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B A B  I

P E B D A H D L U A H

X# TuJuan dan art! penulisan.
Pada kesempatan Ini penulis membuat tulisan ilmiah nn- 

tuk menenuhi sebagian dari persyaratan untuk raemperoleh gelar 
Sarjana Hukura.
Adapun tujuan yang disadari penults adalah :

a. Sekedar menatabah literatur dalam bahasa Indonesia.
b. Sebagai pangkal tola* untuk studi lebih lanjut da- 

lam bidang iln&ah, khususnya Ilmu Hukum.
c. 3ebagal ajakan penults terha&ap acsama mahasiswa, 

terutama para raah&siswa yang masih duduk pada tins- 
kat-tingkat permulaan, untuk mengembangkan diri se- 
suai dengan prcfesi yang dicita-ettakan.

2. Alasan sengambilan .1udul.
Adalah wa jar bila kita dalam alam pembangunan yang rae- 

nyeluruh ini berusaha memberikan sumbangan k ear ah lajunya 
perkembangan dan kemajuan fcerwujudnya rule of law. Dengan a- 
danya semangat tersebut, penults ingin memberikan sumbangan , 
walaupun kecil dan tidak berarti untuk dapat ikut serta raeng- 
ambil bagian dalam cita-cita tersebut.

Adapun alasan mengapa penulis raengarabil judxil demikian 
adalah karena penulis memandang perlu adanya pembahasan seca- 
ra tersendiri mengenal **Hutang-hutang Yang Diclahulukan PeXu - 
nasanny©:̂ , karena mempengaruhi hubungan hutang-piutang dalam 
zaman pembangunan ini. Dan di samping itu penulis menpunyai 
anggapan, bahwa pengertian hutang-hutang yang didahulukan pe-
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lunasannya adailfh kuncl pembuka jalan untuk dapat mempelajari 
peraturan-peraturan mengenai hak-hak jarainan yang sangat di - 
perlukan dalam rangks- pembangunan nasional.

• «r

Adapun problematik yang dihadapi pemilis adalah bagai - 
mana pengaruh hutang-hutang yang didahulukan peXunasannya Ini 
terhadap hak-hak jaminan Xainnya. Penulis mendekatl problema- 
tlk terscbut dengan jalan deskriptif atau pembabasan kcpusta
ka an.

Ifang dimaksud dengan hutang-hutang yang didahulukan pe- 
lunasannya, adalah hutang-hutang tertentu yang pelunasannya 
barus didahulukan daripada hutang-hutang yimg lain, bila ba- 
rang-barang rallik orang yang berhutang dijual dan hasilnya 
harus dibagikan di antara pars krediturnya.

Jelaslah bahwa yang diatur adalah hal dipergunakannya 
barang-barang mllik orang yang berhutang untuk m&lunasi *hu • 
tang-hutangnffc, tetapl ini tidak berarti bahwa kreditur yang 
didahulukan itu aotnpunyai feak untuk menguasai barang-barang 
milik orang yang berhutang.

Penjelasan selanjutnya dapat dilihat pada bab-babber- 
ikutnya.

3. Harapan penults.
Dapat penulis tambahkan bahwa penulisan ini mempunyai 

beberapa art! ; 
a* Terhadap p®nuli^ sendiri.

Penulis ingin menyolesaikan akhir studinya dalam ting- 
kat sarjana, maka dengan demikian tirabul harapan agar skrip- 
si ini dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan, sehingga
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dengan demikian penulis siap raengomban tugas baru dalam bi- 
dang yang sudsh lama dtidamkan.
b. Terhadap Alma Mater*

Jelas bahwa Aim Mater akan bangga bila dapat menyurn- 
bangkan suatu tcnaga baru kepada masyarakat dengan diterima* 
nya parsyarafcan ini*
Cm Terhadap dunla Ilmu Fengetahuan.

ttudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat bag! Ilmu 
Fengetahuan, khususnya I lam Fengetahuan Hukum.

4. Siatimatik Hukum Perdata.
Sebelum kita membicarakan rasngenai hutang-hutang yang 

didahulukan polunassnnya, terlebih dahulu baiklah akan penu
lis tinjau dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan hukum 
perdata itu*
Yang dimaksud dengan hukum perdata, yaitu hukum yang menga- 
tur hubungan hukum antara w&rga negara perseorangan yang sa~ 
tu dengan warga negara perseorangan yang lain. 1)

Menurut Ilmu Hukum yang sekarang ini, hukum perdata 
lazimnya dibagi dalam empat bidang, yaitu :

- Hukum Perorangan {?er3onenrecht}.
Mengatur pcrihal raanusia sebagai subyek dalam hukum, 
kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kacakapan un* 
tuk bertindak sendiri melaksanakan hak-*haknya itu 
dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu.

- Hukum Keluarga (Familierecht)•
ftengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang tim-

1} Sri Soedewi K. SoiWan , J.P. Gadjah &ada, Hukum Benda, 
hal. 1.
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■ bul dar i hubungan-hakeluargaan, yaitu raisalnya perka- 
winan beserta hubung&n dalam lapangan harta kekayaan 
antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua 
dan anak, perw&lian, curatele dan sebagainya.

- llukum Harta Kekayaan (Veraogcnarecht)
Mengatur perihal hubungaB-hubungan hukumyang dafpafc 
dinilai dengan uang.

- Hukum tfaris {Erfrecht).
ttcngatur hal ihwal tentang be rid a. atau kekayaan sese- 
orang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan bah- 
wa hukum waris Ini men gat ur akibat-akibat dari hu- 
bungan keluarga terhadap harta peninggalan sesoorang. 

Pembagian hukum perdata yang domlkian itu tidak sesuai 
dengan pembagian atau sisteroatik racnurut, Burgerli jk t?ctboek. 
Sergerlijk Netbook dlbagi menjadi empat buteu :

Buku 1 : Perihal Orang.
Buku II : Perihal Benda.
Buku XII : Perihal Perikatan.
Buku XV : Perihal Fombuktian dan Baluwarsa.
Jadi di dalam Burgerli jk ifetboek hukum perorangan dan 

hukum kelurga itu diatur di dalam Buku I#
Hukum harta kekayaan terperinci at as hukum benda dan hukum 
perikatan dan diatur dalam Euku II dan Buku 111, sedang hu
kum war!a diatur dalam Buku XI.

Demikian sekedar pengertian dan penibidangan dalam hukum 
perdata.
Sekarang akan kita tinjau mengenai hukura benda, karcna ma
ter i. yang akan dibahas nanti adalah materx yang diatur da-
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\ S U R A B A Y A

dalam Buku II Bergerlljk ftetboek, yaltu Hukum Benda.

5* Siatemafcik Hukum Benda.
Sistim pengaturan hukum ben da itu ialah sistim tertu- 

tup, artinya orang tidak dapat sehgadakan hak-hak kebendaan 
baru selain yang sudah ditetapkan di dalam undang-undangj 
Jadi hanya dapat mongadakan hak-hak kebendaan terbatas pada 
yang sudah ditetapkan oleh undang~undsng sajak

Ini adalah kebalikan dari sintira hukum perikatan yang 
msrupakan slstlm fcerbuka, artinya onang dapat mengadakan 
perikatan ataupun perjanjlan apapun, balk yang sudah diatur 
dalam undang-undang mxkpxm yang belum diatur oleh undang- 
undang sama sekali. Jadi hukum perikatan menganut azas ke- 
bebasan dalam hal msmbuat perjanjian, asal perjanjian terse- 
but tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bcrtentangan 
dengan kesusllaan dan ketertiban umum.

Hukum benda Itu pertama-feama inengatur mengenai penger- 
tian benda, kemudian pembedaan macam-macam benda dan selan- 
jutnya bagian terbasar mengatur mengenai macam-macam hak ke
bendaan. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agra- 
ria, yaltu Undang-Undang nor̂ or 5 tahun I960 Lerabaran Megara 
I960 no;r>or 104 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 2043» ter- 
jadilah perubahan penting dalam Eurgerli jk V/etfcoek, khusus- 
nya terhadap Buku IX, karena sejak berlakunya Undang-Undang 
teraebut diatas, maka dicabutlah berlakunya scmua ketcntuan- 
ketcntuan mengenai hak-hak sepanjang mengenai bumi, air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dari Buku XI B*W., 
kecuali kctentuan-kotsntuan mengenai Hipotik.
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B A B  IX

HAK-HAK ATAS B£KDA

1. Hak mutlak dan hak relatif.
Sebelum kita jneniugkat untuk fliembiesrakan hak-hak at as 

benda, tnaka sabaiknya kita bicarakan dahulu sengenai hak ke- 
bendaan dan hak perscorangan.
Tang diraakdud dengan hak ktbendaan ialah hak mutlak atas se- 
suatu benda, dimana hak itu membarikan kekuasaan lar*gsung a- 
ta's sesuatu ben da dan dapat dipertshankan terhadap siapapua 
juga. Jadi hak kebendaan itu adalah hak inutlak {hak absolut) 
dan sebagai lawannya adalah hak perseorangan (hak relatif). 
Kedus-dsranya rcerupakan banian dari hak perdata.

Untuk jclasnya bagaimana kedudukan dari hak kebendaan 
dan hak perseorangan Itu, ikhtlsarnya adalfeh sebagai borikuts 
Hak perdata itu diperinci atas ;
1. Hak ntutlak yang terdiri atas ;

a. Hak kepribadian.
Hisalnya hak seseorang atas naaanya, kchormatannya, 
hidup, kemerdekaan dan lain-lain*

b. Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak- 
hak yang timbul karena adanya hubungan antara orang 
tua dan anak.

c. Hak mutlak atas sesuatu benda*
Inilah yang dlsebut hak kebendaan.

2. Hak relatif atau hak perseorangan.
Yaitu semua hak yang ti&bul karena adanya hubungan peri-
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katan, sedangkan perikatan itu timbul dari pcrjan jian, 
undang-undang dan lain-lain.

Jadl untuk singkatnya sebagaimana discbutkan di atas, 
htak kebenda&n iaLah suatu hak yang memberikan kekuasaan 
Langsung atas sesuatu benda, kekuasaan mana dapat diperta- 
hankan terhadap setiap orang.
flak kebendaan Ini merupakan hubungan antara seseorang. 3eba-
ga£ subyek hukum dengan sesuatu benda sebagai obyek hukum, 
fcarena itu hak ini mempunyai suatu akibat, yaitu hak terse
but selalu mengikuti bendanya dimsnapun juga (dalam tangan 
siapapun juga) barang itu bera&a. Artinya hak %tu terus sa- 
ja raengikuti otang yang memilikinya {droit de suite).

Pa&a hak perseorangan tidak demikian halnya. Kita ha- 
nya dapat mejspertahankan hak tersebut terhadap seseorang ter- 
fcentu. Dengan adanya pemindahan hak tersebut maka lenyaplah 
atau berhentilah hak tersebut, karesa hak perseorangan ini 
merupakan hubungan antara seseorang eebagai subyek huku~i 
dengan subyek hukum yang lain, sehingga merupakan hubungan 
antara seorang kreditur dengan debitur. Karena hubungan ini, 
maka pihak yang satu (kreditur) mempunyai hak atas suatu 
prestasi dari pihak yang lain.
Dengan demikian pihak yang berhak atas se suatu prestasi da
pat menuntut haknya pada pihak lain (debitur]# yang harus 
mcmenuhi prestasinya. Jadi hak perseorangan hanya dapat di- 
tuntut terhadap seseorang tertentu yang merupakan pihak la- 
wannya di dalam suatu perikatan. Karena itu hak perseorangan 
ini dinamakan hak relatif.
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2* Pembedaan hafo>hak kebendaan.
3>i dalam Buku XI Burgerlijk I/etboek diatur macam-macam 

hale kebandaan, akan tetapi dalam membicarakan macara-macanmy a 
hak kebendaan dalam buku XI itu harus diingat berlakunya Un^

; dang-tfndang noisor 5 tahun I960, yaltu Cfndang-Undang Pokok A* 
graria sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu*- 

*’ Hak-hak kebendaan yang diatur dalam Buku XX itu dapat 
dibedakan sebagai berikut (dengan mengingat berlakunya Undang- 
tfndang Fokok Agraria) :

a. Hak-hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan.
Ini dapat dlbagi atas :
1. Hak-hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmat

an atas bendanya sendiri.
Contoh ; Hak milik (eigendom), besit.

2. Bak-hak kebendaan yang bersifat member! kenikmat- 
an atas benda milik orang lain*
Contoh : Bezit, Hak isemungut hasil, Hak Pakai dan 

mendiami.
b. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminaxu

Ccntohnya ; Pand : sebagai jaminan ialah benda
bergerak.

Hipottk : sebagai Jaminan ialah benda 
tidak bergerak.

Selanjutnya dalam Buku II itu juga terdapat bentuk-ben- 
tuk yang bukan merupakan hak kebendaan, tetapi juga diatur 
dalam Buku II, sejajar dengan hak-hak kebendaan yang lain, 
yaitu hak retentie dan privilege.
Yang dimaksud terakhir ini adalah merupakan sebaglan dari
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pokok pembahasan kita, ialah mengenai hutang-hutang yang di
dahulukan pelunasazmya* karena privilege adalah suatu hak 
yang.diberikan oleh undang-undang kepada kreditur tertentu 
untuk ansmperoleh pelumsan terlebih dahuluu

Mengenai hal ini akan kita bicarakan lebih mendalam 
dalam bab-bab berikutnya.
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B A B  III

W K M i l f T A N a  TAKG DXBMlWAJKm PADA UMUMNYA
/

1. Hak-hak yang men.iamin pelunasan suatu hutang.
Hak-hak ini terdlrl atas ; - Privilege.

■ - Pand (gadai).
- Hipotik*

Hak-hak ini tidak seperti hak-hak kebendaan lainnya 
yang telah kita kenal, yaitu untuk mondapat kenikmatan atas

m

sesuatu benda, tetapi untuk memberikan jarainan akan diponuh- 
innya’ atau dilunasinya suatu hutang.

Dari sini dapat ditarik keaimpulan, bahwa hak-hak ini 
tidak berdiri sendiri, melainkan saolah-olah merupakan ca- 
bang dari suatu perikatan atau suatu perbuatan hukum. Ini a- 
dalah sifat khaa dari hak-hak tersebut yang dapat membedakan 
mereka secara tajsm dari hak-hak kebendaan lainnya.

Dalam hal ini penulis agan membahas msngenai privile-
* ge terlebih dahulu, sedangkan mengenai gadai dan hipotik a- 
kan penulis bahas belakangan.

2. Mengapa diatur dalam Buku IX Burgerli.ik Vfetboek*
Burgerlijk Wetboek sebeluxn mengatur mengenai pand dan 

hipotik, dalam bab XIX dari Buku II (Pasal-pasal 1131 - 1149) 
memuat peraturan tentang pelbagai hutang tertentu yang pelu- 
nasannya harus didahulukan daripada hutang-hutang lainnya, 
kalau ada kalanya barang-barang milik si berhutang dijual dan 
uang pendapatan penjualan harus dibagi antara kreditur- kre- 
ditur. Hutang semacam inilah yang dinaiaakan butang-hutang 
yang harus didahulukan palunasannya atau dalam bahasa Belan-
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danya dinamakan 3evoorechte Schulden (Privilege).
Bab XIX dari Buku II ini dlbuka dengan pasal 1131 £Wf 

„yang mengatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, balk
*  >

yang bergerak maupun yang tidak bergerak, balk yang sudah ada 
maupun yang akan ada di kermidian hari, dapat digunakan untuk 
memenuhi pembayaran hutanfc dari pemiliknya.

Pasal ini laemxnjukkan raengapa hal ini diletakkan dalam 
Buku II, yaitu karena berhubungan erafc dengan kebendaan.
Jadi yang diatur dalam bab XIX ini bukanlah pelunasan hutang
pada umueaiya, melainkan hal dipergunakannya barang-barang mi-

\

lik siberhutang untuk melunasi hutang-hutangnya• Karena itu 
yang diatur dalam ketentuan-ketentuan ini ialah hal diberikan- 
nya hak kepada kredltur-kreditur tertentu untuk dlbayar ter
lebih dahulu, bila barang-barang milik si berhutang dijual 
dengan nmksud hasilnya dibagi-bagi dl antara para krediturnya 
untuk melunasi hutang-hutanghya. Tetapi tidaklah dapat dika- 
takan bahwa kreditur yang didahulukan itu mempunyai hak untuk 
menguasai barang-barang milik prang yang berhut&ng.

Jadi privilege ini bukanlah suatu hak kebendaan, teta
pi meskipun bukan merupakan hak kebendaan dalam beberapa hal 
mempunyai stfat sakelijk juga.

Privilege ini scdikit banyak memberikan jamtnan jugaa 
oleh karena itu maka menurut slstim Burgerlijk Wetboek privi
lege ini diatur bers&ma-sama dengan pengaturan pand dan hipo- 
tik. Sebagaimana kita ketahui pand dan hipotlk itu kedua-dua- 
nya merupakan hak-hak jaminan kebendaan dan diatur dalam Buku
II, yaitu hak-hak kebendaan yang member!kan jaminan terhadap 
piutang. Jadi privilege ini juga merupakan hak yang measberi-
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kan jaminan, tetapi bukan hak kebendaan*
Fengaturan privilege ini dalam Buku II menurut para 

sarjana sebetulnya kurang tepat, seb&b privilege bukan meru- 
" pakan hak kebendaan,hanya n«rupakan hak untuk-lebih didahu- 
lukan dalam pelunasan suatu hutang.
i’engingat sifat-sifat privilege itu, maka para pengarang ber- 
pendapat bahwa privilege itu sebstulnya dapat diatur diluar 
Burgerlijk tfetboek, yaitu termasuk dalam hukum Acara Perdata* 
sebab pentingnya hak untuk lebih didahulukan itu hanya didalam 
hal ada executie (pelelanganj dari harts kckayaan debitar dan 
selain itu juga dalam hal kepalitan*

3* Tuntutan ataa hutang~hutang*
Hak-hak dari kreditur pada umumnya terutawa dijamin o- 

leh kekay&an dari ©rang yang berhutang. Dalam hal ini seo- 
rang kreditur tidak mem punyai hak untuk menguasai diri atau 
persoon dari orang yang berhutang* Memang pada zaman primi- 
tif seorang kreditur dapat menuntut pelunasan atas piutang-

■ piutangnya dalam bentuk perhambaan atau tenaga kerja dari o- 
rang yang berhutang, tetapi sekarang hal ini tidak mungkin 
lagi. Terhadap diri (persoon) dari orang yang berhutang ti~ 
dak dapat dilakukan pafcsaan, keeuali pada beberapa koadaan 
yang khusus secara tidak l&ngsung dapat dilakukan sandera.
Jadi dalam hal ini hanya atas kekayaanya dapat dilakukan 
tuntutan*

Dalam pasal 1131 sebagaimana disebutkan di atas mo- 
ngatakan bahwa r Segala kebendaan si berhutang , baik yang 
bergerak raaupun yang tidak berger&k, balk yang sudah ada 
raaupun yang akan ada di kemudian hari, men jadi tanggungan
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untuk segala perikatannya peraeorangan. .

Pasal 1131 BW di atas menyatakan Jrentang barang-barang 
yang akan dimillkinya di kemudian hari* Ini tentu saja ber-... 
arti bahwa barang-barang itu baru dapat menjadi jaminan bagi 
suatu hutang pada saat barang-barang itu raenjadi milik orang 
yang berhutang#

4* Kedudukan yang ae.1a.iar dari para kreditur.
Pasal 1132 BW mengatakan : kebendaan tersebut men jadi - 

jaminan bersama-sama bagi semua orang yang raenghutangkan pa- 
danya. Pend&patan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menu- 
rut keseirabangan, yaitu mentrut besar keeilnya piutang raa- 
sing-masing, kecuali apabila di antara para kreditur itu ada 
alasan-alasan yang sab. untuk didahulukan..
Jadi prinsipnya semua kreditur mempunyai kedudukan atau hak 
yang sansa atau sejajar. Pengecualian timbul blla basil pen- 
jualan barang-barang dari orang yang berhutang tidak mencu- 
kupi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Dalam hal ini 
barulah nampak betapa pentingnya menjadl kreditur preferent, 
yaitu kreditur yang harus dibayar lebih dulu daripada kre- 
ditur-kreditur lainnya* Tetapi bila semua kreditur dapat di- 
lunasi piutangnya, maka tidaklah menjadi persoalan apakah a- 
da kreditur-kreditur tertentu yang harus didahulukan polu- 
nasan piutangnya daripada kreditur-kreditur yang lain.

5. Peng-ccuallan atas hakekat sembagian menurut keseimbangan.
Pengecualian atas pasal 1132'Btf ini diatur dalam pasai 

1133 yang isinya ialah bahwa hak-hak untuk didahulukan di 
antara para kreditur terbit dari :
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a. Hutang-hutang yang dldahulukan (privilege),
b. Hutang-hutang yang diperkuat dengan : - hak gadai*

- hipotik.
Fasal 1134 kemudian menegaskan bahwa kedudukan hutang- 

hutang yang dldahulukan ini ditetapkan oleh undang-undang 
berdasarkan stfat dari masing-iaasing hutang itu, sedang nie- 
ngehai hak gadai dan hipotik didasarkan atas suatu persetu- 
juan antara orang yang berhutang dengan krediturnya.
Pasal ini menentukan juga bahwa pada umumnya hutang yang, di
perkuat dengan hak gadai dan hipotik lebih didahulukan dari- 
pada hutang-hutang lain yang menurut undang-unda ng harus di- > 
dahulukan pelunasannya»

jadi dengan kata-kata lain hutang yang diperkuat de - 
n^n hak gadai dan hipotik adalah lebih didahulukan dari pri
vilege, kecuall dalam hal msna oleh undang-undang ditentu 
kan sebaliknya. *
Perkecualian-perkecualian itu adalah dalam hal-hal berikut :
a. Biaya-biaya perkara untuk menjalankan keputusan ha.kim a- 

tas pensitaan atau pclelangan benda-benda tertentu atau 
seluruh harta kekayaan dari orang yang berhutang dan pe- 
nyelesaian suatu warisan (pasal 1139 sub 1 dan 1149 sub 1 
Btf).

b. Tuntutan dari penyewa {Pasal 1142 BW)•
c. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga jangan sampai 

barang-barang yang digadaikan itu musnah atau raerosot har- 
ganya (pasal 1150 B$).

d. Hutang-hutang yang diistimewakan atas kapal (pasal 316
m w ) .
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e. Beberapa hak yang didahulukan atas pajak {pasal 113? Btf)..
Dalam hal-hal tersebut di atas privilege berada di a- 

tas gadal dan hipofcik.

6. tecam-macaia foak istimewa (privilege).
Fasal 113& BW membedakan antara dua golongan hak is - 

timewa, yaitu ;
a. Hak-hak istlmewa atas benda-benda tertenfm.
b. Hak-hak istlmewa atas semua benda bergerak dan tidak ber

gerak pads umumnya.
Hak-hak dalam golongan pertama lebih didahulukan dari

pada hak-hak dalam golongan kedua.
Golongan pertama ini disebutkan dan diatur dalam bagian ke - 
dua dari bab XXX Buku II Bit (pasal 1139 sarapai dengan pasal 
114S Biff)# Golongan kedua disebutkan dan diatur dalam bagian 
ketiga dari bab XIX dan terdiri hanya atas satu pasal saja, 
yaitu pasal 1149 Btf. <

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN MENGENAI HUTANG HUTANG YANG DIDAHULUKAN ... AGUSTIAWAN



B A S  I?

IIUMHO-HUTiiHOtjttfO DIDAHULUKAN 
TEBHADAP BAUAHG-BARAKG TJ5RTHHTO

Golongan hutang ini- diaebutkan satu per satu oleh pa
sal 1139 Burgerlijk Sfatboek :

1. Biaya-biaya yan^ berhubungan dengan tindakarf hakim 
atas pensitaan dan atau pelelangan barang-barang tertentu. 
Blaya-biaya ini bia sanya dibayar lebih dulu oleh salah se - 
orang kreditur, karena itu harus dtganti dan didahulukan 
terhadap barang-barang yang disita dan dilelang itu; juga le
bih dulu daripada hutang yang diperkuafc dengan hak gadai dan
hipotik. Begitu pula di atas hutang kepada negara karena

\

tunggakan pajak.
Alasan untuk kedudukan istimewa Ini ialah, bahwa bia

ya-biaya ini ditujukan untuk kepentingan bersama para kre - 
ditur, karena hanya dengan mengeluarkan biaya-biaya ini ba- 
rang-barangnya dapat dijual lelang.

Hal tersebut di atas menyebabkan bahwa undang-undang 
membatasi blaya-biaya Itu pada blaya-biaya yang semata-mata 
hanya disebabken oleh pensitaan dan pelelangan itu. Jadi ti- 
dak termasuk golongan hutang ini, biaya-biaya pemeriksaan 
perkara perdata yang mendahului jatuhnya keputusan haklyn, 
dalam mana si berhutang dihukum untuk membayar sejumlah uang 
kepada seorang kreditur.

2. Tuntutan dari orang yang menyevrakan benda-benda ti- 
dak bergerak. Orang yang menyewakan mempunyai hak didahulu - 
kan atas uang aewa t biaya-biaya perbaikan yang menjadi ke - 
wajiban sipenyewa dan segala apa yang berhubungan dengan pe-
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aenuhan persetujuan sewa-menyewa ini.
Hak istiraewa ini sclanjutnya diatur dalam pasal 114G, 111*2 .. 
dan 1145 BW.

, Hak istimewa dari orang yang menyewakan Ini terb&tas
'  . \  •«>***

pada tuntutan uang sewa selaroa tiga tahun dan tahun yan^ se-
dang berjalan (pasal II43 BW} dan m&nurvt pasal 1140 B#, ma-

' £- 'Ak' lea timtutan ini dapat didahulukan terhadap uang pendapatari
V • ' J,

penju&lan dari : *
- hasil bumi, baik yang masih melekat pada pohcn atau 
tanah, maupun yang sudah dlpetik dan berada di tanah. 

~ segala apa yang berada di atas tanah untuk dipakai 
menghiasi rum&h atau perkebunan yang disewa atau un
tuk wengolah roaupun mengerj&kan tanahnya, seperti 
misalnya meubel-meubel, alat-ala$ pertanian, ternak 
dan sebagoinya, dengan tidak diperdulikan apakah ba- 
rang-barang ini adalah milik ai penyewa atau tidak.

' Menurut jurisprudensi, ketentuan ini tidak mengenai ,
4 barang-barang dagangan yang berada dalasi suatu .toko> yangr c 
hanya sementara berada dal&cc toko dan yang sering diganti 
dengan barang-barang lain* Alasannya ialah, bahwa msksud da** 
ri ketentuan ini ialah untuk meliputi barang-barang; yang di- 
pergunakan sebagai alat guna memakai tanah atau bangunan yang 
disewa itu, sedang barang-barang dagangan adalah merupakan 
obyek dari penakaian dan bukan alat. -r

Yang agak ganjil dalam hal ini ialah kata-kata ter - 
akhir dari pasal 1146 ayat 1 BW yang mengatakan bahwa ti -

'  * /•  s

dak per dull apakah barang-barang terhadap mana tunggakan u- 
ang sewa itu didahulukan adalah milik si penyewa atau bukan.
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Hal ini ada hubungannya dengan barang-barang pihak ketiga , 
dimana juga dapat diterima bahwa pemilikan atas barang- ba-

.■ -• s "

rang yang hilang atau yang digelapkan yang mungkin ber&da di 
bawah barang-barang yang terikat kepada penyewa, tetap mcn- 
dapat perlindungan dari pasal 1977 BW, yaitu selama fctga ta- 
him.

Maksudnya ialah bahwa orang ingin aenggagalkan kerja 
sama antara peny#^a dan pihak ketiga untuk mengurangi hak - 
hak dari orang yang menyewakan.

Soal, lainnya yang terdapat pads kata-kata terakhir da
ri pasal 1140 ayat 1 Bl? dan yang be rtahun-tahun men jadi se- 
b&b timbulnya perbedaan pendapat ialah apakah ketentuan- de- 
mikian tafii juga berlaku, apabila orang yang menyewakan itu 
p&da waktu mulai menyewakan audah tahu bahwa barang-barang 
itu bukan milik si penyewa, melaln&an milik seorang ketiga.

Mengenai hal ini ada dua pendapat ;
1% Fendapat yang pertama ini mengatakan ya dan pendapat ini 
dianut oleh jurisprud ensi Hoge ftaad dan oleh beberapa penu
lts, di antaranya Hr, Meyers.

Pendapat ini mcndaoarkan diri atas kata-kata terakhir 
dari pasal 1140 ayat 1 Fit* yang sama sekali tidak menyebut - 
kan suatu kekecualian dan juga berdasarkan atas sejarah da* 
ri pasal yang bersangkutan dari Bil Nederland.

Menurut ?*r* Meyers (dalam tfPHE 3619 dan yang berikut- 
nyal, pasal 1186 Btf ffederland yang sama bunyinya dengan pa- 
sal 1140 Btf Indonesia adalah l&njutan dari hukum frang sebe- 
lumnya sudah berlaku dan yang terang bermaksud untuk ti
dak mengadakan kekecualian, asal saja barang-barang itu di-
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pakai untuk kepcrluan penyewa.
2. Fendapat kedua dianut antara lain oleh Mr* Asser-Scholten*

Pendapat ini msnghubungkan pasal 1140 ayat 1 B# dengan 
pasal 1152 ayat 4 BW-. pasal 1977 dan pasal 1146 Bli.
Pasal 1152 ayat 4 BU adalah mengenai seorang pemegang gadai 
yang msnsrima suatu barang yang kemudian temyata bukan milik 
si', peraberi gadai, melainkan milik seorang ketiga, dalam hal 
mana hak gadai totap ada, kecuali apabila seorang pemilik i- 
tu kehilangan atau kecurian barang itu, seperti yang dimak- 
sud oleh pasal 1977 ayat 2 BW, yang memungkinkan orang itu 
meminta kembali barang itu.
Pasal 1152 ayat 4 BV/ dan pasal 1977 ayat 2 08/ lazimnya di - 
tafsirkan sedemikian rupa, bahwa siTp#®egang barang harus
■ jujur (te goede trouw) untuk dapat dilindungi.

OX eh karena kedudukan seorang y&&£» menyewakan tanah 
terhadap barang-barang yang bsrsd© di atas tanah itu hainpir 
sama dengan kedudukan seorang penegang gadai, m3ka adalah 
layak apabila syarat kejujuran ini juga dipakai bagi sese- 
orang yang manyewakan tanah. Jadi ia hanya berhak atas ba- 
rang-barang itu, apabila ia tidak tahu bahwa barang-barang 
itu adalah milik orang lain daripada si penyewa.

Hubungannya dengan pasal 1146 0$ adalah dcmikian ; 
Pasal 1146 m  adalah mengenai hak dari seorang penjual b&- 
rang-bar&ng bergerak yang uang penjualannya belurn dibayar 
oleh si pembeli. Piutangnya ini dapat didahulukan terhadap 
barang-barang yang telah dijual itu {pasal 1139 sub 3 BU). 
Kalau barang-barang itu berada di dalam bangunan yang dise- 
wa oleh pembeli dari orang lain, maka ada bentrokaii dari
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hak si penjual dan hak dari orang yang menyewakan bangurian. 
palsm hal ini, pasal 1146 BW raenentukan, bahwa seorang yang ,, 
menyewakan bangunan itu harus lebih dulu diuntungkan, kecua- 
11 apabila terbukti b^hwa ia mengetahui harga penjualan ba - 
rang-barang itu bclum dibayar. Dalam hal inlpun kejujuran 
dari seorang yang menyewakan bangunan memegang peranan dan 
tidak ada alasan untuk menyimpang dari peranan kejujuran ini 
dalam hal barang-barang itu adalah milik seorang lain dari - 
pada si penyewa.

V/irjono Prodjodikcro SH menyetujui pendapat kedua ini, 
tetapi menurut beliau soalnya tidak begitu penting, karena 
jarang sekali seorang yang menyewakan bangunan tahu betul-be- 
tul bahwa barang yang berada dalam bangunan itu adalah milik 
seorang lain daripada si penyewa. 1}

Salau sebagian daripada tanah atau bangunan yang dise - 
wa itu kemu&ian disewakan lagi oleh penyewa kepada orang lain 
secara sah, artinya dengan izin dari orang yang menyewakan 
tanah atau bangunan tadi, maka hak iatlmewa dari orang yang 
menyewakan rumah. terhadap barang-barang yang berada di situ 
menurut pasal 1140 ay&t 2 81'/ dibatasi sedemikian rupa, se -
h hak istimewa ini hanya berlaku untuk bagian rumah yang
disewakan lagi itu dan hanya apabila yang menyewa lagi itu 
tidak" dapat membuktikan bahwa ia sud&h membayar uang sewanya 
kepada yang menycwa semuls.

Bahwa hak dari orang yang menyewakan tanah atau bangun
an adalah-bersifat kebendaan, terbukti dari penentuan dalam 
pasal 1142 B'.v, bahwa kalau barang-barang terhadap mana tung-

1) tfirjono Frodjodifcoro, SH, Hak-hak atas benda»hal« 195.
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gakan uang sewa dapat didainxlukan dibawa pergi dari tanah a- 
t&u bangunan yang disawa itu tanpa seizin dari orang yang me- 
nyevjrakan*. nska ia dapat he nuntut supaya barang—barang itu di— 
sita. tfuga kalau barang-barang itu digadaikan kepada orang 
lain atau diperikatk&n untuk msnjamin piutang-piutang lain. 
Tetapi pensitaan ini harus difcintakan dalam tenggang waktu 
tertentu, yaitu dalasi hal Bisngenai KioubGl atau bar^ng-bsrsng 
rumah tangga, s^lama empat belas hari dan dalam hal b&rang - 
barang yang berada di t&nah-tanah perkebunan selairm empat pu- 
luh hari sctelah barang-barang itu dibavm pergi • Pensitaan i- 
ni dapat dilakukan seskipun pada waktu barang-barang itu 
dibawa pergi* belura ada tunggakan uang sewa, sebab maksud da
ri pensitaan itu ialah untuk menghindarkan orang yang xncnye- 
wakan rumah atau tanah itu akan kehilangan jaminan untuk pea- 
bayaran uang sewa.

Lazirrariya di&nggap bahvra. hak dari orang yang menyewakan 
tanah atau bangunan itu untuk mcnsita tidak ada, apabila di 
atas tanah atau di dalam bangunan yang disewa itu raasift ke - 
tinggalan cukup barang-barang untuk menjamin haknya. rtalau 
betul ter jadi tunggakan uang sewaa maka si pemilik tanah a- 
tau bangunan dapat menuntut pensitaan atas barang-barang ter* 
icaksud di atas (pandbeslag). Pandbeslag ini harus diikuti de
ngan penges^han Pengadilan SJegeri supaya barang-barang yang 
digits itu kemudian dapat dijual lelang untuk membayar tung-
gakan uang sewa. ■
. %  Bang penjualan dari fcarang-barang bergerak yang be-

lurn dibayar.
Penjual dari barang-barang bergerak menikmati hak di
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M I L I K
P E R P U S T A K A A N  

-U N IV ER SIT A S  A IR L A N G G A ’ 

S U R A B A Y A

dahulukan atas harga psnjualan* bila barang-barang bergerak 
itu bclum dibayar. Deralkian menurut pasal 1139 sub 3 Blv'p yang 
selanjutnya diuraikan dalam pasal 1144 BVJ.

Hutang ini dapat didahulukan terhad&p barang barang 
yang dijual itu dengan tidak diperduiikan, apakah dalam pen- 
jualan semula itu dipcrjanjikan pesbayaran kontan atau seca
ra mencieil. Tetapi dalam hal ini harus dipenuhi suatu sya - 
rat, yaitu bahwa barang-barang yang dijual itu harus masih ■ 
ada di tangan si pembeli, artinya emih men jadi milik si p<sm- 
beli, meskipun barang itu dititipkan atau digadaikan kepada 
orang lain, hanya saja dalam hal barang itu digadsikan, si 
peracgang gadai didahulukan terlebih dahulu.

Di atas sudah disinggung adanya tunggakan uang sewa 
dari tanah atau bangunan dan adanya uang penjualan dari ba- 
rang-barang bergerak yang belum dibayar oleh’ pembeli, yang 
sekalian menjadi penyewa tanah atau bangunan itu.
T.enurut pasal 1146 Bfr tunggakan uang sewa harus lebih dulu 
didahulukan keeuali :

a. kalau terbukti bahv?a orang yang menyevsrakan tanah a- 
tau bangunan itu sudah tahu bahwa uan^ pimjualan i- 
tu belum dibayar oleh 3i penyewa.

b. kalau ada uang penjualan bibit-bibit untuk penanam- 
an perkebunan yan^ belum dibayar, beserta biaya-bi
aya psmungutan hasil dari tahun yang sedan; berja-
..Ian yang masih terutang, harus dibayar dari penju-

■ al-an basil..
c. kalau ada uang penjualan dari alat-alat pertanxan 

yang belum dibayar, maka ini harus didahulukan da-
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ri pendapatan penjutflan alat-alat- tersebut (pasal 
.1141 Btf)«

Pasal 1145 memberikan kepada seorang ponjual • yang* ■ 
menjual barang dengan perjanjian pembayaran kontan :suatu hak 
istimewa, yang, dalam KUHD dinamakan ; recht van reklame (pa
ss 1 230 sampai dengan 243 KUHD), yaitu hak untnk menuntut 
kembali barang-barang yang telah dijual itu, sftlama -barang^ 
barang itu roasih ada di tangan si pembeli dan hak untuk 
menghalang-haiangi penjualan terus oleh pembeli. - 
Penuntutan kembali^ini harus dilakukan dalam tenggang waktu 
tigapuluh hari sesudah pembeli menerima barang-barang itu, *

I'enurut pasal 1146 a BW , hak untuk menuntut kembali 
ini tidak ada kalau barangnya sudah berada di tangan sesc - 
orang yang secara jujur membeli barang itu dari si pembeli 
pertana. Namun Jika h*r£a pembeliannya belum dibayar oleh 
orang itu, mka si penjual pertama dapat menuntut supaya u- 
ang itu diberikan kepadanya hingga jumlah penagihannya* a- 
sal s&Ja penuntutan itu dilakukan dalam w?,ktu «nampuluh ha
ri setelah penyerahan pertama.

Pasal 1145 ayat 2 BW menunjukan bahwa pasal-pasal 231, 
233»234t236 dan 237 &HHD berlaku juga dalam hal ini.

4* Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mcmelihara sua
tu barang.

Biaya-biaya ini didahulukan terhadap barang tert-cntu 
itu dan menduduki tingkat yang tinggi dan malahan berada di 
atas pand (lihat bagian terakhir dari pasal 1150 B») dan di 

. atas semua privilege lainnya {jgsisfl 114^ BW).
Alasan untuk ini ialah bahwa biaya-biaya tersebut di-
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pakai untuk raenceg&h jatuhnya nilai dari barang itu, skiing- 
ga semua kreditur juga mereke yang mempunyai hak gadai atau 
suatu privilege atas barang tersebut tidak dirugikanv

Maksud dari ketentuan ini ialah bahwa hak didahulukan 
itu hanya dapat digunakan jika biaya-biaya untuk iaemelihara 
barang itu mempunyai art! physik; tidak demikian jika biaya- 
biaya itu dikeluarkan hanya untuk mempertahankan barang itu

*  • v

terhadap seseorang yang tertentu.
Hak-hak istimewa di sini hanya mengenai biaya-biaya

\

yang dikeluarkan untuk mempertahankan barang-barang bergerak* 
terutama berdasarkan alasan-alasan geschierikundig.

5. Biaya upah untuk aeorang tukang yang mengerjakan 
suatu barang.

Upah ini didahulukan terhadap barang yang dikerjak&n i- 
tu . Biaya-biaya ini seperti juga yang diuraikan pads, nomor 
yang terdahulu mempunyai arti agar barang tersebut tetap ni- 
l&inya, sehingga menguntungkan semua kreditur*

Privilege ini juga dibatasi sampai barang-barang berge
rak, karena sehubttngan dengan barang-barang tidak bergerak 
diberlkan privilege tersendiri oleh paaal 1139 sub & BW.
Di samping itu ada hubungan antara privilege yang bersang « 
kutan dengan hak retentie yang diberikan kepada seorang pe- 
kerja'flihat pasal 1616 BW)-

Selanjutnya pengertian tentang pekerja (vrerkroan), ter- 
masuk di dalamnya juga dia yang memerintahkan manger jakan 
sebuah banda oleh bawahannya.

Lagipula biaya-biaya tersebut di atas tennasuk tidak 
hanya upah, tetapi juga uang-uang muka dan bahkan bahan-ba-
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*5
han yang, dipakai pads pen golahan itu •

6. Fiutang dari seorang pengusaha rumah penginapan.
Hak istimewa ini berhubung&n dengan pemberian pengiiiap-

an dan mak&nan kepada seorang tarnu yang menginap dan didahu
lukan terhadap barang-barang yang dlbavra oleh orang. yan:* me- 
aginap di dalam penginapannya*:

Mengenai arti dari hak istimewa ini kadang»kadang ter- 
dapat perbedasn pendapat, terutama dengan perfcanyaan apakah 
juga dapat dijal&nkan terhadap barang-barang yang bu&an men- 
jadi milik orang yang menginap.

Asser-Scholten dalam bukunya ttZakenrechtw, halaman 40?, 
berpendapat bahwa seorang pengusaha hotel berhak untuk mena- 
han barang-barang itu selanm rekening hotel belum dibayard&n 
bahwa dalass hal ini tidak diperdulikan siapa yang meiailiki 
barang itu, yaitu kalau barang itu milik orang lain. 2)

7. $iaya pengangkutan suatu barang. •
Biaya-biaya ini didahulukan terhadap barang-barang

yang di&ngkut itu. flak istimewa ini tidak berlaku bagi ang- ~ 
kutan laut, sehubungan dengan apa yang ditentukan dalam- pa
sal 316,. 317, 493 &UH0 dan aeterusnya.

Pasal 1139 sub 7 ini juga penting bagi pelayaran di. 
pedalaman dan untuk angkutan jalan biasa, di mana angkutan . 
dengan mobil me me gang peranan penting.

8. Biaya upah untuk seorang tukang batu, tukang kayu, 
dan tukan^-tukang lain yang raendirikan dan memperbaiki ba- 
ngunan-bangunan. -

Ini didahulukan terhadap bangunan-bangunan itu, teta-

Ibid, halaman 198*
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pi piutang ini tidak bolch lebih lama- dari tiga tahun dan ba- 
ngmian-bangunan itu. harus rnenjadi milik si berhutang;.

9. Piutang dari negara terhadap pegsv/ai-pegawai y _ 
nerugikan pemorintah karena kelalaian, kesalahan, pfclanggar- 
an dan keja&atan-kejah&tan dalam jaelakganakan jabataimys. ...

Ini didahulukan atas juml&h barang jaminan yang M g  « 
kin diberikan pegawai.
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B A B  V

HirPAWG-HUTAPO MIG DXDAHULtlK K TUHftCAP S.XUROK 
HART A fUSNDA I) ART ai9..'»HWTAI?G

Privilege terhadap seluruh harta benda dari si berhu - 
tang yang maksudnya atas semua benda-benda yang borgerak dan 
yang tidak bsrgerak pada umuranya dilunasi dari hasil penjual- 
an benda-benda itu menurut urut-urutan sebagai berlkut ;

1. Biaya perkara karena pelelangan dan penyelesaian su
atu waris&n.

Biaya-biaya ini didahulukan dari "ad&i dan hipotik.
Apa yang dimaksud dengan biaya psrkara adalah seperti yang 
diutarak&n dalam bab terdahulu dalam membicarakan pasal 1139
BXK

Biaya penyelesaian suatu varisan adalah biaya untuk 
menyelesaikan suatu harta peninggalan dcmi kepentingan ber - 
sama para kreditur, ump&manya pada kepalltan atau pada psne- 
rirasan suatu harta wariaan dengan hak istimewa untuk mengada- 
kan pendaftaran harta peninggalan.
Untuk mendapat hak istimeva atau hak didahulukan itu, saka 
biaya-biaya itu harus disebabkan khusus karena uitwinning a- 
tau penyelesaian suatu warisan, karena itu biaya-biaya yang 
dikelaarkan untuk radmpsrsiapkan suatu penyelesaian wartsan 

^|dak merupakan hak istimei-?av - ■ >
Termasuk peda hak istimewa adalah diperhitungkari juga 

^iaya-biaya dari permohon&n untuk laeny&takan kepalltan se
orang yang berhutsng .(termasuk gaji dari curator) .

2. Biaya-biaya penguburan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN MENGENAI HUTANG HUTANG YANG DIDAHULUKAN ... AGUSTIAWAN



Undanjj-undang handsk nunjamin pelaksanaan pen^uburan 
yang l&yak atau patut bagi seorang barhutan^ yan^ menin^;al 
dunia* Privilege ini tidak tenaasuk biayj-biaya untuk upa - 
cara-upacara kea^amaan yanj diadakan dalasi rangte* pen*ubur- 
an, batu nisan dan Juga tidak m n&eftai biaya-biaya' pakaian 
berkabung yang nunjadi beban kelu&r&anya.

Hakim barhak men^orangi biayu pcnguburan yang mclcwati 
batas {terlampau tinggi). Ini berarti bahwa haki:ndapat-me- 
nentukan bahwa biaya penguburan yang tcrlalu tinggi^itu ha-

j*

nya sebagian saja yan«j diistimewakan, sedan& sisanya berupa 
hutang konkurensi*

3. 3ensua biaya peraw&tan dan pen*obatan dari si sakit 
yang penghabisan.

Maksud dari hak istimewa ini ialah agar supaya si sa- 
kit mendapat perawatan yang baik« Akibat yang sukur dlper - 
tahankan adalah bahwa dokter yanj perav/atannya tidak dapat 
menccgah keraatian dari oran* yang sakit itu yanj diu&amakan, 
hal mana bcrlaw&nan dengan rekan-rekannya*

Yang dimsksud den^n aaklt- yang penghabisah, yaitu 
sakit yang menyebabkan kematian dari orang yang berhutang* 
Jadi bukan penyakit yang diderita tcrakhir.

I3iaya~biaya ini tidak hanya meliputi upah" dokter, *se- 
lairikaa-ju§a meliputi uang pembelian obat-obatan, uang-pa - 
rawatan dalara rumeh sakit, upah pcrerwat dan sebaga-ixitya*

4. Upah buruh selama tahun yang lalu dan tahun kerja 
yang sedang berjalaxu

Privilege ini ju^a maliputi apa yang dapat dituntut 
oleh buruh yaitu :
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a* Kenaikan upah yeng disebabkan karena kelambatan pern- 
bayaran oleh mjikan (lihat pasal 1602 q BW).

b. Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh si buruh 
untuk majikan.
Tang dirnaksud dengan ini ialah pengcluaran-p«ngelu - 
aran yang dilakukan sebagai buruh dalam raonjalankan 
fungsinva, jadi bukan berupa pinjaman uang yang di** 
berikan kepada majikan yang mengalar.il kekurangan u- 
ang.

c# JuiBlah uang yang oleh si isajikan harus dibayar pada 
si buruh pada wakftu berakhimya hubungan kerja yang 
malawan hukum atau yang diputuskan oleh si buruh ka
rena kesalahan mjikan.

Undang-undang dalam hal-hal tersebut di atas ini tidak 
menyebutkan pada waktu mans tuntutan-tuntutan dari si buruh 
diistimewakan, apakah dalam hal Ini hak isfcimewa hanya dapat 
diberikan jika ia berkenaan dengan tahun yang sedang bsrjalan 
dan tahun yang lalu.

Mengenai sub a dan sub c hal ini tidak raenimbulkan ke- 
beratan* karena kedua tuntutan ini tunduk pada korte verja - 
ring (lihat pasal 1969 dan 1603 t BW) *
Berbeda dengan sub b, pada mana kokurangan ini sangat tcrasa 
sekali, karona dal̂ am hal sub b baru kedaluwarsa setelah tiga 
puluh tahun.

5. Hutang karena penyerahan bahan-bahen mkanan yang 
dilakukan kepada si berhutang beserta keluar^anya selama wak- 
tu enara bulan yang terakhir.

Dalam hal ini tidak termasuk pskaian dan bahan bakar
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juga barang-barang mewah sepesti anggur dan buah-buahan yang 
raahal, sebaliknya obat kuat, obat-obatan termasuk di dalamnya.

fang dimaksud dengan tenggang waktu enam buian, ialah 
waktu bag! tuntutan yang berhak untuk didahulukan,
Penyerahan itu harus dilakukan untuk kepentingan si berhutang 
beserta keluarganya, aedangkan penyerahan untuk kepentingan

'\4
hotel, rumah-rumah makan dan sebagainya tidak diutamakatt.

6# Piutang-piutang para penguss&a sekolah berasrana un
tuk tahun yang panghabisan*

Hak didahulukan ini hanya raengenai uang penginapan dan 
perawatan di dalam asrama*

7. Piutang seseorang yang belum dewasa atau seseorang 
yang berada di baw&h pengawasan curatele, terhadap seorang 
wall atau curator yang disobabkan oleh karena suatu kekurang- 
an dalam aengurus harta-harta dari orang yang belum dewasa a- 
tau dari orang, yang diawasi, yaltu sepanjang jaminan-jarainan 
yang diadakan oleh mereka tidak mencukupi.

Disamak&n dengan piutang ini adalah piutang seorang a- 
nak terhadap orang tua perihal nafkah si anak.
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B A B  VX

P A N D  B A N  K I P O T I K

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa hak-hak yang man* 
jamin pelunasan suatu hutang itu terdiri atas privilege, hak 
gadai dan hipotik.
Privilege itu diperoleh karena undang-undang, sedangkan me-

S  I ' ; <

ngenai hak gadai dan hipotik diperoleh karena perjanjian an
tara orang yang berhutang dengan kredituraya.

Bi samping itu telah kita ketahui pula bahwa pada urnum- 
nya hutang yang diperkuat dengan hak gadai dan hipotik Itu J 
lebih didahulukan daripada privilege, kecuali dalam hal di 
raana oleh undang-undang dltentukan sebaliknya • Hal ini dapat 
kita lihat pada bab-bab yang terdahulu.

Mengenai privilege telah kita bahas, karena itu dalam 
bab ini akan dibahas mengenai pand dan hipotik*
A. P A S S  •
1* Pen.gertian dan slfatnya#

Mengenai pand ini diatur dalam Buku 11 Bab XX 817 mulai 
pasal 1150 BU yang memberikars pengertian pand sebag^i berikut; 

Fand ialah suatu hak yang diperoleh kreditur atas su - 
atu barang bergerak yang diserahkan fcepadanya oleh de
bitur atau orang lain atas nan&nya untuk men jasmin su
atu hutang dan yan^ metaberikan kekuasaan kepada kre - 
dltur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut 
lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya, ke - 
cuali biaya-biajv untuk raelelang baranj tersebut dan 

^  j 

biaya-biaya y&n* telah dikeluarkan untuk raemelihara
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■ PERPUSTAK.AA N

3 2  ' X N IV E R S 1 T A S  A 1RLA N G G A *
j S U R A B A Y A

bends itu, biaya-biaya tnana harus didahulukan,
Pand itu bersifat accessoir, yaitu merupakan tambahan saja 
daripada per j an jiannya yang pokok yang berupa perjanjiari 3|i- 
atu pinjaman uang dan dimaksudkan untuk menj&ga jangan fam ** 
pai si berhutang lalai dalam pembayaran kembali hutaftgnya.

Sifatnya sebagai hak kebendaan itu terlihat 'dengan a»-
-1*lekatnya hak tersebut pada auatu barang dan akan'tetap - ada 

meskipun andaikata pemilikan atas barang itu kemudian jatuh
- ketangan prang lain, misalnya karena pcwarisan«
J*agipula jika kita lihat pasal 1152 ayat 3 BW, di situ 4i -... 
nyatakan bahwa kalau seorang pemegang barang gadai kahilang- 
an barang gadai itu* misalnya dicuri, maka ia berhak minta 
kembali barangnya itu berdasarkan pasal 1977 ayat 2 BW. 
Tetapi hak raenguasai barang dalam hal gadai ini tidak iseli -
* puti hak untuk sanaakai barang itu* Jadi lain halnya dengan 
hak raeimmgut basil, hak pakai, hak mendiami dan lain-lain.

Pasal 1152 ayat 1 Btt raeneicankan bahma unsur terpenting 
dari hak gadai, ialah bahwa barang yang dijadikan tanggung * 
an itu harus berada di dalam kekuasaan si peaegang gadai a- 
tau kreditur, sedang menurut pasal 1152 ayat 2 BW hak gadai 
itu tidak mungkin ada kalau barangnya tetap berada dal&® ke
kuasaan si berhutang atau si psmberi gadai atau bila barang
nya dikcmb&Iik&n kepadanya atas kemauan si berpiutang. Jadi 
penyerahan kekuasaan atas barang itu oleh undang-und&ng di- 
anggap sebagai syarat snutlak untuk lahirnya suatu pand. Te- 
tapi undang-undang raengizinkan bahwa barang tanggungan itu 
dlletakkan di bawah I^kuasuan seorang pihak ketiga atas

*  -

persetujuan kedua balah pihak yang berkepentingan (pasal
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1152 ayat 1 Mi).

Jadi sebestulnya dapat dilih&t bahv?a yang dikehendaki 
oleh mdang-undang itu i&l^) ditarlteiiy* itu dari ke-
kuasaan ©rang y&ng memberikan tanggun«;sn atau orang yan^ 
berhutang.

Selanjutnya dalam pasal 1160 BW ditentuk^n bahwa hak 
gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak ga
dai itu tidak menjadi hapuo dengan dibayamya sfebagian. da- 
dari hutang. Gadai itu fcetap melekafc atas seluruh barangnya*

2. Obygk dari pand.
Tang dapat dijadikan obyak dari pond ialah sesrna ban

ds bergerak ;
- benda bergerak yang bcrwujud.
- benda bsrgerak yang tidak berwujud, yaitu yang; beru- 
pa pelbagai hak untuk mendapatkan perabayaran uan> , 
ialah yang berwujud surat-sur&t berh&rga, yang ..be * 
rupa surat-surat piutang aan toonder (atas ba*m), 
aan order (atas tunjuk} dan op naam {atas nama).

Hengenai surat-surat piutang aan toonder9 yaitu yang 
memungkinkan penbayaran uang kepada siapa aaja yang mtme - 
gang surat itu, esafca menurut pasal 1152 B,l, surat-sur&t 
tersebut digadaikan dengan cara menyerahkan surat-surat 4tU 
kepada pamegang gadai atau kreditur.

terhadap surat-surat piutang aan order, yaitu yang 
memungkinfcan pembayaran uang kepada orang yang disebut da
lam surat itu atau kepada orang yang ditunjuk, maka menu - 
rut pasal 1152 bis, untuk msnggadaikannya selain endosse - 
isent, juga penyerahan suratnya.
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Sedang dalam !ial mengg&daikah-hak-hak lain, termasuk juga su
rat berharga yang berbunyi op naam, yaitu yang hanya memung - 
kinkan pombay&ran uartg kepada. orang;yang namanya disebut di,.
dalam surat itu, maka pasal 1153 By manentukan sebagai syarat

\

Tnutlak bahwa hal manggadaikan ini harus diberitahukan- kepada - 
orang yang wajib roembayar uang itu dan orang yang disebut 
. terakhli* ini dapat neainta- fcukti t'rtulis tentang •♦hal'-.pemTieri- 
*tahuan dan lain dari si peraberi gadai«

Di atas telah dikatakan bahwa si pemegang gadai tidak
< dapat memakai atau raemungut hasil dari barang yang digadaikan

■} .

itu, tetapi kalau yang digadaikon itu surat-surat berharga 
'dan sifat dari surat berharga itu ialah bahwa pemegang surat 
itu mempunyai hak-hak, misalnya si pemegang surat *itu mempu - 
nyai hak untuk msmungut bunga dari uang pinjaman, maka menu - 
rut pasal 115$ BW si pemegang gadai dapat meimingut bunga itu 
dengan racmperhitungkannya terhadap bunga yang harus dibayar - 
kan kepadanya atau sebagai cicilan dari pinjaman pokoknya.

3» ^ubyek dari Pand.
Sebagairaana halnya dengan oegala porbuatan hukum, taaka 

pemberian hak gadai dan penerimaan hak gadai hanya dapat di
lakukan oleh orang-oranj yang pada umumnya kuasa bertindak.

Bagi si p mberi gadai harus mempunyai syarat, yaitu 
bahwa ia harus berhak berbuat bebas terhadap barang yang di- 
gadaikan seperti misalnya menjual, msnukarkan, menghibshkan 
dan sebagainya* Tetapi karena hak gadai ini hanya mengenai 
baran^-barang bergerak, maka bagi p&megang gadai sangat su - 
kar untuk menyelidiki apakah si pemberi gadai betul-botul 
berhak untuk berbuat bebas terhadap; barang itu*
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Dalam hal ini pasal 1152 ayat 4‘ Btf mencntuk&n bahwa Kalau k«- 
mudian ternyata si perabari gadai sebetulnya tidak berhak un
tuk berbuat bebas terhadap barangnya {misalnya ia mungkin ha
nya menyewa atau meminjam barang itu saja), maka hak gadai 
dari si pemegang gadai tidak dapat dibatalkan. 4!any&t sa ja si 
•pemegang gadai harus beritikad 'balk, yaitu ia harus bctul - 
betul roengira bahwa si pemberi g#dai adalah berhak untuk 
bsrtindak bebas atas barang itu. Kal.QU si pemegang gadai da
pat menduga bahwa si peraberi gadai adalah tidak berhak, maka 
si pemegang gadai tidak dilindungi dan hak gadai dapat diba- 
t&lkan*

4* Cara mengadakan Pand.
Pand didasarkan atas perjanjian antara kreditur dan si 

pemberi gadai. Kengenai perjanjian ini Burgcrlijk ..©tboek 
tidak menentukan suatu syarat, oleh karena itu bentuk perjan- 
jian pand itu bebas. Tidak terikat oleh suatu bentuk terton- 
tu, artinya perjanjian dapat diadakan secara tertulis atau 
secara lisan saja. Yang secara tertulis itu dapat diadakan 
dengan akte notaris, dapat juga dengan akte dibawah tan^an.

ffal inilah yang dimaksud oleh pasal 1151 BW yan* me — 
ngatakan bahwa perjanjian gadai d$pat dibukfcik&n dengan sei- 
gala alat-alat pembuktian yang diperbolehkan untuk. membuk - 
tikan adanya perj&njlan pokok.

Dengan adanya perjanjian :;adai ini , maka hak gadai 
belum lahir dan hak gadai itu baru terjadi kalau barangnya 
sudah diserahkan kepada si pemegang &adai (pasal

5* Hak-hak dan kewa.ilban-kewa.liban si pemê anfi rndai*
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SeXatna gadai itu berlangsung si pemegang gadai mempunyai 
kewa jiban-kewa j ibsn yang harus dipenuhi, begitu pula si pcme- 
gang gadai mempunyai hak-hak dan hak-hak itu adalah scbagai - 
bcrikut ; . *
a. la berhak untuk menahar. barang gadai sampai dilunasi hu - 

tangnya, baik yang mmgm&l jumlah pokok maupun bunganya .
b. la berhak untuk msn^amblt pelunasan dari uanj pendapatan 

penjualan barang yang digadsikan apabila oran* yang her?- 
hut ;<n£ tidak lasnopati kewajibannya (pasal 1154, 1155* 1156
mn.

c. Ia berhak untuk men daps titan peftggantian biaya-biaya yang 
telah dikeluarkannya untuk keselamatannya barang <-adai itu 
(pasal 1157 ayat 2 BV)*

d. Dalam melaksan&kan hak gadai secara menjual barang gadai, 
si pemegang gadai berhak untuk didahulukan mehorima pem - 
bayaran piatangnya sfcb̂ lum para kreditur lainnya {pasal 
1150 8$)•

Adapun kewajiban-kewajIban seorang pcmagang gadai ialah :
a. la bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya har - 

ga barang yanr; digadaika*** - jika itu semua ter jadi karena 
kelalaiannya (pasal 1157 ayat 1 B$)*

b. Ia harus membsritahukan kepada orang yan*; berhutang da
lam hal penjualan barang-barang gadai (pasal 1156 ayat 2 
3./}.

B. H I P O T I K  •
1* Fengertian dan sifatnya,

!»engenai hipotik ini diatur dalam Buku II Bab XXI Blv 
mulai pasal 1162 B’,7 yang menberik&n pengertian daripada hi-
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potik sebagai berikut :

Hipotik ialah suatu hak kebendaan atas bcnda~benda ti- 
dak bor^erak untuk m̂ n-jambil pen^gantian daripadanya bagi 
pelunasan suatu perikatan.

Jadi hipotik itu a&a&atn^atu hak kebend&an, kaka de-
«■ngan demikian hipotik mempunyai sifat-sifat hak kebendaan , 

yaitu dapat di pert aba nkan terhadap setiap orang, dapat di - 
alihkan dan lain-l&ln.

* *  •

Dari ketentuan pasal 1162 BW dan pasal-pasal berikut- 
nya dapat disimpulkan bahwa hipotik itu rasngandung sifat - 
sifat s -
a. Kerupakan perjanjian accessoir, yaitu merupakan tarnbahan 

saja daripada adanya perjanjian pokok yang bsrupa perjan-
bA

Jian suatu p injam an uang. IC&rcna merupakan porjanjian 
accessoir, maka adanya dan hapusnya tergantung dari per- 
janjian pokok.

b; Mempunjal sifat saaksgevolg, yaitu bahva halt hipotik itu 
selalu mengikuti bendanya dalam tangan slapa benda itu 
berada (pasal 1163 ayat Z BW).

c. Obyeknya adalah benda-berlda tetap, artinya yaitu bahwa 
yang dapat dip&kai sebagai jaminan adalah benda-benda 

. tetap, balk yang berwujud maupun yang berupa hak-hak atas 
tanah. Secara ne&atlf hal ini dirumuskan dalam pasal 1167 

yang berbunyi : benda bergcrak tidak dapat dibebani 
dengan hipotik. 

dt Lcbi^ didahulukan peraenuhannya dari piutang yang lain 
(pasal 1133, H34 ayat 2 BW).

®. Hak hipotik hanya berisi hak untitik pelunasan suatu hu
tang saja dan tidak mengandu^g hak untuk menguasai atau
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memtllki bendanya. Tet&pi kreditur diberi hak untuk 
memperjanjik&n bahwa bilam&na terjadi wanprcstasi/ 
ia dapat menjual bendanya atas kekuasaan sendiri 
{pasal 117$ ayat 1 dan 2 Btf)»

2. Azas-azas hipotik*
As&s-as&s hukum yang panting dalam hipotik ialah; ,

a. Azas publiciteit, yaitu azas yang menghsruskan bahwa: hi
potik itu harus dldaftai*kan di dalam daftar umum supaya 
dapat diketahui oleh pihak ketiga.
Kendaftarkan hipotik Ipu. dilakukan di kantor kadasber 
dengan mendaftarkan aktenya*

b. A.sas specialiteit, yaitau azas yang tnenghendaki bahv/s hi
potik hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditunjuk 
secaea khusus, Benda-benda tetap mana yang terik&t seba- 
gai tanggun^an* Hisalnya benda-benda yang dihipotikfean i- 
*tu berwujud apa, di mana letaknya, berapa besarnya dsn 
lain-lain.

3* Gbyek hipotik.
Menurut ketentuan pasal 1164 JBW yang dapat dibebarii 

hipotik ialah:
a. Bneda-benda tidak bergerak yang dapat dipindah tangankan•
b. Hak memungut hasil atas benda-benda tersebut. ,
c. Hak opstal dan hak erfpacht.
d. Bungan tanah.
e. Bunga sepersepuluh.
i*. Pa3ar-pasar yang dialcui pemerintah beserta hak-hak isti- 

mewa yang melekat jjadanya.
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Saba^ai keeualian dalaia hipotik bahwa hanya barang-ba- 
rang tetap saja yang dapat dibobani. hipotik, smka dalam pasal 
314 ayat'3 KUHD rlinyatakan bahwa kap&i-kapal yang tplah didaf- 
tarkan dapat Jua dibebani hipotik.

Setelah berlakunya Undang-Undang Fokok A^rarla dan se- 
beium ad&nya Feraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961, yaitu 
berdasarkan Peraturah Mentor i Agr̂ iria noinor 2 tahun 1966 pa
sal 26, diadakan penggolcngan-penggolongan isengenai hak-&ak 
tanah ysuig dapat dibebani hipotik sebagai berikut:

Hak tanah yang dapat dibebani.hipotik ialah hak milik, 
hak guna bangunan, hak gun a usaha yang berasal dari konversi 
hak-hak tanah barat, yaitu hak eigendom, hak opstal dan hak 
erfpacht.

Sekarang setelah berlakunya Feraturan Femerintah nomor 
“10 tahun 1961 dengan peraturan pslaksanaannya (K-1A nomor 15 
tahun 1961) tentang pembeb&nan dan pendaftaran hipotik dan to 
kreditverband sudah tidak diadakan penggolongan lag! raenge- 
nai hak-hak, tanah yang mana yang dapat dibebani hipotik-.

Hipotik dapat dibeb.ankan pada hak milik. hak guna ba
ngunan dan hak guna usaha, *ba£k yang berasal dari konversi 
hak-hak barat is&upun yang berasal dari konversi hak-hak a- 
clat. Juga dapat dibebankan pada hak milik. hak guna usaha, 
hak guna bangunan yang bsru (tidak berasal dari konversi) 
yang baru diadakan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok 
Agraria, yaitu tsnggal 24 September I960.

4* Subvek Hipotik.
Undang-tindang tidak menentukan mengenai siapa yang

* dapat mssnberikan hipotik dan siapa yang dapat menerima hi-
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potik*
Pasal 1163 BVf hanya menentukan bahwa hipotik itu ha

nya dapat diletakkan~6leh orang yang berkuasa isemindah fca~ 
ngankan bends yang dibebani.

T'engenai siapa-siapa yang dapat memberiksn hipotik da
ri hak-hak atas tanah itu dapat disiiapulkan dari ketentuan- 
ketofentuan yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria.•
Karena yang dapat dibebani hipotik itu hanya hak ciilik, hak

■ gun a usaha dan* hak gun a bangunan, maka yang dSpat raenghipo- 
tikkan hanya mereka yang berhak mempunyai hak tersebut, ya
itu warganegara Indonesia dan Btidan Hukum Indonesia.

Kengcnal hal ini jelasnya diperinci sebagai berikut; 
Tang dapat menghipotikkan hak milik mengenai tahah hanya 
vferganegara Indonesia dan Bsdrm-Budan Kakum tertenttt yang
*ditunjufc pernerintah; y-rmg dapat menghipotikkan hak guna u-
■ s&ha hanya t/arganegara Indonesia dan Badan Hukum lmionesia$ 
yang dapat menghipotikkan hak guna bangunan hanya sfargane- 
gara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Sedangkan hipotik 
itu dapat diberikan don dipunyai oleh Warg&faejjara Indonesia, 
orang asing dan Baclan Hukum Indonesia (yaitu Bad an Hukum 
yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia) serta Badan Hukum Asing (yaitu badan hukum asing 
yang mempunyai perwakilan di Jakarta) 1}•

5. Cara men^adakan hipotik.
Cara untuk mengad&kan hipotik harus memenuhi syarat-

*
* syarat tcrtenSu* Menurut pasal 1171 ayat 1 dan pasal 1172

' iJ fly. Sri Soedewi M. SofVan, SH, Hak Jatainan Atas
- Tan£h, Yavasan Badan Fensrbit G&djah Made, hal- 19*
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Burgerlijk Wetboeg, hipotik hanya dapat diadakan, dijual atau 
dipindahtangankan kepada orang lain dengan akte authentiek. 
Dalam h&l ini yang dimaksudkan ialah akte not&ris, tetapi ke- 
tssntu&n-ketentuan ini tidak berlaku karena pasal 31 G*V* 
(peraturan peralihan perunttang-undsrjgan} 0. 1&4& no. 10 me- 
nentukan bahwa peaberian hipotik dilakukan dengan akte yang 
dibuat oleh o vorschrijvings&nb t civ; ar (pegawai balik n&raa) 
menurut O.verschrijving Q^aonnantie S. 1334 no. 27*

Yang bertindak sebagai overschrijvingaambtcnaar ialah 
comsissaris H.v.J. atau noofd van Gewestelijk Dostuur {Pasal 
1 Qverachrijving Ordonnantie), sedan^kan pendaftarannya oleh 
Kepala Kan tor Kadastar.

Kemudian berdasarkan 3. 1947 no* 53 Kepala Kantor Ka- 
daster/Kepala Kantor Pendafturan Tanah ditetapk&n sebagai o- 
"verschrijvingsambtenaar, sahingga sejsk itu pembuatan akte 
hipotik ialah oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah• *

Setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agrarla pembe- 
banan hipotik itu harus dibuat d .n*an akte yang dibuat oleh 
dan dihadapan pssjabat yang ditunjuk oleh tfenteri Agraria 
(pasal 19 PP no* 10 taftun 1961). Fejabat yang dimaksud ada
lah Pojabat Peisbuat Akte Tanah, sedangkan yang dapat diang- 
kat sebagai Fejabat Fembuat Akte Tanah ialah:

1. Notaris.
2* Pegawal dalam lingkungan Departemen Agraria.
3* Pamong Praja yang pernah melaksanakan tugas seorang 

pejabat*
4* Orang yang telah lul»*e ujlan yang diadakan oleh 

Menteri Agraria (pasal 3 PMA no. 1C tahun 1961).

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN MENGENAI HUTANG HUTANG YANG DIDAHULUKAN ... AGUSTIAWAN



42

6. Jan.11-.Ian.11 dalam Hipotik.
Di dalam hipotik lasim diadakan janji-janji yang mk- 

sudnya untuk melindungi kepentingan kreditur supaya tidak 
dirugikan * Janji-janji demikian itu selalu dicantusskstn aalam 
akte hipotik, yaitu :
a. Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri.

Yang boleh mengada%,fim syarat ini hanya si pemegarig hi
potik pertama, pada v?aktu diberikannya hipotik kreditur pe- 
megang hipotik pertama diberi kemungkinan untuk rainta dite- 
tapkan suatu janji yang tidak dap&t die abut lagi bahwa ia 
diberi kekuasaan untuk menjual ben da yang dihipctikkan atas 
kekuasaan sendiri tanpa perantaraan pengadilan jika debitur 
tidak memenuhi kcwajibannya. Menjual an haras dilakukan di 
mule a urauin dan hasil pcnjual&n itu setelah dikurangi dengan 
piutangnya dikcmbslikan kepada debitur (pasal 1X7$ ayat 2 
Bfor).

b. Janji tenteng sewa.
■ Feaegang hipotik dapat ninta ditetapkan suatu janji 

yang mercbatasi pemilik tanah (peaberi hipotik) dalam hal 
menyewakan t&nahnya, yaitu *herus seizin peineg&ng hipotik a— 
tau hanya dapat i&cnyevrak&n s sl&na w&ktu tertentu atau raenye— 
wakan dengan cara tertentu atau dengan dibatasi dalasi h*w.l 
besarnya pembayaran uang muka, karena jika janji-janji *de- 
mikian tidak dicantumkan dalam akte hipotlknya, di mana jan
ji- janji tersebut bertujuan untuk membatasi hak-hak si pe- 
milik tanah dalam'hal nenyewa.»an tanah yang dibeb;wi dengan 
hipotik itu, maka ia lelu^sa untuk menyewakannya sekshendak 
sendiri. Hal ini akan meru^ikan kreditur jika ben da itu ha-
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rus dfelelang, mengingat berlakunya pasal 1576 BIT raengenai a- 
sas nkoop breekt geen huurM •

Janji sews yang demikian itu tidak hanya mengikat pa* 
ra pihak, melainkan juga mengikat pihak ketiga. Kalau janji 
yang cietaikian itu dilanggar oleh pemiilk tanah i malca peme
gang hipotik/kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian 
sewa-menyewa itu {pasal 11$5 Btt).
c. Janji tentang larangan menghilangkan hipotik dalam hal 
tanahnya dijual oleh pemilik tanah.

Pemegang hipotik pertama dapat minta diperjanjik&n a- 
gar hipotiknya tidak dihilangkan dalam hal ter jadi petfjualan 
tanahnya oleh pemilik (pasal 1210 ayat 2 •

Pasal 12IQ ayat 1 BW men entukan bahwa apabila tanah 
yang dibebani hipotik itu dijual baik oleh pemegang hipotik 
maupun oleh pemilik yanah sendiri, maka si pembeli dapat min* 
ta supaya hipotiknya dihilangkan meskipun hutangnya yang dija*- 
mln dengan hipotik lebih banyak daripada uang harga penjualan. 
Hal demikian itu akan merugik&n pemegang hipotik, karena un
tuk sisa piutangnya sudah tidak dijamin dengan hipotik lagi. 
Oleh karena itu pemegang hipotik dapat menghindari dilaksa- 
nakannyk hal itu dengan mencantumkan janji demikian tadi da
lam akte hipotik. Tetapi perjanjian demikian tadi hanya da
pat diadakan terhadap penjualan tanah oleh si pemilik tanah 
sendiri, bukan penjualan tanah oleh pemegang hipotik guna 
roslaksanakan haknya atau atas perintah pengadilan.
d. Janji tentang asuransi.

Janji yang sering jiga dicantumkan dalam akte ialah 
jan ji tentang asuransi, di man© diper jan jikan bahwa terha-
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dap benda obytk hipotik* yang diasuransikan jika kemudian ter- 
timpa overmacht (kebakaran, banjir dan aebagainya.), maka uang 
asuransi harus diperhitungkan untuk pembayaran piutang pemo - 
sang hipotik (pasal 297 KUHD).

*Janji yangdemikian ini harus diberitahukan kepada p© * 
'• rusaha^n asuransi supaya perusahaan asuransi terlka$ o?&h &» 
danya janji yang dtaikian yShg dibu-at oleh pemberi hipotik 
dan pemegang hipotik.

7. Tingkatan-tingkatan hipotik#
Undang-undang memungkinkan adanya lebih dari satu hi* 

potik yang dibebankan pada sebidang tanah* Jadi tanah terse
but dipakai sebagai jaminah untuk beber&pa kreditur.
' Dengan demlkian timbullah tingkatan-tingkatan hipotik sesuai 
dengan urut-urutan v/aktu mendaftarkannya hipotik itu di Kan- 
tor Pend&ftarat* Tanah. Jadi ada pemegang hipotik partama , 
pemegang hipotik kedua, pemegang hipotik ketiga dan sebagai- 
nya.

Dalam hal-hal tertentu penregang hipotik pertama mem - 
puny&i wewenang melcbihi para pemegang hipotik lainnya, mi- 
salnya hanya pemegang hipotik pertama yang wenang untuk me- 
ngadakam janji untuk menjual bendanya atas kekuasaan sendi
ri, hanya pemegang hipotik p«rtmna yang wenang untuk mengat- 
dakan janji untuk tidak dihilangkan hipotik tersebut dalam 
hal tanahnya dijual oleh pe:silik tanah dan lain-iain.

Dengan adanya beberapa hipotik yang membebani sebi - 
dang tanah itu, maka tingkatan-tingkatan hipotik mempunyai 
arti penting untuk menentukan hutang mana yang harus diba - 
yar terlebih dahulu.
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I'enurut pasal ll&l BW tingkatan hipotik itu ditentukan menu- 
rut tanggal pombukuannya• Kereka yang dibukukan pad® hari dan 
tsnggal yang sama akan bersama-sasa msmpunyai hipotik yang 
tingk&^hya -sama, tidak perduli jam berapt perabukuan telah di
lakukan* Jadi hipotik yang lebih dulu dibukukan1 akan'didahu
lukan dalam pembayaran kembali piutangnya.

Pasal life asm paSal 1IS3 BW menyebutkan ad&nya kecua- 
lian-kecualian, yaitu,s
a* Apabila dalam penjualan sebiaang tanah, uang pembelian be- 

* “ * 
lum dibayar penuh dan si penjual disanggupi oleh si pembeli 
akan diberi suatu hipotik atas tanah itu untuk sisa uang pem
belian yang belum dibayar itu dan kemudian pemberian hipotik 
itu dilakukan dalam waktu delapan hari sesudah pembelian itu 
terjadi, maka hipotik ini nsampunfai tingkat lebih tinggi dari 
pada hipotik-hipotik yang mungkin diberikan oleh pembeli (pe- 
milik baru) atas tanah itu selama delapan hari itu.
b. Apabila dalam pcmbagian sebidang tanah di antara orang- 
orang yang mendapat bagian dijanjiksn, misalnya antara se
orang A dan B, bahwa untuk menjamin pembayaran uang oleh A 
kepada B berhubung pejribagian tanah itu, discnggupi psraberian 
hipotik atas bagian tanah yang jatuh pada A dan keiuidian pem- 
berian hipotik ini dilakukan dalam waktu delapan hari sesudah 
pembagian tanah ter jadi# maka hipotik ini akan bertingkat le
bih tinggi darip&da hipotik-hipotik yang mungkin diborikan 
oleh A kepada kreditur-kreditur yang lain atas bagian tanah 
itu selama delapan hari tadi*

8. Hapusnva hipotik.
Menurut ketentuan pasal 1209 BW, hipotik itu dapat ha-
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pus karena hal-h&l sebagai berikut :
a. Karena hapusnya perutangan pokok.
b. Karena si berpiutang laelepaskan sendiri hipotik itu# 
c* Karena penetapan tingkat oleh hakim*
Undang-undang h m ya menyebut beberapa hal saja dari ca-

ra^cara hhapusnya hipotik, yaitu yang paling sering torjadi;
- Bfengenai hapusnya hipotik karena hapusnya perutangan -pokok, 
di mans hipotik adalah merupakan perutangan accessoir se- 
ring terjadi, karena pembayaran sebagaimana diatur dalam 
pasal 13&1 BW.
Hapusnya hipotik karena hapusnya perutangan pokok adalah 
sesuai dengan sefat dari hipotik sebagai perutangan acces- 
soir yang tidak mungkin ada tanpa adanya perutangan pokok*

• Mengenai hapusnya hipotik karena pelepasan hak oleh si ber
piutang, dimaRa pelepasan hak oleh si berpiutang ini biasa- 
nya berupa perny&taan atau keterangan dari pemegang hipotik 
kepada pemilik dari ben da yang difr&potikkan. Kehendak yang 
tidak dinyatakan kepada. pihak yang bersangkutan atau pem- 
beritahuan kepada pihak ketiga adalah tidak cukup.

- Kengenai hapusnya hipotik karena adanya penetapan tingkat 
oleh hakim ini tidak lain ialah hapusnya hipotik karena a- 
danya pembersihan tanahnya dari beban hipotik sebagaimana 
dimungkinkan oleh pasal 1210 BW yang menentukan bahvra Sia- 
pa yang telah msmheli benda yang dibebani, balk pada suatu 
lelangan atas perintah hakim maupun karena suatu penjualan 
secara sukarela dengan suatu harga yang ditetapkan dalam 
uang, dapat menuntut supaya persil yang dibeli itu dibebas*

**kan dari segala beban hipotik yang ntelebihi harga pensbeli&n.
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Sclanjutnya untuk adanya pemfoersihan itu harus dipsrhati- 
kan ketentuan-ketentuan sebagai berlkut. :
Untuk dapat dibersihakan dari bebazi hipotik ini, maka si - 
pembeli tanah menurut pasal 1212 BW dlharuskan meminta ke
pada hakim supaya diadakan peratur&n pembagian dari uang - 
pendapatan lol ang di antara psra berpiutang. Dalam hal* ini 
hakim selanjutnya harus ffismperhatiksn ketentuan-ketsntuan . 
pasal 1213, 1214 dan 1215 8W.

Perstohonan psnbersihsn demikian tidak dapat dilakukan 
pada penjualan sukarela jika par# pihak telah tegas-tegas 
Tip er j an j Iks n dalam akte hipotiknya untuk tidak dibsrsih- 

kan dari beban hipotik dan janji itu telah dibukukan dalam 
daft&r umum. Janji demikian hanya dapat diadakan olfth pe
rn eg&ng hipotik yang pertarca.
Pada pembelian yang terjado karena penjualan yang sukarela 
(ataa kemauan sendiri dari pemilik tanah) tanpa perantara* 
an hakim, penjualan itu harus dilakukan dimuka uikuis*

Penabelian yang ter jadi balk pada pelelangan atas pe- 
rinta.h hakim maupun karena suatu penjualan sukarela, ha
rus dengan har^a yans ditetapkan dalam jusalah uang tunal*
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- . K & S X H P U L A t V

Dari uraion-uraian dalam bab-bab terdahulu dapat kita 
simpulkan bahwa antara privilege, pand dan hipotik mengan - 
. dung persaraaan, yaitu sebagai hak-hak yang menjsrain pelunas-A
an suatu hutang, di m&na dengan adanya salah satu jamin&n 
tersebut di atas, maka hutang-hutang itu akan didahulukan 
pelunasannya dari hutan^-hutang lainnya yang tidak dijamin 
oleh salah satu dari jarainan itu.

Bi saraping persamaan-persamaan itu tadi terdapat juga 
perbedaan antara privilege disatu pihak dengan pand dan hi - 
potik di lain pihakt yaitu:
a* bahwa privilege Uiadakan oleh und&ng-undang. Dengan per - 

kataan lain, orang memperolehnya secara otom&tis, sedang- 
kan gadai atau hipotik hanya dapat timbul berdasarkan su
atu persetujuan yang diadakan antara si kreditur dan si 
pemilik barang yang bcrsangkutan*

b. undang-undang mengaitkan privilege pada hubungan-hubungan 
hukum tertentu, sedangkan gadai dan hipotik tidak terikat 
kepada suatu piutang tertentu, m«Iainkan para pihak yang 
bersangkut&n dapat msnjamin piutang apapun juga dengan 
hak gadai atau hak hipotik.

c. gadai dan hipotik didahulukan daripada privilege, kecuali 
dalam beberapa hal tertentu yang ditetapkan oleh undang - 
undang*

d. tidak hanya dalam tingkatannya, hak gadai dan hak hipotik
lebih menguntungkan bagi si kreditur yang meiaegan& hak 
tersebut dibandingk&n dengan kreditur bias®, atau dengan
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kreditur yang memiliki hak privilege sekalipun, tetapi ju- 
ga dalam cara melaksanakan hak-hak itu.

Untuk mendapatkan basil, kreditur blasa dan kreditur 
dengan hak privilege, harus menempuh prosedur yang panjang

'  *Vv

dan berliku-liku, sedangk&n pemegang gadai dan pemegang 
hipotik mempunyai hak pelakaanaan yang dipermudah (peran - 
taraan hakim tidak diperlukan dalam hal ini)*

Mengingat hak-hak privilege, gadai dan hipotik besar 
sekall pengaruhnya terhadap hubungan hutang-plutang atau pem- 
berian kredit yang dalam mass pembangunan dewasa ini sangat 
penting artinya, klranya akan bermanfaat bila kita semua ikut 
serta secara serlus untuk memperdalam pengetahuan kita dalam 
hal tersebut yang hasilnya pasti akan sangat berguna bag! ki
ta semua*
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