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lSI RINGKASAN I 

1. Maaalah Penelitian 
Hipotik aebagai hak kebendaan membarikan kedudukan yang is 

timeva pada bank oleh karena bank memperoleh preferenai dalam pe
lunasan utang msnakala terjadi kepailitan ataupun wanprestasi pa

i da si debitur. Tetspi di sisi lain, pemasangan hipotik juga me
mungkinkantimbulnya risiko, yaitu riaiko yang diakibatkan ada
nya cacat hukum dalam pemasangan hipotik. 

Salah aatu hal yang memungkinkan terjadinya eacat hukum da
Ism pemasangan hipotik adalah cacat dalam sertifikat hak atas ta
nab yang dijaminkan pada bank. Stelsel negative yang dianut oleh 
UU 5/1960 membava konsekuensi bahva orang yang namanya tercantum 
dalam sertifikat dianggap sebagai pemilik. Maaalahnya mendeteksi 
8ali tidaknya auatu aertifikat hak atas tanah cUkup aulit, se
hingga tidak tertutup kemungkinan aertifikat aapal dijaminkan
pada suatu bank. " 

Dari gambsran demikian maka yang menjadi permasalaban adalah 
apa akibat hukum dari pemasangan hipotik dengan sertifikat aspal
ditinjau dari legi kepentijngan bank? Lebih lanjut, apa upaya 
yang dapat dl1akukan bank dalam rangka mencegah terjadinya pe
masangan hipotik dengan sertifikat aspal? 

2. Tujuan Penelitian 
Hal pertama yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 

melakukan telaah yuridis mengenai akibat hukum pemasangan hipottik
dengan sertifikat aspal. 

TUjuan kedua adalab untuk mencari upaya preventive dalam . 
rangka meneegah terjadi pemassngsn hipotik dengan sertifikat a~' 

Pal. 
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3. Metodologl Penelltlan 
Pelaksanaan penelltlan Inl dl1akuken dengen menggunakan 

metode penelltlan doktrlnal legal research dengen melakukan 
penelusuren terhedap bahen-bahen hukum (legal materlals) de
ngen melakuken pengkajlan terhadap prlnslp-prlnslp, asas den 
ketentuan hukum yeng releven dengan permasalahen.

Leblh lenjut dl1akukan anallsls deskrlftlf terhadap keten
tuen yang relevan dengen pemssengan hlptotlk den ketentuan 
tent eng pendaftaran tenah. 

4. Keslmpulen
Pemasangan hlpotlk dengan sertlrlkat aspal membawa aklbat 

hukum bahwa keduduken kredltur atau bank tldak sebagal kredl
tur preferen melalnken sebagal kredltur konkuren. Terhadap 
benk berlaku ketentuan dalam Pasal 11'1 dan 11'2 BW. 

Upaya pencegahan pemesangan hlpotlk dengan sertlrlkat 
aspal dl1akukan dengan penelltlen secara cermat atas seluruh 
dokumen yang dlperlukan dalam pem~sangan hlpotlk, balk Itu 
akta jual bell, sertlflkat tenah, 1MB Maupun Surat Keterengan ' 
Pendartaren Tenah. 
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