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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

a. Ketentuan mengenai tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah tidak lagi merupakan objek jaminan hipotek tapi sudah menjadi 

objek dari hak tanggungan. Asas pemisahan horisontal yang 

melandasi undang-undang hak tanggungan dapat menimbulkan 

perbedaan antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan. Dalam 

Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Hak Tanggungan dimungkinkan 

pemilik bangunan sebagai pemberi hak tanggungan, yaitu ikut 

menjaminkan bangunannya asalkan ia menandatangani akta otentik 

untuk pembebanan hak tanggungan. Sehingga pemilik bangunan 

berkedudukan sebagai ko debitor atas utang dari debitor. Proses 

pembebanan hak tanggungan ada 3 (tiga) tahapan yaitu perjanjian 

kredit sebagai perjanjian pokok, perjanjian pembebanan terhadap 

jaminan hak tanggungan, dan pendaftaran pada kantor pertanahan 

setempat. Jika ketiga tahapan ini dipenuhi maka melahirkan hak 

kebendaan dan kreditor berkedudukan sebagai pemegang hak 

tanggungan. 

b. Apabila debitor wanprestasi maka eksekusi terhadap tanah milik 

debitor beserta bangunan milik ko debitor dapat dilakukan dengan 

tiga cara, yaitu eksekusi dibawah tangan, eksekusi dengan cara parate 
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eksekusi, atau dengan cara eksekusi berdasarkan titel eksekutorial. 

Akibat hukum bagi “pemilik bangunan” apabila pemilik tanah 

(debitor) wanprestasi atas kredit bank adalah dilakukan eksekusi atas 

bangunan ko debitor beserta tanahnya, karena pemilik bangunan telah 

ikut menandatangani akta pembebanan hak tanggungan, maka hal 

tersebut mengikat bagi pemilik bangunan. 

2. Saran 

Dengan adanya asas pemisahan horisontal di dalam Undang-Undang 

Hak Tanggungan maka dapat saja pemilik tanah berbeda dengan 

pemilik bangunan. Dalam hal kredit dengan pembebanan hak 

tanggungan berbeda antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan, 

maka sebelum penandatanganan perjanjian kredit dan akta 

pembebanan hak tanggungan, pihak Notaris/PPAT, serta pihak bank 

beritikad baik untuk menjelaskan kepada pihak debitor dan co debitor 

mengenai risiko yang akan diterima apabila debitor wanprestasi.  
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