 B.W., asas yang terdapat di 
dalam pasal 1831 B.W. dapat dislmpangi dengan janji 
secara tegas. Dalam pasal 1832 B.W. ada kemungkinan si 
borg diperkenankan melepaskan haknya untuk menuntut 
dilakukannya lelang sita terlebih dahulu atas harta 
benda si berutang (debitur). Jelasnya dapat diperjanji- 
kan bahwa si borg mengikatkan diri tidak perlu kreditur
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terlebih dahulu menagih utang itu kepada debitur tetapi 
kreditur berhak menagih langsung kepada si borg. Per- 
janjian pelepasan hak semacara ini dapat dilakukan pada 
saat perjanjian penanggungan (borgtocht) yang diadakan 
dengan kreditur, tetapi juga dapat dilakukan kemudian, 
baik dalam suatu perjanjian lagi maupun dengan surat 
pernyataan sepihak.^

Sebaiknya asas yang terkandung di dalam pasal 
1832 B.W. oleh kreditur yang mempergunakan lembaga 
jaminan borgtocht dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena 
apabila harus menagih kepada debitur, harus terlebih 
dahulu membuktikan ketidak mampuan debitur. Tentunya 
ini akan raemakan waktu. dan proses yang terlalu panjang. 
Biarlah pihak borg menagih sendiri tentang apa yang 
telan dibayarkan kepada kreditur untuk debitur (pe- 
riksa pasal 1403 sub 3 dan pasal 1840 B.W.).

Selama pihak borg dalam keadaan semacam ini 
maka kedudukan kreditur terasa lebih terjamin dari 
pada tidak memanfaatkan pasal 1832 B.W. sama sekali. 
Tetapi keadaan semacara ini bagaimanapun juga tidaklah 
raengurangi segi kelemahan yang ada pada lembaga jami- 
nan borgtocht; seperti yang telah saya uraikan sebelum 
nya. Masalahnya hanya sekedar peralihan terhadap siapa 
gugatan dapat dimajukan (dari debitur kepada borg).

4rbia. . h.,36.
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3. Hipotek
Tentang hipotek di atur di dalam B.W. pada Buku

II, bab ke 21 dari pasal 1162 sampai pasal 1232. Penger 
tian hipotek di rumuskan di dalam pasal 1162 B.W. yang 
dinyatakan sebagai berikut :

"Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda- 
benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian 
dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan." 
Menurut pasal 1164 B.W. yang dapat dibebani 

hipotek adalah :
Yang dapat dibebani dengan hipotek hanyalah :
1. benda-benda tidak bergerak yang dapat dipindah 

tangankan, beserta segala perlengkapannya, se- 
kedar yang terakir ini dianggap sebagai benda 
tidak bergerak;

2. hak pakai hasil atau benda-benda tersebut beser
ta segala perlengkapannya;

3- hak menumpang karang dan hak usaha;
4* bunga tanah, baik yang harus dibayar dengan uang 

maupun harus dibayar dengan hasil tanah dalam 
ujutnya;

5. bunga seper sepuluh;
6. pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah, beserta 

hak istimewa yang melekat padanya.
Jadi yang dapat dibebani hipotek adalah benda-benda

«
tidak bergerak, berikut pula hak-hak atas benda terse
but (benda-benda tidak bergerak yang tidak berwujut).
Di luar pasal 1164 B.W. obyek yang dapat dibebani 
hipotek dapat pula berupa kapal laut yang berukuran 
20 m3 atau lebih yang telah dibukukan (lihat pasal 
314 WvK).

Sedang kusus mengenai tanah, seperti telah kita
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ketahui sekarang telah. diatur di dalam Undang-undang 
nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria dan 
dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Mentri 
Agraria nomor 15 tahun 1961. Ternyata dari kedua per
aturan tersebut dapat diketahui bahwa tanah-tanah yang 
dapat dibebani hipotek hanyalah tanah-tanah yang ber- 
status Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan 
saja.

Di dalam hal ini perlu diperhatikan suatu raasa- 
lah hukum yang bersangkutan dengan asas peraisahan hori- 
sontal.

Kalau di dalam Hukum Barat segala apa yang mele- 
kat pada tanah itu menjadi satu kesatuan dengan tanah. 
Kalau tanah dihipot.ekan, dan di atas tanah itu dibangun 
maka bangunan itupun terkena hipotek tadi. Sebab di 
dalam Hukum Barat berlaku asas accesie (perlekatan ). 
Hal ini secara berlebihan ditegaskan kembali dalam pa
sal 1165 B.W. yang menyatakan :

"Setiap hipotek meliputi segala perbaikan dikeraudi- 
an hari pada benda yang dibebani, juga segala apa 
yang menjadi satu dengan benda itu karena pertum- 
buhan atau pembangunan."
Kita mengetahui Undang-undang Pokok Agraria meng 

anut asas Hukum Adat. Dengan demikian yang berlaku saat 
ini mestinya asas pemisahan horisontal itu. Walaupun 
sekarang dianut asas pemisahan horisontal, tetapi
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bangunan yang ada kemudian di atas tanah itu jadi turut 
dihipotekan. Tetapi tentang hal ini harua dlsebutkan 
secara tegas di dalam aktanya. Disebut, misalnya : 
bahwa bangunan-bangunan yang sudah ada dan yang akan 
dibangun kemudian di atas taiiah itu turut dibebani hi
potek, Kalau kelupaan ketentuan itu, maka bangunan itu 
tidak terkena hipotek.5

Dilihat dari pengertian hipotek pada pasal 1162 
B.W. tadi maka hipotek mempunyai banyak keampuhan di 
dalam hal melindungi kreditur. Keampuhan pertama yaitu 
bahwa lembaga hipotek mempunyai sifat droit desuite 
yaitu hak hipotek itu senantlasa mengikuti bendanya 
dalam tangan siapa pun benda itu berada. Hal inf dapat 
diketahui dari pasal 1163 B.W. yang menyatakan sebagai 
berikut :

Hak tersebut pada hakekatnya tidak dapat dibagi- 
bagi dan terletak di atas semua benda tidak berge
rak yang diikatkan dalam keseluruhannya, di atas 
masing-masing dari benda-benda tersebut, dan di 
atas tiap bagian dari padanya.
Benda-benda itu tetap dibebani dengan hak tersebut, 
di dalam tangannya siapa pun ia berpindah.

Dengan adanya sifat yang demikian pada lembaga hipotek
memberikan kekuasaan langsung kepada pemegang hipotek
untuk memindahkaimya kepada setiap orang.

Keampuhan yang kedua yaitu bahwa pemegang

cEffendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia
(Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)« Cet. 
I, Rajawall, Jakarta7 1986, h.80-81•
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hipotek atau kreditur mempunyai hak preferensi yaitu 
kreditur mempunyai hak untuk menerima pelunasan piutang 
nya didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya.
Hal Ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 1133 B.W. 
yang menyatakan sebagai berikut :

"Hak untuk didahulukan diantara orang-orang ber- 
piutang terbit dari hak Istlmewa, dari gadai dan. 
dari hipotek."
Keampuhan yang ketiga yaitu pemegang hipotek 

mempunyai hak eksekutorial. yaitu apabila debitur wan- 
prestasl maka kreditur sebagai pemegang hipotek berhak 
menjual barang yang menjadi jaminan hipotek tersebut 
secara lelang tanpa melalui proses penggugatan, di 
manauntuk keperluan tersebut cukup hanya diperlukan 
suatu penetapan pengadilan saja (lihat pasal 1155 ayat 
1 B.W. dan pasal 224 HIR).

Perlu diperhatikan oleh kreditur sebagai peme
gang hipotek adalah bahwa di dalam prakteknya, proses 
peraasangan hipotek melalui dua tahap yaitu :
a.-tahap pembuatan akta (pemberian; hipotek ;
b. tahap pembuatan sertifikat (pendaftaran) hipotek. 
Pembuatan akta (pemberlan) hipotek dilakukan dihadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan pembuatan 
sertifikat (pendaftaran) hipotek dilakukan di Kantor 
Sub Direktorat Agraria (Seksi Pendaftaran Tanah); dalam 
prakteknya disebut Kantor Pendaftaran Tanah (KPT).
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Sehubungan dengan proses pemasangan hipotek di 
atas, bilamanakah hipotek benar-benar telah lahir. Akta 
hipotek setelah dibuat tidak berarti saat itu hipotek 
telah lahir. Dengan kata lain pembuatan akta pemberian 
hipotek dihadapan PPAT belum cukup dikatakan hipotek 
sudah lahir. Untuk lahirnya hipotek, perlu pendaftaran 
di KPT seterapat, Oleh KPT kemudian dikeluarkan "sertifi 
kat hipotek". Hipotek baru dianggap lahir sejak tanggal 
dikeluarkannya sertifikat hipotek.^ Kreditur b a m  mera- 
punyai hak-hak yang diperoleh dari perjanjian hipotek 
sejak saat tersebut. Sebelum dikeluarkannya sertifikat 
hipotek, di raana saat itu hipotek dianggap belum lahir 
maka pada waktu itu kreditur belum mempunyai hak-hak 
yang diperolehnya dari perjanjian pemasangan hipotek.

Pada saat didaftarkan di KPT, selain pada ser- 
fikat hipotek, pada sertifikat hak atas tanahnya dibu- 
buhi pula catatan tentang adanya pembebanan hipotek 
tersebut. Maksutnya tidak lain agar pihak ketiga mela
lui sertifikat hak atas tanah dapat langsung mengetahui 
bahwa atas tanah yang bersangkutan ada dalam pembebanan 
hipotek.

Perjanjian pemasangan hipotek dapat dibuat sebe- 
lum atau sesudah perjanjian utangnya. Tidak ada

^Effendi Perangin, Praktek Penggunaan Tanah 
Sebagai Jaminan Kredit. Cet.I, Rajawali, Jakarta, 1987,
hTToe.
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larangan perjanjian mana yang dibuat terlebih dahulu, 
apakah lebih dahulu dibuat perjanjian utangnya atau 
perjanjian peraasangan hipoteknya. Hendaknya perjanjian 
pemasangan hipoteknya yang dibuat terlebih dahulu (ter- 
masuk mendaftarkannya ke KPT), baru kemudian dibuat 
perjanjian utangnya.

Dengan dibuatkannya perjanjian pemasangan hipo
tek terlebih dahulu, dengan deraikian uang yang dilepas 
kan oleh kreditur sudah terjamln. Lain halnya apabila 
dibuat perjanjian utangnya terlebih dahulu dari pada 
per;janjian pemasangan hipoteknya, sebab selama tenggang 
waktu peraasangan hipotek belura selesai, uang yang telah 
dilepaskan oleh kreditur tersebut belura ada jarainannya, 
sehingga apabila dalam tenggang waktu tersebut debitur 
cedera janji maka kreditur belum mendapatkan hak-hak 
yang seraestinya diperoleh dari perjanjian pengikatan 
hipotek yang belum sempat dibuatnya. Dalam saat terse
but tentunya pihak kreditur dalam keadaan yang tidak 
menguntungkan karena masih tetap berkedudukan sebagai 
kreditur kongkuren.

Salah satu kelengkapan pengikatan hipotek harus 
ada sertifikat hak atas tanah. Dapat saja perjanjian 
pengikatan hipotek dibuat pada saat belum ada sertifi
kat hak atas tanahnya. Perjanjian pengikatan hipotek 
meraang dapat dibuat pada saat belum ada sertifikat hak 
hak atas tanahnya, tetapi pendaftarannya baru dapat
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dilakukan setelah ada sertifikat hak atas tanahnya, 
Tentunya tindakan demikian belum memberikan kedudukan 
cukup araan bagi kreditur, Alasannya adalah bahwa pada 
saat belum didaftarkan, hipotek dianggap belum lahir 
walaupun sudah ada akta hipoteknya. Oleh sebab itu 
kreditur tetap berkedudukan sebagai kreditur kongkuren. 
Dan apabila terjadi tanah yang telah diperjanjikan 
sebagai jaminan itu dipindah tangankan kepada pihak 
ketiga oleh debitur, maka tentunya tanah tersebut tidak 
dapat lagi disita untuk dijual lelang oleh kreditur 
guna melunasi utang debitur apabila debitur cedera 
janji,

Seperti diuraikan sebelumnya, pada lembaga 
jaminan hipotek mempunyai banyak keampuhan dalam hal - 
raelindungi kepentingan kreditur, Namun demikian di 
dalam pemasangan lembaga jaminan hipotek ini tidak 
lepas dari ketidak effisienan. Pada pemasangan lembaga 
j"aminan hipotek pada prakteknya diperlukan acara pema
sangan yang tidak mudah, di rnana harus dipenuhi formali 
tas-formalitas tertentu sehingga meraakan waktu dan 
biaya yang cukup besar, Hal yang demikian ini kadang 
kala tidak sebanding dengan besarnya utang debitur 
kepada kreditur sehingga terasa kurang efisien,

Mengingat adanya unsur pembiayaan dan unsur 
prosedur pemasangan lembaga hipotek seperti yang saya 
uraikan di atas maka di dalam prakteknya hipotek tidak
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langsung dipasang, melainkan untuk sementara sekedar 
diikat dengan kuasa memasang hipotek belaka. Maksutnya 
bila kelak kreditur pemegang hipotek raerasa terancara 
tidak tertagih piutangnya barulah hipotek sungguh- 
sungguh dipasang.

Namun perlu saya ingatkan dengan hanya terlebih 
dahulu mengandalkan kepada kuasa memasang hipotek ter- 
kandung suatu bahaya. Adapun makeut saya jika tlmbul 
tuntutan gugatan oleh kreditur kongkuren atas barang 
yang dijamin dengan kuasa memasang hipotek itu maka 
dalam hal ini tentunya hipotek sudah tidak mungkin di
pasang lagi. Dengan kata lain berdasarkan pasal 1132 
B.W. kreditur pemegang kuasa memasang hipotek harus 
merabagi hak tagihannya dengan kreditur kongkuren yang 
sudah mengajukan tuntutan.

Pada pemasangan. lembaga jaminan hipotek .biasa- . 
nya disertakan pula klasula janji asuransi atas barang 
yang dihipotekan. Maksutnya, peraberi hipotek mengikat-- 
kan diri atas barang-barang yang dibebani hipotek wajib 
diasuransikan atas bahaya-bahaya kerusakan atau kemus- 
nahan. Karena dimungkinkan terjadi pada saat hipotek 
dipasang barang jaminan raengalami kerusakan. atau kemus- 
nahan, sehingga menyebabkan nilai barang jarainan hipo
tek menjadi turun atau bahkan tidak bernilai sama 
sekali.

Tujuan adanya klasul janji asuransi ini sebenar-
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uya adalah untuk melindungi kepentingan pemegang hipo
tek. Apabila terjadi barang jaminan rusak atau musnah , 
pihak kreditur pemegang hipotek tetap terjamin melalui 
uang ganti rugi yang akan dibayarkan oleh perusahaan 
asuransi.

Pada prakteknya klasula janjl asuransi ini hanya 
tinggal klasula di atas kretas yang tidak pernah ter a- 
lisir. Sebabnya adalah pertimbangan untuk raeringankan 
beban debitur. Biasanya segala biaya-biaya administrasi 
yang ada hubungannya dengan pinjaman yang diterima 
debitur seluruhnya dibebankan kepada debitur, demikian 
pula biaya untuk pengikatan asuransi.

Memang dengan tidak melaksanakan klasula ini, 
pada pihak kreditur pemegang hipotek terkandung kedudu- 
kan yang raembahayakan sebab bisa saja terjadi barang 
debitur yang telah diikat dengan hipotek tersebut rusak 
atau musnah sehingga nilai barang jaminan hipotek 
menjadi turun atau bahkan tidak bernilai sama sekali.

4* Gadai
Yang dimaksut dengan gadai adalah gadal (pand) 

yang diatur dalam sistem B.W.. Tentang gadai ini dalam 
B.W. diatur di dalam Buku XI, Bab ke 20 dari pasal 1150 
sampai pasal 1160. Soebekti memberikan pengertian gadai 
adalah suatu hak kebendaan atas suatu barang yang
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bergerak kepunyaan orang lain., yang semata-mata diper- 
janjikan dengan raenyerahkan penguasaan atas barang 
tersebut dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suat\* 
utang dari pendapatan penjualan barang itu, lebih dulu

7dari pada penegih-penagih lainnya,'
Pengertian gadai raenurut pasal 1150 B.W. adalah sebagai 
berikut :

G-adai adalah suatu hak yang dlperoleh seorang yang 
berpiutang atas suatu barang bergerak, yang dlserah 
kan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh 
orang lain- atas namanya, dan- yang memberikan kekua- 
saan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelu
nasan dari barang tersebut secara didahulukan dari 
pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan keke- 
cualian biaya untuk melelang barang tersebut dan 
biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya 
setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana 
harus didahulukan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa gadai adalah
suatu penunjukan barang bergerak untuk dijadikan jamin-
an utang bilamana debitur tidak dapat memenuhi
kewajiban-kewajibannya. Pada lembaga ini benda yang
dijadikan jaminan tersebut diserahkan penguasaannya
kepada kreditur* Kreditur diberi kewenangan menjual
barang yang dikuasainya itu untuk dijual lelang guna
diambil sebesar pembayaran piutangnya dan untuk itu
kreditur mempunyai hak untuk didahulukan dari pada
kreditur-kreditur lainnya.

^Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, 
Jakarta, 1980, h.75.
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Lembaga jaminan gadai mempunyai sifat-sifat yang 
khas yaitu :
a. pemegang gadai mempunyai hak eksekutorial yaitu apa

bila debitur wanprestasi maka kreditur dapat menjual 
lelang barang gadai tersebut di pelelangan umum 
tanpa prosedur gugat ginugat tetapi cukup hanya 
dengan penetapan pengadilan saja, untuk dari hasil 
penjualan lelang tersebut diperhitungkan dengan 
besar piutangnya (lihat pasal 1155 ayat 1 B.W.);

b. pemegang gadai mempunyai hak preferensi yaitu hak 
untuk menerima pelunasan utang didahulukan dari 
kreditur lainnya. ini dapat diketahui dari pasal 
1133 B.W. yang menyatakan :

11 Hak untuk didahulukan diantara orang-orang 
berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai 
dan dari hipotek."

c. pemegang gadai mempunyai hak retensl yaitu hak untuk 
• menahan barang tersebut sampai piutangnya dibayar,

sebelura la membayar sepenuhnya baik uang pokok 
maupun bunga dan biaya utangnya, dan biaya-biaya 
yang dikeluarkan untuk menyelaraatkan barang-barang 
yang digadaikan itu (lihat pasal 1159 ayat 1 B.W.)* 

Apabila hasil dari penjualan lelang barang gadai 
masih ada sisanya setelah dikurangkan dengan biaya- 
biaya pelelangan dan dibayarkan sebagai pelunasan utang 
kepada pemegang gadai maka atas sisa ini harus
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diserahkan kepada pemilik barang yang bersangkutan. 
Tetapi apabila hasil pelelangan itu setelah dipotong 
untuk biaya-biaya penyelenggaraan lelang masih tidak 
cukup untuk melunasi piutang kreditur maka sisa utang 
yang masih belum terbayar tersebut. tetap masih merupa
kan tagihan kreditur yang masih harus dilunasi oleh 
debitur*

Tetapi untuk sahnya lembaga gadai, barang yang
dijadikan jarainan harus ditarik dari kekuasaan pemilik-
nya. Artinya harus disimpan oleh pemegang gadai atau
setidak-tidaknya disimpan. oleh pihak ketiga yang
ditunjuk dan disetujui oleh kreditur dan pemberi gadai.
Pendek kata barang tersebut harus tidak boleh tetap
pada pemberi gadai. Tentang hal ini ditegaskan di dalam
pasal 1152 B.W. yang menyatakan sebagai berikut :

Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piu
tang bawa diletakkan dengan membawa barangnya 
gadai dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang 
pihak ketiga, tentang telah siapa telah disetujui 
oleh kedua belah pihak.
Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang 
dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau 
seorang pihak ketiga, ataupun yang kembali atas 
kemauan si berpiutang.

Adapun maksut dan jlwa dari pasal 1152 B.W. ini 
bertalian dengan sifat barang yang dijadikan jaminan 
gadai yaitu bersifat sebagai barang bergerak. Menurut 
B.W., seseorang yang menguasai barang bergerak harus 
dianggap sebagai dialah yang merupakan pemilik yang 
sah. Ketentuan demikian dapat ditemukan pada pasal 1977
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ayat 1 B.W. yang dinyatakan sebagai berikut :
"Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, 
maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si 
pembawa maka barang siapa yang menguasainya di
anggap sebagai pemiliknya."

Sehingga jika barang ini dibiarkan berada pada si 
peraberi gadai maka dapat terjadi oleh si pemberi gadai 
dialihkan kepada pihak lain yang beritikat baik, Dalam 
keadaan seperti ini maka penerima pengalihan yang ber
itikat baik itu harus dilindungi. Dengan kata lain di 
dalam kasus seperti ini akan terjadllah pertentangan 
kepentingan kreditur pemegang gadai dengan penerima 
barang gadai secara beritikat baik, Demikianlah dengan 
pasal 1152 B.W, itu maksutnya pengatur undang-undang 
ingin mencegah adanya konflik hukum karena itu diingat- 
kan kepada pemegang gadai untuk menarik barang gadai 
jangan sampai tetap ada pada peraberi gadai. Jika hal 
ini tidak diindahkan oleh pemegang gadai dengan sendiri 
nya harus dianggap menjadi resiko dari pemegang gadai 
untuk suatu keruglan.

Berbeda dengan hipotek, pada hipotek tidak perlu 
barang yang dihipotekkan harus tidak berada pada pem
beri hipotek karena pada sistem lembaga hipotek ada
sistem register. Dengan adanya sistem register ini 
setiap pihak ketiga dapat mengetahui ada atau tidaknya
beban hipotek itu dengan cara melihat kepada register
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yang ada. Ban menurut ketentuannya untuk peralihan 
barang tidak bergerak harus melalul balik nama dan 
pendaftaran pada register, sehingga biasanya jika suatu 
barang tidak bergerak sudah teregister sebagai barang 
hipotek maka kepada pihak ketiga yang meneriraa pengalih 
annya akan diperingatkan tentang hal ini.

Lembaga jaminan gadai di dalam laju perkembangan 
masyarakat terasa kurang efektif lagi. Seperti telah 
saya uraikan di atas, di dalam gadai barang yang dijadi 
kan jaminan harus berada di tangan kekuasaan kreditur 
atau setidak-tidaknya tersimpan pada pihak ketiga, 
Dengan barang jaminan tidak berada ditangan pemberi 
gadai maka pemberi gadai sebagai pemilik tidak dapat 
lagi memanfaatkan barang yang dimilikinya itu sehingga 
lembaga ini dirasa kurang memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Di dalam prakteknya lembaga jaminan ini akirnya kurang 
dapat berkembang dengan baik.

5* Fidusia {Piduciaire Eigendomsoverdracht)
Lembaga fidusia berkembang di Indonesia karena 

dirasakan akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga 
ini tidak diatur di dalam perundang-undangan tetapi 
timbul dan berkembang di dalam praktek. Keberadaan 
lembaga fidusia dalam praktek di Indonesia telah di- 
akui dalam yurisprudensi.

Fidusia merupakan suatu lembaga jaminan. yang
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berusaha menerobos kekurang praktisan yang ada pada 
lembaga jaminan gadai* Sebagai mana tadi telah saya 
uraikan bahwa barang jaminan gadai penguasaannya tidak 
lagi boleh ditangan pemberi gadai. Ini menimbulkan 
ketidak praktisan di dalam prakteknya. Dengan demikian 
peraberi gadai tidak dapat lagi menggunakan atau meng- 
ambil manfaat dari barangnya yang telah digadaikan itu, 
Dengan ketentuan bahwa barang jaminan gadai harus ber
ada dalam kekuasaan pemegang gadai, kadang kala di- 
rasakan berat untuk dilaksanakan karena biasanya 
peraberi gadai justru memerlukan barang jaminan itu 
untuk dipakai seharl-hari dalam rumah atau untuk dl- 
pakai dalam pekerjaan atau perusahaan, Ketentuan 
undang-undang di dalam mengatur barang jaminan gadai 
yang demikian ini dirasakan kurang raemenuhi kebutuhan 
dan perkembangan perkreditan di dalam masyarakat,
Untuk itu diperlukan suatu bentuk lembaga jaminan baru 
di mana barang jaminan tidak harus berada di bawah 
kekuasaan pemegang jaminan tetapi tetap berada dalara 
kekuasaan pemberi jaminan, Atas dasar alasan di atas 
terciptalah lembaga jaminan fidusia,

Adapun konstruksi lembaga jaminan fidusia 
adalah sebagai berikut :
a. selama persetujuan utang piutang berlangsung, hak 

milik beserta barang jaminan pertama-tama di- 
serahkan kepada kreditur;
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b. kemudian diperjanjikan, barang jaminan oleh kreditur 
diserahkan kembali kepada pemiliknya tetapi dengan 
ini pemilik menguasai barang tersebut tidak lagi 
sebagai pemilik (pemegang hak eigendom) tetapi hanya 
sekedar sebagai pemakai.®

Jadi di dalam lembaga fidusia, penyerahan barang 
jaminan kepada kreditur tidak diserahkan secara nyata, 
akan tetapi secara konstitutum poBsessorium (penyerahan 
hak milik kepada kreditur tanpa penyerahan nyata atas 
barangnya)* Dari konstrukei lembaga fidusia yang ter- 
urai di atas hak milik barang jaminan diserahkan kepada 
kreditur, untuk dikuasai hak railiknya selama perjanjian 
utang piutang masih berlaku. Dengan kata lain meskipun 
pemilik masih tetap menguasai barang jaminannya tetapi 
ia bukan lagi sebagai pemilik barang tadi, namun harus 
dianggap sebagai pemakai, Demikian apabila pemiliknya 
sengaja mengalihkannya kepada orang lain maka dapat 
dituntut dengan dasar melakukan perbuatan pidana peng- 
gelapan (pasal 372 KUHP).

Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa 
fidusia pada hakekatnya adalah lembaga perjamlnan

QRudhi Prasetya, "Kredit", Laporan Penelitian 
Kedudukan Hukum Bank. Pusat Untuk Studi dan Pengem- 
bangan Pakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 
1975, h.55.
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semacara gadai, yang diraodulir bahwa barang jaminan 
tetap berada di tangan pemilik.^

Tetapi perlu saya ingatk? * bahwa lembaga jaminan 
fidusia mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan yang 
pertama dari lembaga fidusia jika dibandingkan dengan 
lembaga hipotek dan gadai, lembaga jaminan fidusia 
tidak mempunyai hak eksekutorial. Hak eksekutorial pada 
suatu. lembaga perjaratnan diberikan oleh perundang- 
undangan, sedangkan lembaga jaminan fidusia seperti 
teruraikan di atas lahir semata-mata berdasarkan prak- 
tek dan tidak diatur di dalam perundang-undangan, oleh 
sebab Itu lembaga jaminan fidusia tidak mempunyai hak 
eksekutorial, Akibatnya apabila debitur wanprestasi 
dan debitur ingin mempertahankan haknya maka pemegang 
fidusia harus mengajukan gugatan biasa melalui peng- 
adilan. Hal ini tentu saja akan raemakan waktu dan biaya 
yang cukup besar. Lain halnya dengan hipotek dan gadai, 
seperti yang telah saya uraikan sebelumnya, cukup 
dengan memintakan penetapan pengadilan saja tanpa harus 
melalui proses gugat-ginugat.

Kelemahan yang kedua, lembaga jaminan fidusia 
seperti diutarakan di atas lahir semata-mata berdasar
kan praktek dan tidak diatur di dalam perundang-undangan 
oleh karena itu pemegang fidusia juga tidak mempunyai

9Ibid.
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hak preferensi, Artinya jika debitur mempunyai kreditur 
lain, oleh undang-undang io tidak diberikan hak untuk 
didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainrya. Dengan 
demikian terhadap pemegang fidusia tetap terkena keten
tuan pasal 1132 B.W, yaitu berkedudukan sebagai kre
ditur kongkuren bersama-saraa dengan kreditur lainnya.

Sebagaimana telah saya uraikan bahwa barang 
jaminan fidusia tetap berada di bawah kekuasaan perailik. 
Hal ini akan menimbulkan permasalahan apabila oleh 
debitur barang jaminan tersebut dialihkan kepada orang 
lain yang beritikat baik. Mana kala terjadi hal yang 
demikian ini maka kreditur pemegang fidusia tidak dapat 
begitu saja menuntut meminta barang jaminan fidusia 
kepada penerima pengalihan yang beritikat balk itu. 
Berdasarkan pasal 1977 ayat 1 B.W., penerima pengalihan 
barang jaminan fidusia yang beritikat baik tadi harus 
diberi perlindungan oleh hukum, Dengan kata lain dalam 
kasus seperti itu akan terjadilah pertentangan kepen- 
tingan antara kreditur pemegang fidusia dengan penerima 
pengalihan barang jaminan secara beritikat baik tadi, 
Atas kejadian seperti ini dianggap menjadi resiko dari 
pemegang fidusia sebagai suatu kerugian. Inilah kele
mahan lembaga perjaminan fidusia yang ketiga.

Lembaga jaminan macam ini memang banyak disukai

oleh pemberi jaminan karena prosedur perjaminannya yang 
lebih mudah dan besar keuntungannya bagi pemberi
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jaminan jika dibandingkan menggunakan bentuk .lembaga 
jaminan lain. Dengan lembaga jaminan fidusia pemberi 
jaminan tetap menguasai barangnya dan dapat raeng- 
arabil manfaat dari barang tersebut. Naraun demikian di 
fihak kreditur, seperti yang telah saya uraikan sebe- 
lumnya kurang mempunyai jaminan yang kuat.
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BAB III

UPAYA PENGAMANAN TERHADAP KREDIT DALAM PROGRAM 
PEMILIKAN RUMAH MURAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA

1• Macam Upaya Pengamanan Pada Bank Tabungan Negara
Perbankan akan selalu berusaha bagaimana caranya 

agar kredit yang diberikan kepada debitur dapat aman, 
artinya dapat terbayar lunas kembali kepada bank ter
sebut, Bagi suatu bank dalam melepaskan kreditnya itu, 
seyogyanya penting sekali mempunyai pegangan atau kepas 
tian bahwa atas uang yang dilepaskannya itu terjamin 
akan dapat terbayar kembali,

Oleh sebab itu sangat penting kiranya terlebih 
dahulu menentukan upaya-upaya hukum apa yang harus ter- 
sedia pada bank, apabila debitur yang bersangkutan 
cedera janji (wanprestasi) tidak dapat mengembalikan 
uang pinjaman tersebut#

Demikian halnya dengan Bank Tabungan Negara yang 
memberikan kredit kepada masyarakat guna pembelian 
rumah murah, juga berupaya bagaimana cara untuk men- 
jamin terbayarnya lunas atas kredit yang telah dilepas
kannya itu. Dari studi ekplorasi yang telah saya laku- 
kan di Bank Tabungan Negara, ternyata ada beberapa 
upaya hukum yang diambil oleh Bank Tabungan Negara 
guna mengamankan kredit-kredit yang dilepaskannya dalam

39
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rangka program perailikan rumah murah. Adapun upaya- 
upaya tersebut adalah.
1. pengikatan hipotek;
2. pengikatan borg;
3. pengikatan dana pensiun sebagai jaminan;
4. dan pengikatan perlindungan asuransi jiwa sebagai 

jaminan.
Dari berbagai upaya tersebut di atas, pengikatan 

hipotek dijadikan jaminan pokok dan selebihnya dijadi- 
kan jaminan tambahan. Yang dimaksut dengan jaminan 
pokok di sini adalah suatu lembaga yang merupakan sarana 
utama bagi kreditur agar kredit yang dilepaskannya dapat 
terjarain akan terpenuhi dibayarnya kembali oleh debl- 
turnya. Dan yang diraaksutkan dengan jaminan tambahan 
adalah suatu. lembaga sarana pengamanan kredit yang lain 
yang berfungsi melengkapi jaminan. pokok.

Seyogyanya apabila dengan jaminan pokok, utang 
debitur masih belum raampu terlunasi maka barulah dlguna- 
kan jaminan tambahannya untuk menutup sisa utang debitur 
tersebut.

flamun nampaknya adalah lain jalan pikiran Bank 
Tabungan Negara, sekalipun adanya hipotek mengapa Bank 
Tabungan Negara masih menghendaki adanya jaminan tara- 
bahan merupakan pemikiran dari pada Bank Tabungan 
Negara untuk nantinya manakala debitur wanprestasi akan 
terlebih dahulu raelaksanakan jaminan tambahannya.
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Jaminan hipotek justru sebagai sarana terakir untuk 
dipergunakan manakala tidak berhasil dilaksanakan 
raelalui jaminan tambahan.

Apa sebab Bank Tabungan Negara tidak raengutama- 
kan jaminan pokoknya, kiranya dapatlah dimengerti.
Hal ini pertama-tama dapat kita lihat ji^a jaminan 
pokok yang berupa hipotek dengan rumah yang bersang- 
kutan yang harus dieltsekusi tentunya akan menjadi 
bertentangan dengan tujuan utama dari pemberian 
kredit. oleh Bank Tabungan Negara. Bukankah tujuan 
utama dari Bank Tabungan Negara adalah untuk mera- 
berikan rumah yang bersangkutan sebagai kesejahteraan 
papan bagi debitur.

Hal yang kedua, jika kita lihat dalam praktek 
pelaksanaannya ternyata hipotek tidak langsung di
pasang, Di dalam prakteknya sebelum hipotek benar- 
benar dipasang sementara itu hanya didahului melaku- 
kan pengikatan dengan kuasa memasang hipotek. Cara 
ini nampaknya merupakan cara yang terpaksa dilakukan 
untuk menghindarkan biaya-biaya besar yang akan 
memberati debitur jika hipotek benar-benar dipasang.

Sebaliknya sebagaimana yang telah saya uraikan 
pada bab II dari sistem hukum kita yang tersedia 
untuk menjamin terbayarnya lunas suatu utang dapat 
dipergunakan lembaga jaminan yang berupa :

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SISTEM PERJAMINAN PADA BANK 
TABUNGAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN 
KREDIT PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA PENSIUNAN ABRI

BUDI GUNCAHYONO



42

a. hipotek;
b. dan borgtocht,

Ternyata jika kita perbandingkan antara jenis- 
jenis lembaga jaminan yang dapat dipergunakan sebagai- 
mana yang telah saya uraikan pada bab II dan jika kita 
bandingkan dengan yang tidak dipergunakan oleh Bank 
Tabungan Negara. Adapun kedua lembaga jaminan itu 
berupa ; gadai dan fidusia.

Tentang tidak dipergunakannya lembaga gadai 
oleh Bank Tabungan Negara kiranya memang dapat dime- 
ngerti karena sebagai mana sudah saya jelaskan tidak- 
lah mudah digunakannya lembaga gadai tersebut di dalam 
kasus pemberian kredit oleh Bank Tabungan Negara ini. 
Tentang tidak dipergunakannya lembaga Fiduciaire 
Eigendorasoverdracht (EEO) memang kiranya sudah tepat 
sebab sebagairaana yang telah saya jelaskan pada bab II 
terdapat banyak kelemahan pada lembaga jaminan fidusia 
untuk dapat diandalkan sebagai jaminan oleh Bank Ta
bungan Negara,

Sekarang marilah kita bahas bagaimana dengan. 
pengikatan-pengikatan jaminan yang dipergunakan oleh 
Bank Tabungan Negara itu, Ternyata sekalipun Bank 
Tabungan Negara melakukan pengikatan dengan jaminan 
hipotek sebagai jaminan utama, namun Bank Tabungan 
Negara masih memerlukan adanya jaminan tambahan yang

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SISTEM PERJAMINAN PADA BANK 
TABUNGAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN 
KREDIT PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA PENSIUNAN ABRI

BUDI GUNCAHYONO



43

berupa pengikatan borg, pengikatan dana pensiun sebagai 
jaminan, dan pengikatan perlindungan asuransi jiwa 
sebagai jaminan.

2. Pengikatan Hipotek
Tentang hipotek telah saya uraikan pada Bab XI 

bagian ketiga skripsi ini, DI dalam prakteknya untuk 
menjamin terbayarnya lunas atas kredit yang dilepaskan 
oleh Bank Tabungan Negara guna keperluan pembelian 
rumah raurah tidak langsung dipasang hipotek tetapi 
untuk sementara sekedar diikat dengan kuasa memasang 
hipotek.

Dapatlah dimengerti mengapa kiranya Bank Tabung
an Negara tidak langsung memasang hipotek. Alasan yang 
pertama berkaitan dengan biaya untuk pengikatan peraa
sangan hipotek ini. Saat ini biaya untuk keperluan ini 
cukup mahal. Biaya-biaya untuk keperluan pemasangan 
hipotek dibebankan kepada debitur. Seperti kita ketahui 
pada dasarnya yang menggunakan kredit ini adalah mereka 
-mereka yang tergolong berpenghasilan lemah. Untuk 
membayar angsuran dan suku bunganya saja pada umumnya 
bagi mereka sudah merupakan beban keuangan yang cukup 
berat, apalagi ditarabah dibebani dengan biaya-biaya 
untuk maksut seperti di atas.

Alasan kedua. Seperti telah diutarakan di muka
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bahwa di dalam prakteknya untuk menjamin terbayarnya 
lunas atas kredit yang telah dilepaskan guna keperluan 
perabelian rumah raurah itu, Bank Tabungan Negara lebih 
menitik beratkan pada jaminan tambahannya. Artinya 
dengan jaminan-jaminan tambahan yang telah ada terlebih 
dahulu diusahakan semaksimal mungkin untuk dapat ter- 
lunasi seluruh utang debitur dan apabila hal ini tidak 
raeraungkinkan barulah hipotek sebagai jaminan pokoknya 
dapat dilaksanakan. Atas dasar alasan inilah Bank Ta
bungan Negara tidak perlu terburu memasang hipotek.
Bank Tabungan Negara baru memandang perlu sungguh- 
sungguh memasang hipotek (dengan kuasa memasang hipotek 
yang ada) apabila Bank Tabungan Negara melihat adanya 
tanda-tanda bahwa dengan jaminan tambahan yang ada 
nampaknya tidak akan mampu menjamin terbayarnya lunas 
utang debitur.

Tetapi dilain pihak dengan belum dipasangnya 
hipotek oleh Bank Tabungan Negara menempatkan Bank 
Tabungan Negara mengandung resiko kelemahan. Adapun 
yang saya raaksutkan dengan kelemahan di sini adalah 
jika timbul tuntutan gugatan terlebih dahulu oleh kre
ditur kongkuren atas barang yang dijadikan jaminan 
dengan kuasa memasang hipotek di atas maka di dalam hal 
ini hipotek sudah tidak mungkin dipasang lagi meskipun 
ada surat kuasa untuk itu. Dengan demikian berdasarkan
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pasal 1132 B.W. Bank Tabungan Negara tetap bersetatus 
sebagai kreditur kongkuren. Dengan kata lain Bank 
Tabungan Negara sebagai pemegang kuasa memasang hipo
tek harus membagi hak tagihannya dengan kreditur 
kongkuren yang sudah raengajukan tuntutan tadi.

Bank Tabungan- Negara menyadari bahwa dengan 
masih diikat dengan kuasa memasang hipotek beluralah 
atas kredit yang dilepaskannya sudah aman, seperti 
yang diuraikan tadi. Sehubungan dengan hal Itu pihak 
Bank Tabungan Negara kemudian mengambil tindakan yang 
sekiranya dapat sedikit mengamankan kuasa memasang 
hipotek yang dipegangnya. Artinya agar kuasa memasang 
hipotek yang dipegangnya Itu nantinya terjamin dapat 
direalisasikan maksutnya. Tindakan tersebut berwujut 
menarik segala dokumen yang ada kaitannya dengan ba
rang yang akan dijadikan jaminan di dalam pemasangan 
hipotek nanti. Dengan. dokumen ada dltangan Bank Ta- 
ngan Negara diharapkan bahwa selama kuasa memasang 
hipotek belura direalisasikan maksutnya, debitur tidak 
mempunyai kesempatan unrtuk melakukan perbuatan yang 
sekiranya dapat merugikan kreditur atas barang yang 
akan dijadikan. jaminan hipotek. Tetapi tindakan Bank 
Tabungan Negara yang demiklan ini tentunya belum mem
berikan jaminan kuat bahwa atas barang jaminan hipotek 
bebas dari tuntutan kreditur lain.
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Di dalam kerangka inilah kita melihat betapa 
pentingnya jaminan tambahan yang diminta aleh Bank Ta- 
bungan Negara.

3. Pengikatan Borgtocht
Di dalara praktek perbankan, lembaga jaminan 

borgtocht paling sering dlgunakan terutama dalara kaitan 
nya dengan lembaga kredit. Demikian halnya dengan Bank 
Tabungan Negara juga menggunakan lemaga jaminan Ini 
sebagai salah satu jaminan tambahan di dalam upayanya 
menjamin agar kredit yang telah dilepaskan kepada de
bitur dapat terbayar lunas kembali kepada Bank Tabungan 
Negara.

Mengapa lembaga borgtocht Ini banyak dipakai di 
dalam praktek perbankan yang berkaitan dengan kredit 
karena selain prosedur pengikatannya yang tidak begitu 
sullt tetapi lebih dari itu disebabkan biaya pengikatan 
nya yang tidaklah begitu besar.

Di dalam praktek di Bank Tabungan Negara, peng
ikatan borgtocht sebagai jaminan tambahan atas kredit 
yang dilepaskan oleh Bank Tabungan Negara di dalara 
pelaksanaannya tidak banyak mengalarai kesulitan. Pada 
uraian kali ini saya tidak membahas tentang borgtocht, 
sebab secara umum baik keuntungan-keuntungan ataupun 
kelemahan-kelemahan yang ada pada pengikatan jaminan 
ini telah saya uraikan pada Bab II bagian kedua
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skripsi ini.

4# Pengikatan Dana Pensiun Sebagai Jaminan
Ternyata Ini merupakan bentuk jaminan yang spe-

sifik. digunakan oleh. Bank Tabungan Negara yang tidak
akan kita dapatkan di dalam bentuk-bentuk jaminan pada
umumnya. Karena itu didalam Bab II tentang bentuk-
bentuk jaminan pada unrumnya pada sistem hukum jaminan
kita saya tidak memasukkannya.

Sebelum memulai pembahasan berikutnya perlu
kiranya mengetahui dahulu apa yang dimaksutkan dengan
dana pensiun. Pengertian dana pensiun menurut TJndang-
undang nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai
dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang sampai sekarang
masih berlaku menyebutkan :

"Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas
jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-
tahun mengabdikan dirinya kepada negara."

Sastra Djatmika dan Marsono memberikan pengertian
pensiun adalah sebagai berikut :

Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima 
setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang 
tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai peng- 
hidupan selanjutnya, agap ia tidak terlantar 
apabila tidak berdaya untuk mencari penghasilan 
lain. 10

Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian 
dl Indonesia. Cet.VI* Djambatan, Jakarta, 1985, h*185.

10
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Seperti telah. diutarakan bahwa perbankan akan 
senantiasa mencari upaya bagaimana caranya agar setiap 
kredit yang diberikan kepada debitur dapat aman. Demi
kian halnya dengan Bank Tabungan Negara yang member! 
kan kredit kepada masyarakat guna keperluan untuk 
pembelian rumah murah, juga berupaya bagaimana caranya 
menjamin terbayarnya lunas atas kredit yang dilepaskan 
nya itu.. Sehubungan dengan hal itu adanya dana pensiun 
pada debitur oleh Bank Tabungan Negara diikat dijadl- 
kan jaminan atas utang debitur yang bersangkutan. 
Pengikatan jaminan beginl tentunya hanya dapat diterap 
kan kepada debitur yang mempunyai pensiun. DI luar itu 
tidak disyaratkan adanya jaminan tambahan demikian.

Masalahnya sekarang apakah sebenarnya yang di- 
maksutkan dengan pengikatan dana pensiun sebagai jami
nan itu. Yang dimaksutkan dengan pengikatan dana pen
siun sebagai jaminan adalah dana pensiun tersebut 
dapat digunakan oleh Bank Tabungan Negara untuk ter
bayarnya lunas utang debitur*

Sekarang perlu.kiranya kita raengetahui bagai- 
mana konstruksi atau teknis pelaksanaan adanya dana 
pensiun pada debitur diikat sebagai jaminan utang 
oleh Bank Tabungan He gar a,

Adapun teknis pelaksanaanya yang ditempuh oleh 
Bank Tabungan Negara untuk itu adalah sebagai ber
ikut :
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a. nrulanya diperjanjikan agar debitur meraindahkan dana 
pensiun bulanannya dari Kas Negara ke Kantor Pos; 

b* kemudian Kantor Pos secara otomatis atas kuasa 
debitur setiap bulannya melakukan pemlndah bukuan 
rekening giro atas nama debitur ke rekening giro 
atas nama Bank Tabungan Negara;

c. dana pensiun yang dipindahkan ke rekening giro atas 
nama Bank Tabungan Negara sebesar sepertiga pensiun 
yang bersangkutan sebagai angsuran pengembalian 
kredit yang telah diterimanya.

Oleh Bank Tabungan Negara adanya dana pensiun 
pada debitur tersebut diikat untuk dijadikan sumber 
keuangan pembayaran angsuran. pelunasan kredit,

Dengan dipergunakan upaya seperti di atas dimak 
sutkan agar Bank Tabungan Negara akan terjamin bahwa 
debitur akan melaksanakan kewajibannya membayar ang
suran pelunasan kredit secara teratur dan tepat pada 
waktu yang telah dltentukan. Sebab dana pensiun yang 
diteriraakan setiap bulan kepadanya itu dipastikan akan 
dibayarkan sejumlah tertentu kepada Bank Tabungan 
Negara.

Dengan melakukan pemindah bukuan rekening giro 
atas nama debitur ke rekening giro atas nama Bank 
Tabungan Negara oleh Kantor Pos, menyebabkan debitur- 
tidak menerima langsung pensiunnya dari Kas Negara 
tetapi akan menerima sejumlah setelah dikurangi
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sepertiga dari pensiunnya dari Kantor Pos* Tindakan 
demikian dimaksutkan untuk mencegah apabila diterima- 
kan langsung secara penuh kepada debitur, dimungkinkan 
debitur akan menunda-nunda atau tidak akan merabayarkan 
pensiunnya itu, Dengan cara Ini tidak memberikan ke- 
nrungkinan bag! debitur untuk tidak memenuhi kewajiban- 
nya tersebut selama debitur menerlraa pensiun*

Namun demikian upaya pengamanan yang sedemikian 
rupa ini belumlah menjamin akan dapat dilaksanakan 
hlngga angsuran kredit selesai. Hal ini disebabkan 
karena debitur tidak menerlraa pensiun lagi, sehingga 
perabayaran angsuran pelunasan kredit kepada Bank Ta
bungan Negara menjadi macet. Dengan berhentlnya debi
tur menerima pensiun maka tentunya upaya pengikatan 
dana pensiun sebagai jaminan tidak dapat dilaksanakan 
lagi.

Ada beberapa hal yang menurut ketentuan per
aturan perundang-undangan dapat menyebabkan seseorang 
yang semula menerima pensiun kemudian tidak menerima 
pensiun lagi. Pemberlan dana pensiun kepada seseorang 
berakir apabila :
a. penerima pensiun meninggal dunia (pasal 14 Undang- 

undang nomor 1 1 tahun 1969);
b. Surat Keputusan Pemberlan Pensiun dibatalkan ka

rena la diangkat kembali dalam kedudukan penuh 
sebagai Pegawai Negeri termasuk akan mendapatkan
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hak pensiun apabila nanti diberhentikan (pasal 15 
Undang-undang nomor 11 tahun 1969);

c* Surat Keputusan Pemberian Pensiun dibatalkan karena 
peneriraa pensiun. tidak seijin Pemerintah menjadi 
anggota tentara atau pegawai suatu negara asing 
(pasal 29 ayat 1 huruf af Undang-undang nomor 11 
tahun 1969);

d. Surat Keputusan Pemberian Pensiun. dibatalkan karena 
penerima pensiun menurut keputusan pejabat/badan 
negara dinyatakan salah melakukan tindakan atau 
terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan 
dengan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara 
yang berdasarkan Pancasila (pasal 29 ayat 1 huruf
b, Undang-undang nomor 11 tahun 1969);

e. Surat Keputusan Pemberian Pensiun dicabut karena 
kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang 
diajukan sebagai bahan untuk pemberian pensiun 
tidak benar dan ia sebenarnya tidak berhak dib-eri 
pensiun. Apabila ini terjadi maka pensiun yang 
telah dibayarkan harus ditagih kembali (pasal 29 
ayat 1 huruf c dan ayat 2 Undang-undang nomor 11 
tahun 1969).11

1 1 Xbid.. hal.191-192

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SISTEM PERJAMINAN PADA BANK 
TABUNGAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN 
KREDIT PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA PENSIUNAN ABRI

BUDI GUNCAHYONO



52

5* Pengikatan Perlindungan Asuransi Jiwa Sebagai 
Jaminan

Tentang bentuk jaminan ini pun merupakan bentuk 
jaminan yang spesifik yang digunakan oleh Bank Ta
bungan Negara* Bentuk jamlna’ ini pun tidak akan kita 
teraui di dalam bentuk-bentuk jaminan umum di dalam 
sistem hukum kita. Karena itu bentuk jaminan ini tidak 
saya masukkan pada Bab XI skripsi ini.

Sebelum memasuki uraian lebih lanjut, perlu 
kita raengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksutkan 
dengan asuransi jiwa. DI dalam kepustakaan sering kita 
^umpal Istilah "asuransi jiwa" sama dengan "pertang- 
gungan jiwa".

Tentang asuransi jiwa ini diatur secara slngkat 
di dalam WvK raulai dari pasal 302 sarapai dengan pasal 
308 di dalam Buku I titel 10 bagian ke 3*

Didalam pasalnya yaitu pasal 302 WvK, undang- 
ttndang memberikan gambaran tentang apa yang dimaksut 
dengan asuransi jiwa yaitu ; bahwa jiwa seseorang 
dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang/pihak 
yang berkepentingan dengan itu, baik untuk selama 
hidupnya, raaupun untuk sesuatu waktu yang ditentukan
dalara perjanjian.^^

12Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertang- 
gungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian.Kekakaran, 
dan Jiwa). Cet.V.Seksi Hukum DagangPakultas Hukum 
Universitas G-ajah Mada, Xogyakarta, 1985, h*94.
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Pengertian asuransi jiwa menurut pasal 1 sub a Ordo- 
nansi Perusahaan Asuransi Jiwa (Ordonnantie op het 
levensverzekering bedrijf) tanggal 15 April 1941 yang 
termuat di dalara Staatsblatf 1941-101 adalah sebagai 
berikut :

"asuransi jiwa yaitu persetujuan untuk raengadakan 
perabayaran sejumlah uang dengan menerima premi 
dalam hubungan hidup atau wafatnya seorang ma
nusia. " 1 3

Sehubungan dengan pengertian asuransi jiwa di 
atas, maka yang saya maksutkan dengan perlindungan 
asuransi jiwa adalah perlindungan yang diberikan oleh 
perusahaan asuransi atas hidup atau matinya pemegang 
polis dengan dibayarkannya sejulah uang.

Sekarang masalahnya, apa yang dimaksutkan 
dengan pengikatan perlindungan asuransi jiwa sebagai 
jaminan itu* Maksutnya adalah. dengan adanya perlin
dungan asuransi jiwa pada debitur dapat dipergunakan 
oleh Bank Tabungan Hegara untuk terbayarnya lunas 
atas utang debitur.

Pada asuransi jiwa ini debitur- mengikatkan 
dirinya dengan pihak perusahaan asuransi atas hidup

1̂ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di In
donesia. Cet.VIII, Interoasa, Jakarta, 1982, h*187.
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atau matinya bag! kepentingan pihak yang berkepen- 
tingan, Yang dimaksutkan dengan pihak yang berkepen- 
tingan adalah perabayaran sejumlah uang dari penang- 
gung (pihak. perusahaan asuransi) itu akan dibayarkan 
seseorang/plhak yang telah dltentukan apabila perae- 
gang polls meninggal dunia. Di dalam kasus Ini yang 
menjadi pihak yang berkepentingan adalah Bank Ta
bungan Negara karena pembayaran sejumlah uang dari 
perusahaan asuransi akan dibayarkan kepada Bank Ta- 
bungan Hegara apabila pemegang polls (debitur) mening
gal dunia»

Adapun tujuan Bank Tabungan Negara menggunakan 
upaya pengikatan ini adalah apabila terjadi debitur 
meninggal dunia terlebih dahulu sebelum masa perluna- 
san angsuran kredit selesai maka pihak Bank Tabungan 
Hegara sebagai kreditur akan. tetap terjamin melalui 
pelunasan kredit yang akan dibayarkan oleh perusahaan 
a stir ansi#

Dengan demikian Bank Tabungan Negara akan 
terjamin manakala debitur meninggal dunia leblh dahulu 
sebelum masa pelunasan angsuran kredit selesai maka 
Bank Tabungan Negara tidak perlu bersusah payah me- 
laksanakan jaminan tambahan lainnya guna menutup sisa 
utang debitur tetapi cukup melapor kepada pihak peru
sahaan asuransi untuk memintakan pelunasan utang de
bitur.
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Di dalam praktek di Bank Tabungan Negara, upaya 
pengamanan kredit yang demikian ini tidaklah selalu 
diterapkan kepada seluruh debitur yang mengambil kre
dit guna*keperluan pembelian. rumah murah. Hal ini 
dapatlah dimengerti, sebabnya ad - ''ah pertimbangan agar 
tidak ingin meraberatkan debitur* Biaya-biaya pengikat
an beserta polisnya biasanya di dalam prakteknya di- 
bebankan kepada debitur.

Pada debitur yang tergolong anggota pensiunan 
ABRI, Bank Tabungan Negara tidak mengalami kesulitan 
atas pelaksanaan upaya ini, sebab pada dasamya semua 
anggota pensiunan ABRI sudah terikat dalam perjanjian 
asuransi jiwa* Semenjak menjadi anggota ABRI, semen- 
jak itu pula secara otomatis mereka telah diikut ser- 
takan menjadi peserta asuransi jiwa pada Perum Asu
ransi ABRI (Perum Asabri). Tujuannya dimaksutkan untuk 
memberikan jaminan hari esok kepada setiap anggota 
ABRI yang telah selesai masa baktinya atau meninggal 
dunia sebelum masa baktinya habis. Pada saat anggota 
ABRI dinyatakan selesai masa baktinya atau meninggal 
dunia terlebih dahaulu, Pada saat itu kemudian ia 
memperoleh sejumlah uang pertanggungan asuransi jiwa 
dari Perum Asabri* Sehubungan 6sngan keperluan untuk 
pembelian rumah murah maka oleh Bank Tabungan Negara 
diminta agar uang pertanggungan itu tidak diambil 
tetapi diperpanjang lagi selama jangka waktu tertentu
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dengan diperjanjikan bahwa pembayaran sejumlah uang 
dari perusahaan asuransi I ‘.u akan dibayarkan kepada 
Bank Tabungan Negara sebagai pembayaran pelunasan sisa 
utang debitur apabila debitur meninggal dunia terlebih 
dahulu sebelum masa angsuran kredit selesai. Hal ini- 
lah yang memungkinkan upaya inx dapat diterapuh sebab 
debitur tidak lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk 
pengadaan asuransi ini karena premi dan biaya peng- 
Ikatannya telah dibayar sejak: menjadi anggota-ABRI 
aktif dengan jalan peraotongan sejumlah tertentu atas 
gajinya.

Naraun perlu diketahui oleh Bank Tabungan Ne- 
garabahwa belum tentu atas kematian debitur pihak 
asuransi akan selalu menutup seluruh sisa utang debi
tur. Hal. Ini disebabkan belum tentu adanya faktor ke- 
pentingan atas meninggalnya debitur yang harus ditang- 
gung oleh pihak asuransi. Li dalam pasal 307 WvK 
menyebutkan :

"Apabila seseorang yang telah mempertanggungkan 
jiwanya, membunuh diri, atau dihukura mati, maka 
gugurlah pertanggungan itu."

Dengan gugurnya perjanjian asuransi otomatls pihak 
Bank Tabungan Hegara sebagai pihak yang berkepentingan 
tidak akan mendapatkan pembayaran pelunasan sisa utang 
debitur.
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BAB IV

P E N U I H P

1• Kesimpulan
Pada bagian akir skripsi Ini akan saya kemuka- 

kan beberapa kesimpulan berdasarkan pembahasan dan. 
uralan dari permasalahan yang telah saya bahas dalam 
bab-bab sebelumnya* Selain Itu juga akan saya coba 
untuk memberikan saran-saran atas dasar kesimpulan 
yang saya kemukakan.

Lari uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya, 
saya menarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Jika dilihat dari segl undang-undang maka oleh 

undang-undang telah disediakan bentuk-bentuk lem
baga jaminan yaitu : borgtocht, hipotek, dan gadai 
serta dari praktek timbul lembaga jaminan fidusia. 
Tetapi dalam pada itu ternyata yang dipergunakan 
oleh Bank Tabungan Negara adalah lembaga jaminan 
borgtocht dan hipotek, karena kususnya pengikatan 
hipotek itulah yang dianggap paling kuat dan atau 
menguntungkan bag! Bank Tabungan Negara*
Namun dalam pelaksanaannya pengikatan hipotek ini 
hanya dilaksanakan dengan kuasa memasang hipotek. 
Pemasangan hipotek dalam bentuk surat kuasa ini,
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Jika ditinjau secara yuridis, dilihat dari segi 
kepentingan bank raengandung resiko yang besar yaitu 
jika barang yang akan dijadikan jaminan hipotek 
terlebih dahulu berada dalam tuntutan pihak lain 
maka bank tidak dapat lagi memasang hipotek atas 
barang yang dijaminkan dalam kuasa memasang hipotek 
dan dengan demikian bank tetap sebagai kreditur 
kongkuren*

b. Dlsamping itu oleh Bank Tabungan Negara dalam usaha 
nya melindungl atas kredit perumahan yang dilepas- 
kannya itu telah dipergunakan bentuk-bentuk sarana 
perjaminan lain berupa pengikatan dana pensiun dan 
pengikatan perllndungan asuransi jiwa yang jika 
kita lihat lebih lanjut berartl merupakan suatu 
galian atau terobosan baru yang selama Ini belum 
banyak dipergunakan oleh perbankan lalnnya.

2. Saran
a, Ag&r terus digalakkan. dalam mencaxl sarana-sarana 

upaya pengamanan kredit di luar yang telah disedla- 
kan oleh undang-undang yang sekiranya dapat dilak
sanakan dengan tidak mengeluarkan blaya yang besar 
serta prosedur* yang rumit untuk pengikatannya.

b. Mulai secara berencana dan sungguh-sungguh melaku- 
kan kegiatan kearah terbentuknya undang-undang
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tentang hak tanggungan seperti yang dijan^ikan. di 
dalam pasal 51 Undang-undang tentang Pokok-pokok 
Agraria dalam waktu secepatnya, di mana diharapkan 
hak tanggungan itu nanti dapat raemonuhi atau eesuai 
dengan kebutuhan masyarakat akan lembaga perkredit- 
an dewasa ini.

c. Sebenarnya untuk raengatasi resika-resiko perbankan 
ini alangkah balknya kalau didirikan suatu perusa
haan asuransi yang kusus bertujuan untuk digunakan 
sebagai wadah menampung restko-resiko perbankan 
atas bahaya kemungktnan menderita kerugian karena 
tidak dapat dltagthnya kredit-kredit yang telah di- 
lepaskan oleh bank pelepas kredit. Jelasnya agar 
suatu bank yang melepaekan kredit-kreditnya, dapat 
mengadakan penutupan perjanjian asuransi kepada 
perusahaan asuransi yang dimaksut di atas dengan 
janji manakala kredit yang bersangkutan tidak dapat 
tertagih maka menjadi kewajiban perusahaan asuran
si tersebut sebagai penanggung membayar ganti rugi 
kepada bank yang b *.?sangkutan, Dengan cara ini 
diharapkan bank tidak. perlu lagi kuatir atas tidak 
tertagihnya kredit-kredit yang dilepaskannya.
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