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     Sertifikat Hak Tanggungan bertitel eksekutorial, diterbitkan oleh BPN yang memiliki 

kewenangan menerbitkan sertifikat tersebut berdasarkan undang-undang yakni pengaturan 

kewenangannya di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT),  berimplikasi 

pada praktek perputaran roda perekonomian maupun praktek di peradilan bahwa sertifikat 

Hak Tanggungan tersebut diakui sebagai dokumen yang memiliki kekuatan eksekutorial.  

Sertifikat Hak Tanggungan dipersamakan dengan Grosse ackte Hypotheek sehingga 

memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.  Karena Sertifikat Hak Tanggungan dipersamakan 

dengan grosse akta hipotik,  maka Prosedur eksekusi hipotik dijadikan dasar eksekusi 

Sertifikat Hak Tanggungan yang prosedurnya mendasarkan pada Pasal 224 HIR dimana 

dalam pasal tersebut mengatur mengenai eksekusi grosse akta hipotik dan grosse akta 

pengakuan hutang yang pelaksanaanya harus dengan atau melalui fiat eksekusi dari 

Pengadilan Negeri. Pelaksanaan eksekusi dengan sertifikat Hak Tanggungan yang menurut 

ketentuan dalam UUHT mendasarkan diri pada Pasal 224 HIR ternyata jika ditinjau secara 

yuridis sangat memungkinkan terjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusinya.  Kendala-

kendala tersebut disebabkan oleh ketentuan-ketentuan dalam UUHT sendiri dan ketentuan 

dari peraturan perundang-undangan yang lain yakni UU No. 37/2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.  

 

Kendala pengaturan eksekusi dalam UUHT, jika ditinjau dari otentisitas Sertifikat Hak 

Tanggungan dan sifat limitatif Pasal 224 HIR maka sebenarnya sertifikat Hak Tanggungan 

tidak memenuhi kategori dokumen yang dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR 

karena: Sertifikat Hak Tanggungan tersebut tidak dibuat oleh  Notaris selaku satu-satunya 

pejabat yang berhak membuat grosse akta. Sertifikat Hak Tanggungan bukan merupakan 
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salinan akta yang dibuat oleh Notaris dari minuta yang disimpan dalam protokolnya, 

merupakan akta pejabat (ambttelijke ackte) hanya berisi pernyataan konstitutif dari pejabat 

yang bersangkutan dan tidak berisi hak dan kewajiban para pihak seperti grosse akta.  

 

terjadi inkonsistensi dan disinkronisasi pengaturan eksekusi dalam UUHT. Disinkronisasi 

terlihat dari adanya ketentuan dalam UUHT yang menyatakan bahwa grosse akta hipotik 

sebagaimana dimaksud Pasal 224 HIR diganti dengan sertifikat Hak Tanggungan.  

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUHT menyatakan bahwa titel eksekutorial dicantumkan pada 

sertifikat Hak Tanggungan, pencantuman titel eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan 

ini sangatlah tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR dan tidak sesuai 

dengan asas hukum yang berlaku mengenai grosse akta.   Inkonsistensi  nampak pada 

Penjelasan Umum angka 9 UUHT dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan 

ayat (3) UUHT, kedua penjelasan ini menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang 

untuk: mengatur pelaksanaan parate executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 

HIR/258 RBg.; eksekusi sertifikat Hak Tanggungan melalui tata cara dan dengan 

menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan Hukum Acara Perdata. 

 

Isi kedua Penjelasan tersebut terlihat menyamakan prosedur parate eksekusi dalam Pasal 6 

UUHT dengan prosedur eksekusi berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan yang diatur 

dalam Pasal 14 UUHT.  Hal ini menimbulkan pengertian yang kabur, Ketidakpastian ini 

menimbulkan kendala dalam pelaksanaan eksekusinya dikemudian hari.  

 

Sertifikat Hak Tanggungan tidak berisi klalusula-klausula hak dan kewajiban para pihak 

sehingga didalamnya tidak ada sifat “penghukuman” maka jika dipersamakan dengan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hanya bersifat 

deklarator (declaratoir) sehingga non eksekutabel. 

 

 Kendala lain pelaksanaan eksekusi sertifikat Hak Tanggungan adalah tidak  

disyaratkannya penyertaan Akta Pengakuan Utang (APU) pada pengajuan permohonan 

eksekusi pada Pengadilan Negeri sehingga memungkinkan terjadi perbedaan persepsi 

antara kreditor dan debitor dalam penentuan jumlah hutang. 
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