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Safioedin, S.H. yang ,telah bereedia turut menguji skripsi 
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mcmbimbing serta 'ion,,a jar saya selama saya berkuliah di 
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3. para karyav/an Fakultas; Hukum Universitas Airlangga, para 

netugas Perpuetakaan Uhiversitas Airlangga, serta rekan- 

rekan yang telah banyaj; rnembantu penyusunan ekripsi ini;

*+. para petugas Ferpustakaan Surya Agung Surabaya yang telah 

banyak rnembantu mencarikan literatur yang menunjang bagi 

^enulisan skripsi ini.
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Rasa torira. kaqih juga caya tujukan terutama kepada 

mama, kakak-kakak, dart adik-adik caya yang telah mencurahkan 

kaoih sayang, pikiran,. nerta tenaga derni keberhasilan studi 
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bagi mereka semua.

Sebagai nenutun,' caya men^harapkan saran serta kritik 

'lemi perbaikan di rnaca yang akan datang, Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan bagi pengembangan 

Llnu hukum,

Surabaya, 28 Oktober 1987 
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\AV> I

Itl-::!! AJ1ULUAN

1.. Permasalahan; T.atar jRelakang dan Rumusannya

Tanah dan manuGia meruoakan dua sejoli yang sulit di- 

'msahkan, karena ekisi.ct̂ nsi tanah yang demikian orat menyatu 

dengan kehidupan manusia itu sendiri. Manusia dalam melakukan 

go gala aktivitasnya harcnir selalu menierlukan bantuan tanah.

iahkan untuk matipun mas;Lh banyak orang membutuhkan tanah.

Hingsi tanah yang begitu penting bagi manusia semakin nyata 

da lam oerjalanan sejarahriya, Terasa semakin hari semakin sulit 

untuk mendanatkan cebidarjg tanah. Peranan tanah yang penting 

bagi kehidupan manusia itu, membawa akibat lain berupa penda- 

.iayagunaan tanah sebagai benda jaminan yang dikaitkan dengan 

suatu t)f?rjanjian pokok, mjLcalnya hutang niutang.

Pembaga jaminan yang obyeknya tanah ini beraneka ragam 

jenisnya, salah satu d.i.antaranya adalah hipotek yang diatur 

ialan b'.V Ruku II, Bab ke-£j" r^cal 116? sampa.i dengan pasal 1232. 

{ipotek sebagai lembara japunan yang bersifat kcbendaan (zake- 

lijk), raemounyai kedudukan yang lebih tinggi darir>ada hak is - 

tine"a. Kecuali dalam hal-hal di rnana oleh undang-undang diten- 

tukan sebaliknya (pasal 11^ ayat 2.B17). Oalam dunia perbankan, 

hipotek banyak dinergunakai} cebagai lembaga jarainan atac kredit 

yang diberikan kepa^a ^ara nasabahnya ( iobltur). en̂ -an dipa -

1
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sangnya hipotek secara. efektif pada tanah yang dijadikan jamin-
I

an atas kredit yang diterima oleh debitur, pihak bank sebagai 

kreditur akan terlindurig dari reciko "kenakalan" para debitur. 

Piutang yang dijamin tiengan hipotek akan selalu dapat diharap- 

kan kembali. Hal ini se-jalan dengan Undang-unclang no. 1^ 

thn. 1967 tentang pokok-i-pokok Perbankan pasal 2^ ayat 1 nya 

yang melarang bank umum untuk memberikan kredit tanpa jaminan 

kepada siapapun.

Ketentuan mengenai lembaga jaminan yang menyangkut ma~ 

salah tanah ini, mengalarai perubahan secara besar-besaran se- 

jak tanggal Zi\ September I960, yaitu sejak diundangkannya Un- 

dang-undang no. 5 thn. I960 tentang Peraturan Dasar Pokok-po- 

kok Agraria (yang disingkat UUPA), yang mencabut Ruku II BW 

sepanjang mengenai bumi, air, eerta kekayaan alam' yang ter - 

kandung di dalamnya. Dengan pengecualian mengenai hipotek 

yang masih tetap berlaku e^lama undang-undang hak tanggungan 

yang tersebut dalam pasal 51 UUPA belum terbentuk. Berdasarkan 

oasal 57 UUPA, mengenai hipotek ini tetap diberlakukan keten - 

tuan-ketentuan dari. BV/, dcngan catatan bahwa hipotek yang di - 

Lanjutkan oemakaiannya itu ^leh UUPA bukan dalam kedudukannya 

sebagai "lembaga hipotek", 4kan tetapi hanya "ketentuan-keten- 

tuannya'1 eaja.^ Dengan demikian hukym formil dari lembaga hi -

Mariam Parus Badrulsdman, Perjanjtan Kredit Bank, 
cot, IT, Alumni, Banlung, 1V$0 (eelanjutnya disingkat Mariam 
Oarus Sadrulaaman I), h. 92.

1
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potek itu sama sekali tol h tldak berlaku lagi, karena telah

diganti oleh ketentuan-ketentuan pelaksana UUPA. Menurut sis-

tem UtTPA, proses pemacangan hipotek dalam kaitannya dengan

nerjanjian kredit melalui beberapa fase. Face pertama, fase

di mana dilakukan perjanjian yang bermaksud meminjamkan uang

dengan jaminan hipotek. Fase kedua adalah perjanjian pembeban-

nn hipotek dengan alcte hipotek yang dibuat oleh dan dihadapan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Raru kemudian diadakan pen-

daftaran hipoteknya di kantor pendaftaran tanah yang merupakan
2fase terakhir, sekaligus 'lahirnya nembebanan hipotek.

Tak dapat diingkari, bahwa pereyaratan pembehanan hi - 

ootek ser>erti tersebut di atas dalam praktek pelaksanaannya 

dihalapkan pa da belbagai ihaoalah. Antara lain masih banyaknya 

tanah-tanah di Indonesia yang belum bersertifikat, Y/aktu pema- 

sangan yang mombutuhkan 1'ormalitas-formalitas tertentu, biaya 

yang cukup besar bagi pemb^banan hipotek, jangka waktu pinjam-
*

an yang pendek, kredit yan£ tidak terlalu heDar, dan sebagai-

aya. Oleh karena itu dalam oraktek pi rkreditan perbankan dewa-

ini, beberapa pihak lebjuh eenang untuk menghindari berbagai

hum]batan penbebanan hipotek tersebut dengan jalan melakukan
zvrjanjian kuasa nemasang hipotek. Kenurut pasal 1171 ayat 2

pMariam Darun Pari ru]‘/.pusan, Hab-bab ^ontang Hypotheek, 
rtt. TV, Alumni, Bandunf, 1986 (selanjutnya disin^kat Mariam 
’.'aruo ladrul̂ aiiian XT), h. 59*

Vbid., h. 60.
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kuasa untu'.: tacan,} hi itu dioerboJehkan dunjan sya-

’■at ‘.cus ^bn^an a..ha ofcnnl U:. T|amun da'ia:i oasal itu tidak di- 

tr- ■'! .'-.i-.'aii, a :al:ali i.<Tj-,inj'.ia»-i kua.m yan,'; dibuat olch para pihak 

rn.v !:nn kuasa r.c oortl yuir diatur dalam !V7 i;uku TIT, Rab XVI 

Ionian,; '>omborian kuasa, * at-.iukah kuara yam* lainnya, tdla ki - 

*. l t:o.\nr*rhatikan "rjanjian kuasa mcnasanr hiootok yang biasa 

iU ir;'una''an dal an i>raktf)k ^rbankan, naka akan kita tenukan 

.‘■atu r .n/;kaian kal Lnat yanf vne:npunyai maksud, baliv/a kuasa yang 

(> riJ an o1oh nihak debitur kenada bank itu tidak danat di -
V /
lari'-. l:o.;ibaIi, dan tidak al an berakhir oleh sebab-sebab yang

t- ,■ “.'inturn .lalan oaral. 131J !■”' (lampiran 1). I’alircat tersebut

■a la ufnumnya selalu dicantumkan dalam klausula :ierjanj±an kua-

r a  r.cnasanc hipotek yang dibuat oloh pihak bank, dcngan peneri-

ma Credit. ’.teranjak dari irfasalah porjanjian kuasa nemasang

hi mo tel; yang belutn diatur pocara te,;as dalam pcraturan yang

a. a, tirobul f'ermasalahan, yaitu apakah oerjanjian kuasa mema-

-■an,' hipotek yang berlaLu 'Jalan praktok ocrbankan itu dapat

ilkual. ifikasikan r(-?*oa*-;ai fujrjanjian kuasa mutlak?

,'finer a pan norjanjiai\ kuasa mernasang hipotek dalam ke-

nyataannya ttembcrikan her!)':' -ai kolmvesan bagi oar a pihak,

anta;*a lain kred i.t itu da>nt segora d i cairkan, torleb1.li dahulu

tan ’'arus :nonun. ';u ■.■rrna:" hipotek secara cfcktif soeuai

.etuntuan yang berlaku. ’̂e^itu pula v/aktu yang dibutuhkan ti-
i

iaK ter lain lama, dan biaya ,yang cukup rin^an diband ingkan 

ien;;an nembebanan ::ccara riel. Tkatan credit den{-;an curat kuaea

/l
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memasang hipotek, ditinjau secara ekonomis nampaknya dapat 

mcmberikanikeuntungan bagi para pihak. Namun secara hukum, 

ikatan kredit dengan surat kuasa memasang hipotek saja tidak 

memberikan kedudukan yang cukup kuat bagi pihak bank (kreditur) 

sebagaimana halnya pemegang hipotek. Sebab surat kuasa mema - 

sang hipotek itu tvid^k mempunyai niiai jaminan yang kuat sela- 

ma pemaeangan hipotek secara efektif belum dilakukan. Mengi - 

ngat bahwa hak kebendaari (droit de suite dan droit de preferen

ce) dari hipotek hanya tJimbul setelah dilakukan pemasangan hi- 

ootek secara efektif. KatL ini akan merupakan risiko yang ber- 

bahaya bagi bank, apabil# debitur keburu wanprestasi. Dihadap- 

kan pada masalah seperti ini, timbul pertanyaan, bagaimana ke

dudukan bank (kreditur), .sebagai pemegang kuasa hipotek terse

but apabila debitur wanprestasi?

Sesuai latar belakhng sebagaimana tersebut di atas, raa- 

ka masalah yang akan saya baha£ dalam skripsi ini saya rumus- 

kan sebagai berikut: (aXapakah perjanjian kuasa memasang hi

potek dalam praktek r>erkre;ditan perbanka-n dapat dikualifika - 

sikan sebagai perjanjian kuasa mutlak?; (b) bagaimana kedu - 

dukan pihak bank (kreditur) sebagai pemegang kuasa memasang 

hipotek itu apabila debitur wanprestasi?

?. renjelasan Judul

Dalam penulisan skri^si ini saya menilih judul "Perjan

jian Kuasa Memasanr Hipotek11« Yan?' dinaksud dengan istilah
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perjanjian kuasa aJalah kuasa yang lahir dari -oerjanjian anta- 

ra nemberi’kuasa (rlebitiur) dengan penerima kuasa (bank), yaitu 

bank diberi wcwenang oleh debitur untuk memasang hipotek atas 

namanya, dengan ketentufn wewenang yang telah diberikan ter - 

sebut tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun terma- 

suk pasal 1813 B'.V, kocuali bila perikatan pokoknya (perjanjian 

kredit) dengan mana kuasa itu digantungkan berakhir.

Sedangkan istilahf memasang dimaksudkan untuk menunjuk 

rsada perbuatan hukum bank dalam meletakan beban hipotek seca

ra efektif di atas tanah’pemberi kuasa yang dijadikan benda 

jaminan dari cuatu perjanjian kredit. Tindakan pemasangan hi

potek itu dapat dilakukan; oleh bank kapan saja bank men,'ang - 

gap perlu untuk rnelakukannya,

Pengertian hipotek yang dimaksud di sini mempunyai pe- 

ngertian yang sarna dengan yang disebutkan dalam pasal 1162 BW 

yang telah dicesuaikan dengan ketentuan-kotentuan yang berlaku 

menurut LJUPA beserta peraturan pelaknanaannya*

3- Alasan Pemilihan Judul

Seperti yang kita ke'tahui bersama, hipotek sebagai sa- 

lah natu lembaga jaminan yang dapat melindungi kreditur dengan 

hak-hak kebondaannya itu, mempunyai arti nenting bagi ueaha 

r>erbankan. Terutama bagi urijsan perkreditan yang dalam dunia 

-’Orbankan kita mempunyai perighasilan komersial dari segi per- 

kreditan di atas 60f> dari sejLuruh aktivitac yang terjadi da-
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lam oerbankan di Tndondsia/1 Ta.1 ini dipertegas oleh ketentuan 

dari pasal '?M ayat 1 Uridang-undang Perbankan no. I** thn, 1967 

yang melarang bank umum, memberikan kredit tanpa jaminan kepa- 

ia siapaoun. Seiring dengan itu, ^emerintahpun telah mengaro - 

bil berbagai langkah-langkah yang perlu bagi pengaturan pelak- 

Canaan hipotek. Namun y^ng banyak kita jum^ai dalam praktek 

oerbankan dev/asa ini, banyak pihak-pihak yang lcbih menyukai 

untuk melakukan porjanjipn kuasa memasang hipotek daripada me- 

mar, ̂ ng hipoteknya sendiri. eecara efektif sesuai ketentuan for

mal yang berlaku.

Padahal, dipasangriya hipotek efektif itulah yang dapat 

memberikan perlindungan kepada bank (kreditur) dari risiko

Mkenakalann para debiturnya terhadap pemenuhan perikatan po~
i

koknya. Pengaruh rm salah ini tidak kecil terhadap etabilitas 

oembangunan negara yang sqdang berlangsung. Oleh karena itu 

uaya memilihnya dan menjadikan Perjanjian Kuasa Memasang Hi

potek sebagai judul serta jpokok pembahasan dalam penulisan 

skripsi ini.

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skr,ipsi ini adalah untuk melengkapi 

jumlah SKS dan memenuhi perpyaratan pokok untuk memperoleh ge- 

lar Carjana Kukum pada Fakuitas Hukum Universitas Airlangga.

\soedirdja, Seninar "lentang hipotek dan LeMbaga-lemba- 
r i x Jaminan Lainnya, cet. I, Pinacinta, Jakarta, 197^» h. 113.
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Di camping itu, venulican ini duiaksudkan pula untuk 

.p^borikan .gambaran kcvr̂ da nara pembaca, terutama sidang aka- 

dGr.'dsi, tentang porkcmb^n.^an lomhaga jaminan hipotek yang ter- 

jadi pada dunia merbankan dalam mt mberikan pelayanan fasilitas 

nerkivditan bagi para nasabahnya. Fekaligus mengajak para pem- 

baca untuk turut poi’ta rcpmerahkan nrobloma-problema dari lem- 

baga jaminan hipotek yanp timbul dalam praktek dunia r^erbank- 

an, Homi to tap tc r pt. 1 j.haranya stabilitas ncrekonouiau dalam 

n^gara kita.

. todologi

a. ^endekatan masalah

-ondekatan m&Galah'yang saya oakai untuk mcubahas per- 

"lasalahan yang diajukan dsilam ekrios.i ini,adalah nendckatan 

ci cara yuridis sosiologicv Artinya vendekatan dari aepek hu~ 

ku^nya, dengan to tap m  moertimbangkan realita akan kebutuhan 

hukurr. dalam macyara.'at yan!- sclalu c^ndorung boruball, teruta

ma bagi r.ereka yang langGuri,’ terlibat dalam masalah perkredit- 

an perbankan.

b. Sumber *)ata

Untuk penulisan akri^si ini, data-data dit>eroleh lewat 

fcepurtakaan yan - t^r^Uri dari 1 iteratur-literatur/ tu - 

•I. an ilmlah, basil £:.er.-,nar, -Ian peraturan pcrun^angan yang 

berJ'-iitan d-n^an pormaiiaLihap yang dit-har dalnn c^ripsi ini.
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Kemudian dengan .̂ enga/n̂ tan la-:-angan, ; a:i.tu v/a.vancara dengan 

beberapu orang pimpinaii dari bank umurn yang ada di Surabaya, 

di camping juga sunber  'lain yang ada sangkut pautnya dengan 

permasalahan yang dibahas.

c. Pros6dur Pengumnuian dan Pengolahan Data

Langkah pertama y^ng saya ambil adalah melakukan stu- 

di kepustakaan melalui literatur-literatur, hasil-hasil semi

nar, dan peraturan peruntfangan yang terkait dengan masalah 

yang dibahas. Kemudian mdngadakan studi lapangan lewat wa - 

vancara dengan beberapa pimpinan bank umum di Surabaya, guna 

'T’cmperkuat jawaban darij masalah yang timbul, mengingat titik 

tolak dari bahasan ini ad&lah dari sudut bankir sebagai pembe- 

ri kredit. Baru setelah itu saya mengadakan pengolahan dan 

'enyeleksian data, guna mengklasifikasikan ke dalam bab-bab 

dan eubbab-subbab, untuk mbmudahkan dalam penyajian. Baru se- 

tclah sernua data terkumpul diadakan nenganalisaan data.

d. Analisis Data

Setelah semua data y^ng diperoleh terkumpul, dilakukan 

penganalisaan data dengan m^nggunakan methode deskriptif ana- 

litis, yaitu menguraikan masalah, mengeroukakan nendapat, serta 

menecahkan permasalahan berdasarkan'data yang ada. Dari hasil 

analisa ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menjawab perma- 

nalahan yang dibahas dalam pqnulisan ini.
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6. ^ertan^sungjav/aban Sistematlka

Skripsi ini t^rdiri atas  ̂ bab. Dab I sebagai pengantar 

dari masalah yang merijadi pokok dalam bab-bab selanjutnya.

Pemberian kuatja dalam perjanjian kuasa memasang hipotik 

bersifat mutlak, Denman maksud agar kuasa itu tidak mudah di - 

terobos oleh pihak debitur dongan berbagai alasan. (Hâ  ini me- 

ngingat pemasangan hipotek efektif belum selekas mungkin dila- 

kukan. Sehubungan cJen̂ an masalah ini Bank Indonesia yang meng- 

koordinir bank-bank s^luruh Indonesia, memberikan pengarahan 

kepada bank umum dalanj menghadapi masalah perjanjian kuasa me

masang hipotek yang tdlah banyak terjadi dalam praktek per - 

bankan. Semua ini akan dibicarakan dalam Bab II,

Bab III akan mernbahae kedudukan bank (kreditur) sebagai 

pemegang kuasa untuk memasang hinotek terhadap kreditur- kre

ditur lainnya, anabila debitur wanprestasi. Apa pula risiko 

dari pihak bank scandainya hal tersebut di atas terjadi. Un

tuk L.tu langkah-langkall apa yang perlu diambil oleh bank da

lam mengamankan barang paminan yang telah dikuasakan kepadanya 

oleh debitur, agar bank] (kreditur) dapat tetap mengambil pe- 

lunasan terlebih dahulu atas barang jaminan tersebut.

l'an pada bagian terakhir, yaitu Bab IV yang berisikan 

kesimoulan tentanf apa #ang telah dibahas dalam bab-bab sebe- 

lumnya, serta rcemuat saran-saran yang diharankan dapat mem - 

t tntu mengatasi ssasalah rjanjian kuasa memasang hipotek da

lam uru^an perkreditan nprbankan.
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SI FAT PEMBERIAN KUASA YANG TTM<DAPAT DA DIM 

PERJANJIAN KUASA MEMASANG HIPOTEK

rjn.t3j.jbi.enei mamisia terbatas pada kondisi, ruang, waktu 

lan sebagainya. Semua litu rnenyebabkan tidak setiap prestasi 

dapat terselesaikan selcara pribadi, tanpa bantuan perwakilan 

oleh pihak lain. Dalam proses pemasangan hipotik secara efek- 

ti_f, debitur dapat memberikan kuasa pada pihak lain untuk me- 

nyelenggarakan prestasinya tersebut, dengan ketentuan pembe - 

rian kuasa itu menggunakan akta otentik (pasal 1171 ayat 2 BW). 

Pada umumnya pihak bank (kreditur) lebih menyukai pemberian 

kuasa oleh debitur keriadanya guna pemasangan hipotek terse

but, Karena dengan adarjya kuasa ini, pihak kreditur dapat lang- 

sung memasang hipotek i]tu di saat ia menghendakinya tanpa per-

lu lagi mengharapkan kehadiran debitur sendiri untuk melaku -
■i

kan prestasi tersebut. pemberian kuas.% bagi pemasangan hipo - 

tek dalam dunia pcrbankfcn telah berkembang mengikuti kebutuh- 

an zamannya.

Dev/asa ini perjanjian kuasa memasang hipotek lebih se- 

ring digunakan daripada ̂ pemasangan hipotek secara langsung, 

Kuasa memasang hipotek seperti ini belum ada pengaturannya 

r.pcara khusus dalam perundang-undangan kita. Peraturan yang 

ada mn~;enai masalah kuaea dalam ^erundang-undangan kita, ha- 

nya tentang pemberian kufcsa yang diatur dalam B̂V Buku III,

BAB II

11
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:iab XVI pasal 1792 BW sam^ai dengan nasal 1819 BW. Dan bebera- 

na kotentuAn yang ada namjpaknya seperti bertentangan dengan 

praktek perjanjian kuasa yang berlangsung. Bila ditinjau dari 

itaca mata hukum, kita belum mempunyai pegangan yang mantap me- 

ngcnal hal ini. Oleh karena itu dalam uraian b«rikut akan di

bahas, apakah pemberian kuasa dalam perjanjian kuasa memasang 

hipotek yang terjadi dalaei praktek nerbankan itu dapat dikua- 

iifikasikan sebagai kuasa, mutlak.

*• Sifat Pemberian Kuasa

Istilah pemtrerian kuasa yang dipakai sobagai terjemah-

an dari bahasa a sal B»V, mhsih belum ada kesamaan pendapat.

Dalam bahasa Indonesia, blasanya lastgeving, volmacht, mau -

pun machtiging diter jemah'kan dengan kata "kuasa”. Padahal ti-

ga-tiganya berbeda dan harus dibedakan. Tak adanya kesepa -

katan diantara para sarjdna dalam mentorjemahkan ietilah
i

lastgeving dalam nasal 1792 B;', mengakibatkan timbulnya ber- 

bagai pandangan mengenai jnongertian akan pemberian kuasa.

goebekti dan Tjitrosudibio fnyiarjergunakan istilah "pem

berian kuasan untuk lastgeving, karenanya mereka mengartikan 

oasal 179?B1" scbaj-ai pemberian kuaea, yaitu suatu persetuju- 

an dtn -un mana seorang m^mberikan kekuasaan kepada seorang

------- -----------------j-----------------------------------
L
Hartono ,c.0f r jot)r&t l.kn jo, Perv/ak 1 ?an Lerdasarkan 

Kehon^ak, cet. I, Sekei ffotariat r'akultat Kukum Universitas 
'•adjah Karia, Yogya/arta, ls>82, h. Y;> t

" m i L I K  
p e r p u s t a k a a n  

• u n i v e r s i t a s  a i r l a n g g a *
S U R A B A Y A_____(
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lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan 

cuatu urusan.

Pendapat yanc borbejda ditulis oleh Vollmar yang memakai 

istilah "pemberian pesanan" untuk lastgeving, sehingga menurut 

Vollmar pasal 1792 BW itu mengenai ketentuan pemberian pesanan, 

yang merupakan suatu neriiitah (pesanan) kepada orang yang lain, 

Denerima pesanan, untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Sedangkan menurut Hartono Soerjopratiknjo, istilah 

lastgeving dalam pasal 1792 RW diterjemahkan dengan "^mberian 

^erintah", yaitu suatu perjanjian yang memberikan perintah pa-

ia orang lain untuk melakukan suatu perbuatan untuk dan atas
7nama nemberi perintah.

Dari pendapat para sarjana di atas dapat disimpulkan, 

bahwa penggunaan pasal 1792 B'V untuk mengartikan pemberian 

kuasa seperti yang terja|i dalam praktek perbankan kurang be- 

gitu tr-pat. Seorang iebitur yang telah memberikan kuasa kepa

da bank (kreditur) untuk; memasang hiootek atas tanah yang di- 

jadikan jaminan, anabila ™ihak bank belum sempat menyelengga

rakan nya, disebabkan bc.rbagai a la ran, 'ni sal nya jangka waktu 

kredit yang terlalu .nnĉ ek, tidak a-:la tanda-tanHa etikat buruk 

.lari debitur, kelancaran nengembalian kredit, dan sebagainya, 

aa/nnaL nerikatan nokoknya r;rn'ilri bcraKhir/ hanus. Dalam hal

Vollmar H. .A ., ft n^antar Stud I Kukurn Perdata,
Jilid TI, cet. TIT, terJc.r.ahan T.F. Adiv/irmarta, r?aja,:ali, 
Jakarta, 1983, *,20.

7Flartono roerjoo^atLknjo, op. c it., h. 36.
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Ini pihak bank tidak dapat dikualifIkasikan telah melanggar

ketentuan lari pasal 179? ’IW- Oleh karena itu pengertian yang 
. i'

!c;bih to pat bagi penberian kuasa (machtiging), adalah suatu
/

^ernyataan sepihak dari si nomberi kuasa, bahv.a ia memberikan

ituasa untuk mewakili kepafia orang yang diberi kuasa, v/ewenang
8atau hak untuk rcengikatnya kepada pihak ketiga.

Perjanjian pemberian kuasa, mcnjadikan seorang penerima 

kuasa menjadi ber;.enang berbuat, tetapi tidak membuatnya wajib 

berbuat. Persoalannya sekjarang adalah kapan kewenangan dari 

penerima kuasa itu akan berakhir, Secara yuridis berdasarkan 

ketentuan mengenai cara berakhirnya pemberian kuasa yang ter- 

da^at pada pasal 1813 BW* menyebutkan bahwa suatu pemberian 

kuasa akan berakhir apabila; (JI) ditariknya kembali kuasanya 

si kuasa; (2) adanya pemberitahuan penghentian kuasanya oleh 

si kuasa; (3) meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si 

pemberi kuasa maupun si kuasa; (l\) perkawinannya si perempuan 

yang memberilcan atau rnenprima kuasa.

Jarli menurut ketcntuan pa sal 1813 B’V, pemberian kuasa 

itu dapat berakhir karena salah satu sebab yang telah dise - 

butkan di atas.

?. Kuae* Mutlak

Perjanjian kuasa m^narang hiootik yang berlangsung da-

-------- - . ------ j----------------------------------------

3' Ibid ., h. 6 •>.
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lam ^raktfk kredit perbanjan, pada umumnya isi perjanjiannya 

clalu memiiat klausula, y&r;r pada pokoknya mensyaratkan bah- 

*va kuaca yang diberikan o).ch debitur kenada pihak bank tidak 

da-at ditarik/ dicabut kornbali, dan tidak akan berakhir oleh 

Gt'Lab-eebab yang tercantufn dalam pacal 1313 BVf.

Oengan ad a nya kuasa yang demikian, maka debitur tidak 

dapat lagi sewaktu-waktu mencabut Kembali kuasa yang telah 

diberikan ataupun mendasdrkan diri pada pasal 1813 B\V* Ber - 

anjak dari kondiei-kondi^i yang ditimbulkan dari akibat per

janjian kuasa memasang hinotek yang berlangsung dalam prak - 

tek, menimbulkan beberapa nertanyaan, yaitu apakah dengan 

demikian pemberian kuara. dalam perjanjian kuaea memasang 

hipotek merupakan kuaca jnutlak? Karena itu ia tidak dapat 

d U'abut kembali dan tidak pula berakhir oleh eebab-sebab yang 

i rc.xntû  dalam onnal l£jl3 BV/. Di samnin(*r itu, apakah kuasa 

.'iiutla.L ,y \n;; .drit u- nanj»aknya seTcrti '"mengkcbiri" ketentuan

i. i. a 1 1315 I?.’r i-tu d Lorr yOleh'-.an b^rcok il di negara kita? Se- 

bxb menurut bet'en a j-vfjunn, kua.-a -fnacam itu tidak mem - 

‘unyai kekuatan hukum. felain itu kuasa r"utlak ini secara 

yuridLs bertentan.^an doji fan cara-cara herakhirnya pemberian 

kuasa (-nasal 1813 rc udian anakah ikatan kuasa memasang

hi.>oU^ yang 1 rbiJ■ banynk .Ktennuh itu ti^ak .iienyimpangi orin- 

r , ' prinsi o yang diTiuat, dalam "asial ?t ayat 1 Undang-undang

tjMariam I'â us i'auru I ̂.a.aan IT, op. ctt., h. 61.
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^erbankan Han ar.;as commanditerlngs vcrbod yang berlaku dalam 

r>r:ikL(’k nor1 bankan? Karena pa rial Zh ayat 1 tersebut melarang 

’’hak bank untuk mcmberikah kredit tan^\ jam!nan kepada sia- 

a un. Dan nihak bank dalatn member Hi an pinjaman krodit dila- 

rang "commanditeren" atau ikut serta menanggung risiko Usaha 

debitur dengan pinjaman yahg diberlkan Ltu,

Untuk dapat menjawab ourtanyaan-pcrtanyaan tersebut, 

terlebih dahulu kita porlu melihat ana yang dimaksud dengan 

rengertian kuasa mutlak itu.

Pengaturan mengenaij kuasa mutlak eecara khusus dalam 

perundang-undangan kita bellum ada. Sebab yang ada hanya me

ngenai larangan penggunaanj kuasa mutlak sebagai pemindahan 

hak atas tanah yang diatur. dalam Tnetruksi Menteri. Dalam Ne- 

geri no. li| thn. 1982• Dalam instruksi itu disebutkan, bahwa 

yang dimaksud kuasa mutlak adalah kuasa yang di dalamnya me- 

n -andung unsur tidak daoat| ditarik kembali oleh oernberi kua

sa. Namun sejauh itu tidal̂  dijelaskan apa yang dimaksud de - 

ngan tidak dapat dicabut kembali. Menurut Hartono Soerjopra- 

tiknjo, tidak dapat dicabijt kembali:

Pemberi kuasa tidak ddpat men: r-nbalikan kebebacannya untuk 
mcnentukan kedudukan liukumnya menurut sesukanya. Dan aki - 
bat dari tidak da oat dicabutnya kuasa itu ialah bahv/a orang 
yan * diwakiJi itu^tii4k dapat nu:lumnuhkan akibat dari suatu 
nr?rr:bt rian kuas3.

T.aya &ept. nrtaoat dengan nendnnat beliau, bahwa penberian kuasa

 ̂̂ Hartono coer jo prat ikn jo, o . c i t., h. 78.
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Ionian kuasa mutlak itu tidak dapat mengembalikan kebebasan

debitur dalam rnenentukan kedudukan hukumnya dengan sesukanya,

^auDun melumpuhkan akibat hukumnya, tanna ini tak akan ada ar~

tinya penggunaan istilah mutlak di cini. Oleji karena itu pem-

b<ri.an kuasa dalam perjanjian kuaoa j-nemaj ang hiootck yang men-

f>yaratkan unsur tidak da, at dicabut, buhkan dipertegas lagi
/

yaitu tidak berakhir oleh sebab-sebab dari oaral 1813 B;.V, ma

ka tiaak sulit untu.. danat dikualifikasikan sebagai kuasa mu- 

tlak.^K^simpulannya nemberian kuasa dalam perjanjian kuasa me- 

Tiasang hipotek itu analah kuasa mutlak,

Sekarang bagaimana dengan persoalan celanjutnya yang 

seraperma&alahkan keabsahdn dari kuasa mutlak, mongingat ke - 

tentuan undang-undang yar.g berlaku, khususnya asal 1513 B'V 

yang 'nengisyaratAan tenting berakhtrnya suatu pemberian kua - 

t*a? Untuk mengetahui ben&r tidaknya kuasa mutlak itu, perlu 

i.iranya 'Htinjau t« rlcbih dahulu ketentuan neraturan yang ber- 

l.a'.j, 11 >akah dalar« huku«.j porikatan kita dikcnal adanya kuasa 

t 1 .u.v ■ l.,au ti'a^? "nl ifri '-.wngin̂ -it r raturan yang khuFus

■ r -itur tcntang .u.-c i uUtl.-Jk di. negara ' Lta saat ini belum a la 

Menurut " huivun ber.' a inut listen tertutup 

v eclot^n systrm), beraî ti neraturan- ^raturan mengenai hak - 

/;uit At: bt ndaan Ltu bersitat êmakiu. Jan :iucam-mac , ri hak atas 

ber.da itu aturannya terUata* . Perbe^a iic*n an hu/.um •erikatan 

yang ipn^anut n.t̂ t-m trifbuka (oion ryi-t-**', berarti ara î - 

i l lin 'erjanjian be^ar untuk - ̂  at ntu .an c< ndiri bentuk
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Han is! 'ur jan/jian. Hukum p^rikatan uTumriya harus -'ianggap se- 

ba -ai hul'urn nelengkap (aarivullend rocht)r jika ketentuan-ke - 

ntuan Hi dalam hukum ^erikatan tidak disebutkan dengan je - 

bah’.va cifatnya hukum $emakca (d^ingen rechat). Bila meni- 

1 ik pada ketentuan pasal 1813 BvV, maka dijumpai suatu keti - 

.ia jela£?an dalam ketentuan terselmt, apakah bersifat memaksa 

atau pelengkap. Oleh kart 6a itu cullt untuk da at ditentukan 

secara paoti maksud dari j>enbuat und-uig-undang, apakah pa - 

r;al 1813 B’V boleh dikesamf)ingkan atau ti*ak,

Sekalipun pasal 1813 BW raemiliki kedudukan seperti ter

sebut di atas, saya setujy dengan pendapat Hartono Soerjopra- 

tiknjo yang roengatakan:

Kuasa mutlak di^erkenankan. Hal ini ternyata dari kenyata- 
an bahwa dalam beberapa keadaan, undang-undang cendiri me- 
^erintahkan bahwa volaiacht (kuasa) tidak boleh diberikan 
secara mutlak. ^emikian nasal 16 )2g B'V. • •; oasal MfK. me- 
nentukan.... KetenLuan-ketentuan deiikian ini tentunya ti
dak ada alacan hidup, arabiVa dal-v sis ten fi'7 tidak diakui 
adanya kuasa mutiak. jlaii d-n ;r.n penalaran a contrario da- 
cat riikjjakan bahwa dhl.â  slstem p;/ dikenal a.lanya kuasa 
mutlak. (garis bav/ah' iitambahkan oleh saya)

Selanjutnya untuk jnengetahui, aoafcah kuasa mutlak dicer

bolehkan? Terlebih dahulu; cerlu dieelidiki, apakah hukum kita

da oat menerima rTocuratio: in ren suarn (perv/akilan dalam urus-

an sendiri). Ternyata hukjin kita tilak menentang adanya suatu

Auuf'i yan~ diberikan untuk -entin^an orang lain daripada si

of r br ri Kuasa. Oleh karena itu tidak sukar untuk dapat meneri-

U Tbid., h. 77-73.
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-a kohadiran kuasa mutlak J

Jadi kuasa nutlak î tu da -at riibenarkan, aealkan pembe- 

r;ar ' unna nutlak Imnya inituk nnrbu :tan huXu*'! tortontu saja 

untuk kuasa unum) ian ic-ni k*» ̂ ant i.an, bahwa tuntutan 

' . orang lain dikabulkan.* 'engan kr.ta Tain, nRmberian kuasa 

\u11 »  ̂ itu harus mellouti nerbuatan hukum tertentu, di sam - 

ir.£ harus ac’a orang lain lyang berhak menuntut, dan pemberi - 

an kuasa mutlak itu dimakqudkan agar perbuatan untuk mana ku- 

a.̂ a itu diberikan bcnar-b^nar dilaksanakan. Karena nya kebe - 

r.'.,tan terhadap janji bahwd kuasa yang telah diberikan tidak 

da i-at dicabut kembali, berarti tidak terletak dalam rangka ke

tentuan pasal 1813 P|1>V atau di dalam BV/ condiri, melainkan da

lam Acadaan tak 'dapat dicdlutnya kembali kuasa itu melanggar
13hak fiionentukan nasib sender! dari individu, Oleh karena itu 

biasanya kuasa mutlak ini diberikan dalam hubungan hukum yang 

tidak danat rnerugikan si pcraberi kuasa.

Untuk mengetahui, &t)akah pong^unaan kuasa mutlak dalam 

perjanjian kuasa menasang hipotek dapat dikatagorikan dalam 

"kuasa mutlak yang danat dibenarkan", ^erlu ditinjau latar be- 

lakan^ timbulnya nraktek perjanjian kuasa memasang hipotek.

Senerti yang telah diketahui, bahwa semenjak diundang- 

k.»n TV^A tanggal ?J Sent*,fiber I960, ser tturan lembaga jaminan

U>Tbld.. h. 7\. 

15Ibid., h. 78.
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/an1; rv.e nyangkut masalah jtanah 'rental a*ni nerubahan cecara besar- 

bur Tati. ICdtentuan hukumj formal hinottk ser:enuhnya dilaksana - 

■<an nonurut kntentuan-kotentuan oe Vaksana UUPA,

Menurut Gisten UV fa, proses trrjadinya hinotek harus 

.Tiela'lui 3 face.^1 Face o^rlama d iav/ali dengan perjanjian yang 

bernakcud meminjaw uan;1: dengan jam.I nan hipotek* Dilanjutkan 

lengan pembuatan akta hipott knya, dan berakhir dengan nendaf- 

taran di kantor pendaftaran tanah. Mengenai fase kedua, yaitu 

prmbuatan akta hipotek, menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah 

no, 1.) thn. 1961 akta hipotek diharuskan dibuat oleh dan di - 

hadaoan Pejabat Pembuat Akta Tanah C Peraturan Mentri Agraria 

no. 10 thn, 1961). Untuk itu ditetapkan honorarium bagi Peja

bat terse but sebc;ar l/i\ % dari jumlah rupiah pembebanannya 

(Peraturan Mentri Agraria no. 15 thn. 1961 jo Peraturan Mentri

Pertanian dan Agraria no. ^ thn, 1963)* Resarnya bea meterais
bagi akta hipotek sebesar ,1 0/00 dari jura la h rupiah pembeban- 

an (Surat Keputusan Mentri, Keuangan no. ?^6/Mk/TI/1975)• Se - 

dangkan pendaftaran hinotek dilakukan menurut Peraturan Mentri 

Agraria no. 15 thn. 1961 dbngan jumlah biaya bagi tanah di da-
I

lam daerah perkotaan sebes^r P 5000,00,- dan di luar daerah 

perkotaan sebesar ft 500,00 - (pasal 2 ayat 6 Peraturan Mentri 

aalam \'egeri no. ? thn. 1978). Bagi kreditur yang berbentuk 

badan hukum, maka biaya itu dikalikan 10, sehingga untuk da-

■^Mariarn Da--UG hadrulzaman TT, op. c.it,, h. 57.
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lam nerkotaan menjarli \\ [?0.000,00,sedangkan untuk daerah 

luar oerkotaan menjadi fyj ̂ 000,00,- (pacal 1 Peraturan Mentri 

Dalam Negeri no. 12 thn. 1978). Selain hal-hal di atas masih

a.ia biaya [jenggantian formulir, uang saksi, dan sebagainya.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, bukan sa- 

ja memakan waktu, tapi juga kadang-kadang menimbulkan keti - 

dak-seimbangan antara biaya dan tenaga yang harus dikorban - 

kan dengan beearnya pinjainan yang akan dinikmati, Bank (kre

ditur) dalam menghadapi persoalan ini dihada^kan pada posisi 

yang cukup sulit. Dicatu eisi ia harus menghadapi proses pem- 

bebanan hipotek demi keselamatan kraditnya dengan berbagai 

oroblematiknya, yang kurang menunjang kebutuhan arus perkre- 

ditan. Di sisi lain, per^njian kredit yang diadakan dengan 

dobitur menuntut adanya ketepatan dan kepastian v/aktu.

Pemecahan yang diambil oleh pihak bank dalam menga - 

tasi persoalan tersebut adblah dengan jalan mengadakan per

janjian kuasa memasang hitj.ptek sebagai jaminan dari ikatan 

kredit yang diberikan. Pereoalannya tidak berhenti sampai 

di nini, karena menurut untjang-undang pemberian kuasa itu 

iuoat berakhir olnh tebab-^ebab yang tercantura dalam pa - 

fial l"13 K". Bi.la hal ini diteraokan tanoa diberi nerisai, 

da oat di.iast ikan akan timbul banyak sekali "kenakalan de - 

biturn dalam melakukan nrestas.inya, dan pihak bank tidak akar 

1*pat berbuat banyak terhadap pelunasan kredit debitur dengar 

hanurnya jaminan milik debitur. Untuk itu nihak bank harus
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tterpaksa) nencyiratkan kuasa mutlak dalam perjanjian kuasa 

hiootek demi menjr;atasi berbagai nersoalan yang ad a. 

l.an̂ kah ini penting dalam| memberikan jawaban bagi pemecahan ■ 

terhadao tuntutan debitur dalam dunia perkreditan, sekaligus 

ju^a memberikan jaminan yang mantap bagi perjanjian kreditnya 

yang praktis bergantung pada urestari dari pihak debitur.

Dari uraian di atacj dapat ditarik kesimpulan, bahwa tu 

juan disyaratkannya kuasa mutlak dalam perjanjian kuasa mema- 

ranf hipotek adalah dalam >rangka hubungan hukum yang mengun- 

tungkan pihak debitur, natiun juga tidak rnerugikan )̂ ihak bank. 

Karena adanya perjanjian kuasa memasang hipotek ini yang me - 

mudahkan dan meringankan debitur dalam memperoleh pencairan 

dana kreditnya. Sedangkan pihak bank tetap memiliki senjata 

yang ampuh untuk memastikan, bahwa debitur (pemberi kuasa) 

akan benar-benar tetap mel&k^anakan kewajiban hukumnya, se- 

ba^ainana ha 1 nya pc^nogang hinotek yang telah efektif. Oleh 

karen.. itu tak ada ke bora tan kiranya kalau perjanjian kuasa 

momaean^ hipotik dikatagorLkan dalam kuasa mutlak yang di - 

brnaman/ diperbolohkan. Hal ini dipertegas oleh Surat Di - 

rektur Jendral Agraria tertfanggal 31 Maret 1982 dengan 

nr>. J5/AGP, yanf menyebutkan b^hwa penggunaan kuasa

untuK 'noma^ang h^pottk yang aktanya dihuat oleh seorang 

nut:,rie ti termacuk sebapai kuara utl xk yang dilarang 

U . gai di’.akijud dala-i Inetrukri *'entri ualam Ne^eri no. m  

thn. 1982. Sehingga tidak atfa alasan sama sekali untuk me
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n/atakan bahv/a kuasa mutlak itu rncrunukan kuasa yang tidak 

mim.iunyui kekuatan hukum fctauoun mtmnermaralahkan kuasa mu- 

ll’-k sebagai hal yang b*. rtcntangan dcn-an hukum, karena ber- 

tentangan dengan cara-card berakhirnya pemberian kuasa.

nersoalan ketiga, yaitu ana .ah ikatan kredit dengan 

S'Urat Kuasa memasang hipotek seba ;ai jaminan ini tidak tne.- 

nyimpang dari prinsip-nriiirip yang tcrkandung dalam Undang- 

undang Perbankan pasal Pi, ayat 1 dan asas commanditerings - 

v^rbod yang berlaku dalam praktek perbankan?

Ketentuan rrisal Zh byat 1 Un^ang-undang Perbankan me- 

nyi butkan, bahv/a bank umum, dilarang rnemberikan kredit tanpa 

jaminan kepada siapapun. Larangan oe '.berian kredit tanpa ja- 

"ilnan ini dahulu disebut "£ ommanditeringsverbod,r, ialah la - 

randan ncommanditerann atau larangan bagi bank ikut serta 

nonanggung risiko unaha debiturnya. leh cebab itu haruc di- 

riintakan jaminan yanr dikhususkan an sifatnya "zakelijkn,

£■ i; ayi tian waktu bi1 * dikqhen<;aki oloh bank, jaminannya 

:i.»r-,t i L- f? 1 uarir.an dari !-,osu'3 itan u; aha debiturnya untuk di- 

,..an dan di^erhitun"kan >ngan hutangnya. r.â iun sebelum 

'ib -if rr.alan .1 ; a .a: , makanerlu dilthat torlcbih da - 

r.u u , i 'i ih i etvntua/i ?. ay^t I I’n^arig-unrang Perbank-

an itu d; it d i an rn^ftn a sac co'-'.nand 1t <• v i r.. ;l verbod?

r ? 1 a A.ita menon^ok V a  - e n j o i n  an .tar t  71 u ;a l  ?J 

: iy jt  1 TTn> ! ' :n.g-undang ■"orban ::an, akan d a r: t k i t a  t,  uj.an,  aoa  

•• ia ';:.a .sua d*• ngan -en-ortin a ja.t,in«* . *'onurut ' < e n jo la s an
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■ r> 'i f ;-i 1 tersebut d i . teU{rkan, bah "'a /an*: dim-.ksudkan jamin- 

■ itu dalam art L yr^ng lucjs, yriLtu illputi jaminan yang ber- 

. lT 1 materiel dan jaminani yang ber? ifat immatcriel, Sejalan 

d m  an itu nerlu dikemidiaijin di sini, hahv/a pihak bank dalam 

m^nilAi suatu pemberian krfv it biasunya berpedoman pada fak- 

tor-faktor antara lain, watak, ke'nampuari, modal, jaminan,

1 in kondisi-kondisi ekononi* raktor- faktor ini dikalangan 

'orbankan lebih dike rial d origan "The five ~'s of Credit", ya- 

itu character, capability 4tau capacity, capital, collateral, 

dan conditions, yang tidak semuanya itu bersifat materiel dan 

iipngandung unaur yuridis. Jadi jolnt-lah, balr.va nasal ?-k ayat 1 

Tr.dang-undang Perbankan tidak mengharuckan jaminan itu bersi

fat "..U'.olijk senerti halny^ dalam asas co'̂ rrandltor Lngsverbod.

Ocwaca ini kebijaksanaan oombc rv\n kredit sepenuhnya 

M kv rahka n kcoa^a dtrojvsi bjiim, dengan memnerhatikan kebijak- 

ranaan monnter negara yang tfilakukan oleh Bank Sentral* ^erlu 

dLirigat, bahwa kobijakcanaan dirtksi dalam memberikan kredit 

jU^a mengandung unrur "rroflt making" (mencari keuntungan bagi 

'vlhaK banknya). Karena itu Agaknya v/a.v r, anabila dalam hal 

ini s> dikit banyak soLalu i.ndung risiko yang harus berani

dianbil oleh para dirr si bqnk itu. ^ongan demikian sebetulnya 

' r'in.dn command itr r i nr-f verbad £;aat ini tidak lagi berlaku 

'■ih'1 1 -j n L '^erbanA^n, "'leh karenanya tidak rrunjadi roal la-

■ > , v ,  ah iher i.an 1 d it V n:ran '}* dan .vuara rienasang hi- 

oti ■. bertf,ntangan atau t ’-^k >irn an a 'as ron^anriteringsver-
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b'j'l. rr r'nn^kan torhadan 4U:a  ̂ ay"t 1 (Tn-lang-undang Perbank- 

iri -iM'; "toftnerbolehkan jaminan itu i lam bentuk materiel atau- 

■uri Jr.tlat;» vmjud immateriej, kirany * tidak akan ada keberatan 

a ibila bank mengikat emberian krcditnya dengan v>erjanjian 

kuasa memasang hipotek. Sflbab tentunya sudah rnenjadi pertim- 

bangan bank, bahv/a hal itu tidak akan rnembahayakan pihaknya. 

al ini juga mengingat perjanjian kuasa memasang hipotek me- 

ruoakan senjata yang cuku$ ampuh bagi bank untuk dapat memak- 

sa debitur menepati nerikatan kreditnya.

Jadi kes.impulannya,: nerjanjian kuasa menacang hipotek 

yan^ diadakafi oleh pihak blank dengan memakai kuasa mutlak 

itu sejalan dengan prinsipi pasal 2.t\ ayat 1 Undang-undang Per

bankan. Mengingat kuasa mutlak ini sebenarnya merupakan ja - 

waban dari pihak bank yang ingin t^tan da oat memajukan usa - 

hanya dalam mengikuti perk$mbangan masyarakatnya. Oan jalan 

yang ditompuh ini. tidak trflalu besar menanggung risiko atas 

.srectlt yang diberikan. Sebdb bank sebagai pemegang kuasa me- 

hirotik -a; t Trinsit}nya memiliki jaminan immateriel 

ju^a materiel, karena kuasa hinotek itu dapat di - 

i lieir menjadi hipotek ya‘ng efektif bila dikehendaki bank.

*>. Kt b[ jaksanaan ânl; Indonesia ’̂erhadap Perjanjian Kuasa 

Memasang Hipotek

Bank Indonesia ^erup&kan Bank Sentral yang mcngidakan

• r.- a..aean terhadap urusan kredit perbankan. Tanggapan Bank
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Indonesia t< rh *dao prrsoajan rerjanj Lan kuasa rnematang hipotek 

yan • di ilih sebagai jara^an terhadan pemtcahan problema pen- 

bobanan hipotek oleh bankrbank di Indonesia, ternyata sangat

■ onitip. ii'al ini nyata Belial i dalam .Surat vdaran Bank Indo - 

r:.rcia no. S.E.8/25/UPK tertanggal 5 November 1975) yang di - 

tujuhkan kepada direksi bank-bank umum s i,asta nasional dan 

bank-bank pembangunan daer'ah di Indonesia. Dalam surat edar- 

an tersebut dinyatakan eikjap Bank Indonesia yang dapat menye- 

tujui tindakan yang diambijl oleh bank-bank untuk melakukan 

perjanjian kuasa memasang frinotek. Hal ini ditem aih mengingat 

pc^asangan hipotek secara j^angsunf .:UJ.a?: praktek membutuhkan 

biaya yang cukup tinggi dan waktu yang cukur,> lama, ,'i sam - 

ping itu cara inipun juga .tenguntungkan debitur untuk dapat 

lebih cepat menperolch nontjairan kreditnya.

Untuk itu Bank Indonesia memberikan beberapa ketentuan 

r:t bural pedoman yang ha rue dioerhatikan oleh bank-bank dalam 

;j( n> riTia kuasa nemacan^ hilotek. ■■‘ednmon Itu antara lain :

{ ! fuaL;i tersebut har:,/a brrlaku bagi nasabah-nanabah yang

■ nr, r lan baik ( 'rim> customers); ( 2 ) adanya surat-surat 

ruktl *iak y.ing t ah m.nurut hukum sr^rrti ^ertifikat, akta ju- 

:*1 bf 1 1 tir.ah, dan la in-lain surat buKti hak yang harus diku- 

arai oleh bank; (7;) bmk harus meneliti, bahwa kuasa yang sa-

a oc. ium dlberi an kepaia pihak lain; (i\) apabila menurut pe- 

.il'iian bark ner^enbangan u$aha nasabah dan pelaksanaan kre - 

ill if nun jukkan gejala kurarlg^baik, maka bank se~era memasang

M I L I K
FfckFt AKAAN

* u n jvfcR î r a i r l a n o o a *
____ s U K A B A Y A
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hi^otik terse but; (5) daljatn curat kuasa tersebut harus dican- 

tumkan pul a pernyataan, b£hwa go lama kreditnya masih berjalan, 

nasabah tidak akan memberjlkan kuasa lagi ke oada pihak lain 

tanpa persetujuan tertulic dari bank, dan surat kuasa mema- 

f.ang hipotek tersebut tidak dapat dicabut kembali karena se- 

bab-robab apapun yang dap4t mengakhiri kuasa, terutama yang 

tersebut dalam pasal 1813 BW.

Secara yuridis surat kuaca memasang hipotek saja be - 

lum memberikan jaminan yarjg pasti bagi kreditur, karena be - 

lum nemberikan hak preforensi kepada bank (kreditur), sola - 

m«-i hi ootek tersebut belum idipaoang cecara efektif. Untuk 

nenjaga hal-hal yang tidaki diinginkan, Rank Indonesia me - 

n.^anjurkan be be rapa langkah kebi jaksanaan yang perlu diam-

b.i 1 oleh bank-bank, yaitu jiencatatkan surat kuasa memasang 

hinotek tersebut dalam buku tanah yang borsangkutan serta 

certifikatnya. Tn.i. cr,suai 4enCan ketentuan pasal 30 ayat 2 

•eraturan Pemerintah no. 1() thn. ]96.1. Sebagai tindak lanjut 

dari kebijaksanaan ini, Bank Indonesia dalam suratnya 

no. 8/^76/UPK/Akr tertanggail 19 Seotember 1975, yang di tu

ju hkan keoada Hirektur Jendral Agraria, agar membantu mela- 

kukan dan .lempe "cenat ienca£atan dimaksud. Begitu pula di - 

inta a r i x v "irc.ktur Jendral Agraria tidak mcngeluarkan ser- 

tiflkat bi'"j lagi atafs tanah tersebut san >ai ada penegasan 

v<:-rtulis dari bank-bank, bahv/a kuasa mc-imasang hipotek dimak- 

su 1 ti.iak brrlaku lagi.
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■ ■ t ■ ■ 11ni'iy \m o e d T T i m  sfi> ,aoa]r  niw  a h j  \ t a  vr m a s a t ; o  h i p o t i;,k

Dalam perjanjian kredit yang dilakukan antara bank 

(kreditur) dengan dobitur,- dengan cairnya kredit berarti bank 

telah melakukan prer?tasi ĉ ari perjanjian kredit dengan baik. 

Sedangkan debitur sebagai pihak yang mrnoriraa uang kredit itu 

baru dikatakan melakukan p(resta5iny\, anabi.la ia telah raengem- 

balikan kredit beserta halj-hal lain yang tolah dinerjanjIkan 

ceb.'lumnya. Hal ini berarti pemenuhan perjanjian kredit yang 

tolah dicairkan, praktis h&nya bergantung pada prestasi yang 

akan dilakukan oleh debitur.

Oleh karena pelaksanaan dari perjanjian kredit untuk 

selanjutnya praktis bevgantiung nada nihak debitur, maka pi

hak bank sebagai memberi kijedit memerlukan jaminan demi ke- 

a'-.ar. \.n kreditnya tcrssebut, Xelalui beberapa lembaga jaminan 

it i ’nil.a, .imlanf-un 'ir:f kltp memberikan hak istime’va, sehing- 

i* in->rahg kreditur da^at ".pmr.eroleh u'dudukan yang lebih 

■I i utur iXan duripad:*. ^f^ltur yang lainnya. Pal ini oenting, 

'.,'.inr;at tu;orang kreditur yang tidak nt-fniliki hak istircewa

4 iutang“ iulang railir*nya itu, ha nya akan diliinasi

■‘»-nun.;t kt’Gei ba/igan alar; t^gala harta di bitur yang acta pa- 

a ;-aat Itu, mainun yan , a ^ n  ada dikt^ud'an harL (pasal 1131 

j j  m  'M ,115? B'V).

28
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1 . erbandjn^an icnpan Kedudukan Kreditur Lain

Fipotek rebagai perjanjian aaeesoir, eksistensinya di-

antungkan pada perjanjian kredit yang nnnjadi perjanjian po-

■toknya, Hipotek merupakan hak yang bersifat kebendaan (zakelijkJ

(natal 116? BW). Dengan demikian kreditur pemegang hipotek akan

'jicmnunyai kedudukan yang J'ebih istimewa daripada hak perorang-

ari, antara lain: (1) bersifat absolut, artinya hak ini dapat

di^ertahankan terhadap setiap oarnf; (2) mempunyai zaaksgevolg

( vroit de suite), artinya hak itu mengikuti bendanya di dalam

tangan siaoapun benda itu berada; (3) mengandung asas hak yang

tua didahulukan dari hak yang muda (droit do preference);i
(Ji) mempunyai wewonang yarig lebih lua^ daripada hak perorang-

15an; (5) jangka waktunya tijlak terbatar:.' Piutang yang dija- 

min dengan hipotek metnouny^i kedudukan yang kuat dan lebih 

diutaiakan daripada kreditur previlegi 'Tnaupun kreditur kon - 

kurtn, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-unriang diten- 

tukan aebaliknya (pasal 113>i ayat ? < n -an kata lain bank

,/ant; Mete sang hipotek itu akan berkedjdukan lebih tinggi da - 

ripa^a kreditur previlegi djan kreditur konkuren. Dan harta 

debitur yang dibebani hipotek tersebut hanya akan diperhi - 

tungkan ba,r,;i pelunasan kredit dengan bank saja. Baru kalau 

:r,aaih bersisa, maka ci.anya dimacukf-.an dalam kelompok harta 

"*-cltur yan* lainnya, /ang akan din-ikai untu& "icsibayar piutang

^rbld., h. I?.
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art krê ii.ur-KjMM, i tur l'pinnya seruai .!en,>in ketentuan un- 
i

■■an^-uniang., ''arpur. blla J/ang terja^i rebaliknya, rcaka bank 

ukan.^suk dalam kolormok. kreditur kon,:ur<. n untuk banian Be- 

In raj- kckurangannya itu $aja, dan mend ipatknn nelunasan ber- 

*ri ca i' kc po ir;iba n ,71 n.

merhadap ceea^a kreditur, iê G;Tan~ hiootek yang la - 

innya tcrhadao ben̂ .a yan$ t:â n, d 1 berlakukan ketentuan dari 

>aoal 11 "1 B\7 yang mo neater tentan;: tingkatan hipotek. Seba- 

,Jui..iana dijelaskan di depan, hak kebendaan dari hipotek itu 

Khir ada caat akta hipotek itu didaftarkan c l Jiantor pen- 

la , taran tanah. %gx\$\ hipotek itu cmdiri daLat dibobani hi- 

ôtok r.am̂ ai beberapa kali, ;'ertitik tolak dari hal tersebut 

l.'ihlrlah tLngkatan w;megang hinotek menurut t;aat pendaftar - 

inr.ya, yaitu pemegan,"' hipcjtek nertana, kedua, ketiga, dan

■ terucnya. Peluna.van terh:;adar> baranr; jaminan akan diambil 

tr-'lcbih duhulu oleh remegnng hipot*: _t nertama, baru kemudian 

■O' p':nti;; hinotek ko..ua, dah scterusnya.

'fang nonja^L titik jiersoalannya, anakah bank yang ber 

kedudukan hanya seba 'ai peV'^anC kua-a mmasang hipotek itu 

i'apat ber kedudukan ceba,ai nene £ang hipotek -'ertama? Atau 

dengan ictilah lain aa atkah bank ^ebagai pemegang kuasa me- 

n hipottk itu remperol'jh kedudukan yang lebih tinggi 

'b.ndingkan dengan k--elitu)r-kreditur l.ainnya? Mengirgat

■ \ 'C, "ui. icrjanjian kuafa ’nema&ang hipotek ;.aja :ecara 

iyurM'c t L lak a.'rar. ->ernah dllahirkan hak-hak istimewa, re -
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• r t . i  layaknyu seoran* i e .  e f ja n ^  hi^ote: .

I’rituk me !ar-t i..kan Jpos Lsi man a yanr bal'al ditcmpati oleh 

bunJv reba.̂ ai ku:asa memasnnf: hinotek, kiranya penting

p.eicali untuk mengctahui ttrlebLh --*.hulu ccjauh mana kuasa mu

tlak dalam perjanjian kuasa memae;un,'r hipotek itu berperanan. 

^enorti tolah dijelaskan di depan, dalam setiao oerjanjian 

rf.uasa memasang hipotek itu selalu dir;uat klausula kuasa mutlak. 

ri-:'u■ nya kuasa mutlak ini ditujukan antara lain urtuk memasang 

niootek pertama. Ada nya kjuasa mutlak yang molingkuni nerbu- 

atan hukum meuiasanc hipotek yang oertama itu, memberikan be- 

bera^a akibat hukum. Akibat hukum ymg penting diantaranya a- 

talah pihak pernbt ri kuasa (debitur) tidak pernah dapat menca- 

but kembali atau ^emin^ahian atauoun merubah kedudukan hukum 

yan^ telah dikuasakan. Koiicekwcnsi lanjut ialah debitur tidak 

lagi r.iennunyai kekuasaan yang da rat melu;ipuhkan perbuatan hu- 

ku a dari bank yang mcreal^sir kuasanya menjadi hipotek efek

tif' -Kida tingkat oc.rtama, }'<engan demikian kuasa memasang hi- 

oot* rf y^n^ dimiliki oleh b̂ rtk dapat ^irealisir ka,;ian saja 

tank won^anggan nrrlu untuk nereal if Irnya demi keselamatan 

’■rc>litnya. .^irealisirnya perjanjian rtuasa memasang hipotek 

) ] ■■ h b.u nk, maka bo r ba'-a i. hak kebe r.iian dari hipotek, seba-  

, .*L ii KQt' in* hiootc?k )• rt-irrja secara yurLdis akan dimiliki o- 

‘ b b.ink.

'i.llikiny: kcdudukaji i.stimc a itu adalah berkat 

‘ K: ' "tensi Hiac... .;ut 1 Uti dal.̂ a 't?r jnn ji-in kuas'i r.eriacang hi-
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n-.>tik. oi nit karena itu da -Kit d i.-na£ti .tan, oerjanjian kuasa me- 

ff'ac.Mii; ■ hipotek ccn;:an kufsa mutlaknya itu merupakan senjata 

f’i1; cukurv amT)uh bagi nihak bank.. Disatu si si bank akan tetap 

1 >rciliki kedudukan yang lebih tinfill daripada kreditur previ- 

^egi dan kreditur konkurqn lainnya. Di sisi lain bank juga a- 

an berkedudukan cebagai nc>:nerjang hinotek tingkat pcrtaraa, 

•endahului pemcgang hipotek yang lainnya. Kedudukan itu tidak 

bedanya seoerti norr^ang hipotek tingkat per tana yang telah 

'iie:;.a. .an/1’ hipoteknya sejak, semula/ langeung.

Kesimpulannya, kuafca mutlak dalam perjanjian kuasa 

rnerrafjang hipotek itu tak ubahnya "senjata berapi" yang setiao 

raat siap untuk diletuskari, apabila menurut pihak hank, de - 

bitur menunjukkan gejala yang menbahayakan kredit bank. He - 

nran catatan ":neletur:nyan rt njata itu Rekalipun tidak lang - 

iiunf ".ongikuti perikatan ppkoknya, akan tnendudukan bank te - 

tao nada r>osisi sebagai riefnegang hi note k tingkat nertama. Hal 

terrebut roba^ai konsekwcnpl dari kuasa mutlak. Hehingga ke

dudukan bank ccba "ai -jeme^ng kuasa nemasang hipotek itu di- 

oandingkan dengan kreditur lain tetao setingkat lebih tinggi.

• nran Hat a lain bank tetap lebih berhak secara hukum mengam- 

0l1 f lun, in tcrl'.. bib dahiilu atas >■ .rang jaminan debitur da

ri. ■ ' i-t & -ea Ltur-kreditur lainnya, ien '."in direalLoirnya kuasa 

t‘ *.‘but n^nj.'di hipoUk efektif.
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x>' ' ohi tur. ''anprestasi Dalam Masa T,uaoa Masih Berlangsung

Perjanjian kredit yang telah dicairkan olrh bank, dalam 

' L';ksanaan prestasi seldnjutnya sangat bergantung pada debi

tur. Akibat nya apabila dcjbitur tidak molakukan prestasi seba- 

gnimana yang tolah diperjanjikan, maka dikatakan bahwa debitur 

molakukan "wanprestasi". :1a adalah alna, atau bercidera janji, 

atau melanggar perjanjian', yaitu apabila ia melakukan atau 

berbuat sesuatu yang tidak bolch dilakukannya.^^

^erkataan wanprestasi yang be rasa1 dari bahaea Belanda 

"wanorestatie" yang berarti kealoaan atau tidak nsonenuhi/ me- 

ncpati kewajibannya senerti dalam perjanjian. Dan seorang 

debitur dapat dikatakan mdlakukan wanprestasi apabila: (1) ia 

tidak melakukan ana yang disanggupi akan dilakukannya; (2) ia 

elakukan apa yang dijanjijtannya, teta^i tidak sebagaimana 

yan.; di janjikan; (3) melakukan apa yang di janjikan, tetapi

t(’rlambat; (4) melakukan sesuatu yan:r menurut perjanjian tidak 
17boleh dilakukan.

rialam perjanjian kredit pfM-ban.-.an, wanprestasi yang 

dilakukan oleh debitur bia^anya terdiri atas perbuatan debi- 

".up j ing tidak '"el. \kul 'in pr^ectasi yan* tel.ih disanggupi akan 

d 11 u^annya, misalnya tidak men^enbaliXan kredit yang telah 

di *,i;r I ^nya. ■'cmungkinan lain debitur telah melakukan pres -

^f’ubekti, S'ukum Perjanjian, cet* V, PT Inter̂ .ar.a, 
Jakarta, 19?ft, h. /;v«
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tasi, tetaoi tidak b o bagaimana yang telah diperjanjikan sebe-

luwn.ya, misalnya menunggak sebagian kredit, dan sebagainya.

Torhalan kelalaian/ kealbaan debitur ini dapat dikenai bebe-

rana sanksi, dan menurut fubekti ranksi atau hukuman ini ada

empat macam, yaitu:

pertama: membayar kerugian yang diderita oleh kreditur 
atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi; 

kedua : ^embatalan perjanjian atau juga dinamakan 
"pernenahan Perjanjian"; 

ketiga : peralihan risiko;
keenpat: membayar biaya perkara, kalau sannai diperka- 

rakan di muka hakim.

>an bagi dunia perbankan sanksi yang dianggap efektif terhadap 

kolalaian debitur mcla.ukhn prestati atas kredit yang telah 

diterima, umumnya berupa panksi membayar kerugian yang dide

rita oleh bank (kreditur)-, Persoalan sanksi ini tidak akan 

menjadi masalah yang cuku$ pelik bagi nihak bank, apabila 

perjanjian kredit itu lan^sung diikuti dengan pemasangan hi

potek efektif atas benda jaminan debitur. Karena bank tidak 

akan "lengalami kesulitan dalam mengambil pelunasan atas ben- 

da ja ninan milik debitur (pasal 116? BW). Kenyataannya dunia 

bienis r.enuntut lain. r'anypk proses oenbebanan hipotek secara 

1 nnsung yang jurrtru diras& .nenghambat bagi kelancaran per - 

kreUtan, sehingga râ mbuat orang enggan melakukannya. Dan 

perti diungkapkan di depdn, untuk mengatasi hal itu ^ihak

o-ink Rcn^aabil jalan ttngali, yaitu r.enl*f*antinya dtngan per-
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jan.jian kuar,a tfemaoang frinotek. "e^isalahannya bagaimana po- 

j Lg! lank no?bagai '■encrijna kuasa memaGang hipotek Itu diha - 

ar-van -i ad a debitur yangj tnelakukan wanprestaei? Mengingat 

.vanorestaei yang dilakukan oleh nihak debitur itu danat di - 

i.vuti oleh dua kcmungkinan yang mubing-masing memberikan 

akibat yang sama sckali berlainan, yaitu keadaan pailit dan 

tidak.

Telah dijelackan di atas, debitur yang v/anpreetasi 

a alah debitur yang cidera terhadap janji yang telah disepa- 

katinya. Keadaan debitur yang cidera janji ini meliputi dua 

kemmgkinan. Hemungkinan per tana debitur wan orestasi diikuti 

oleh nernyataan Dailit olph nengadilan negeri scterapat, baik 

itu di;:iinta sendiri oleh debitur at unun yang di.uintakan oleh 

pinak lain. Scdangkan ker;ungkinan kedua adalah keadaan wan - 

■.rostasi itu tidak diikuti oleh adanya pernyataan pailit oleh 

r‘en,7 \dilan negeri reLe-Toat. ’-edua Ini ini masing-masing raem- 

bu a kon; ekwensi yang berbeda terhadap eksistensi oerjanjian 

.iuasu memasang hi jotr/k.

na :a ^osisi y uitf -ierta7]a, risiko yang akan ditanggung 

'•h "vlhak bank cuku ■ burst. Adanya ocrnyataan rviLlit ini 

\ an > nutu^ kr. .nr. gi-. \ nan b̂i oih.-ik bank untuk danat merea- 

1 i i I r 1 (ua un re sia rar. g h L no t { !< ya nr d i kua sa1 .a n ve * adanya ce

il. un ’.uaaa autlai. Pal irii 1if,obabkan oleh keten- 

tu i'i ;.ra] *>i. !Im Fe iailitan, ■ \nr. tilak memungkin- 

.Miy-i Li'i.j ..erea 11.- i r , û r a r1ema.-ar,̂  hi^otc’k itu secara sah
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<r'< suclah adanyr» nernyata.'in v-iilib olrh pengadilan negeri se - 

tu^riat, Tni berarti ^iutan('r ban: t-ir-haiap debitur akan dioer- 

la -i\an nama or^orti krijd.itur konrturon lalnnya. T)i sini kuasa 

1‘iutlak krhilanfan artit.ya sa,-ia s^kall. Oan barang jaminan 

yari'i bolun nanpat ritbebafri hi^oUk i-ocura riel akan ditarik

■ ,-.i5 ik ke dalam boedc 1 ^ajLlit. en .ui ictiluh lain barang ja- 

inan yang diikat ha nya (Ionian --orjanjian kuasa memasang hi-

■ otek tidak akan mempuny^i arti apa-aoa, apabila a.<a pernya- 

Laah '.lailit, karena menurut ketentuan oerundangan yang bcr - 

la:r , cr:iegang kuaca itu aenjarii kehilangan ^esempatannya 

untuk .-’apat mcrealici^ akibat ad any-:* nailit^ Da'lan koadaan 

yang rlemikian Dosi.oi han4 tak u bah nya soperti halnya kredi

tur yang memberikan -n.njc|inan tan.ia cecuil jaminan. Oleh ka

rma .itu bank harue berh:lti-hati cekali, agar jangan sampai 

::ehilangan kesemnatan untjuk cereal I sir \uaca memasang hir̂ o- 

ti k yang d Lrnilikin^a. 'Vk̂ il L nn :>a. ■; v-nyataannya oermohonan 

paili.t itu marih .sprang djilnkukan dalam raktck, karena ke - 

L’ri,;ganan dari r. r:\ ;.,Lha]:.̂

Iterboda dengan posjlsi kedua, dl -iana debitur yang mela- 

,.uka/i v.ran ore star:! -tu <L?kuti oleh pcrnyataan pailit.

Di rini bank tldi a, ui .frncih kc hil mgan kcsempatan untuk 

l - i ' tJ ' ■5 r I'u--.* -a -uig !: Lpotr kny j. ■'jerjanjian pokok-

' y a bolj.i bprakhir. ! (•a-’aan ini d i -i.vk1.aan nengingat eksis-
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1 e ii gi d a r i. ku a sa •.c r • i. sn n *• hi no t e k ha n y a d i ga n t u nglai n pada 

■(’ri'ntan pokoknya, yaitii nerjinj ian kroifit. fjcporti dalam 

rnjci :*ran-pon jelaran r^ljelumnya, ■ an a dapat merealicir 

tuatanya torso but kar>an qaja bank 'nenghendaki. Konsekwensinya 

‘"ank akan dapat I'iergambil, segera ptlunasan atas benda jaminan 

'obi tur apabi.la ia wanprc’stasi.

Dari uraian di a tap danat dis.impulkan, bahv/a bank akan 

kehilangan peluang merealfLsir kuascnya, aoabila debitur yang

■ annreatasi itu dinyatakan pailit olph ^ongadilan negeri se- 

tennat. Sekalipun pr rnyat^an nailit ini pada Kenyataannya ja- 

ran;: dilakukan, kiranya brink harus tetan berhati-hati terha- 

■' . p -temungkinan yang membihayakan pihaknya. Menghadapi debi - 

tur yang wanprestani tanpa diikuti nernyataan pailit, nihak 

t-:mi set.ian caat dapat meiJgambil oelunanan atas barang jamin

an obitur, apabila hal itu dianggap perlu oleh pihak bank 

..Ionian jalan merealisir Ituar̂  somar-ang hipotik tersebut.

T-Q̂ J'-̂ h«-lanf:kab Yang ^ H u  Diambil rrroditur ^alan Menganan- 

’■'•m j.arang Jaminan Yang: Telah ^ikuasa^an nieh Debitur

Seoerti yang telah (tita ketahui, bahwa sekalipun ba

ring jaminan debitur telah dikuasakan dengan kuasa mutlak,

i-f.h a a kemungkinan L-ukaJloun tidak besar, bagi pihak bank 

k=-b I! ingju\ ..e^empatan mengdrrbil pel'unaeannya. °ada nrinein- 

■*jtx rcrpiang rang.;uan hanya di.sebabkan oleh [jerny^taan pailit. 

a on tilak berartl dl luar itu tlda^ akan ada 'angguan sa -
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nia i’oftiJli tei'hauap benda jaminan t>rr:obut. ‘‘'ak jarang debitur 

yin r wuv:ipuriyai cti.-.at bufuk molaku an kocurangan-kecurangan 

pribadi, yang :‘anat mnnghambat kelincaran pen gainbilan pelu- 

nasan terhadap benda janinan. Adanya konflik-konflik hukum 

yang mclingkupi benda jarainan dapat menyobabkan kuasa itu ti

dak da^at segera diroaligir, sekali^un kuasa mutlak, Sebab 

terlebih dahulu harus diadakan nenyelesaian atas konflik- 

konflik yang tirabul. Tentju saja sekalipun pihak bank nada ak- 

hirnya yang menang karena, posisi dari kuasa mutlak yang kuat, 

tapi tak urung bank harus rnengeluarkan juga tt naga, biaya, 

v.aktu, dan sebagainya, yang semua ini t^ntunya rnerugikan pi

hak bank.

Untuk inengatasi haji-hal di atas perlu kiranya diambil 

lanf;;ah-langkah tortuntu fiemi penga^anan benda jaminan, antara 

lain: (1) mengikuti pedom&n-pedoman yang diberikan oleh Bank 

Indonesia lewat surat edarannya no. S.?,£/25/UPK tertanggal

5 "opember 1975; (?) mongirim surat kenada pegav/ai kantor pen- 

laftaran tanah (F,>nT) settfcmnat ,,anr isinya menyatakan, bahwa 

tanah tortentu telah dibuatkan kuasa memasang hipotek dan ser- 

tlfikatnya berac«a dl tangan bank (kreditur); (3) jika dirasa 

-orlu oleh bank, ia*at di^asang tanda-tanda riel yang menun- 

Jir̂ ian, bahwa yan* borcarifjl utan telah racrunakan barang jamin- 

in ill,: bank.

SoTiua itu ^erlu untuk mencegah debitur 'ielaku ;an - 

r. t Lundu nti hukur, r.ir.alnya dengan c ira nelapor koh langan
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ur*rtifikat. pada po]ir>i. dengan tujuan untuk dimintakan serti- 

t'tkat .yang baru nr hagai 'Jengganti yang hilang, nadahal sebenar- 

nya sertifikat ada dalam ;tangan bank. Jlal scperti ini tentunya 

rnuriah dicegah, kalau an*tiara ban^ dengan PKPT ada kerjasama 

lev/at durat yang dikirimklan, dan sebagainya. Di camping itu 

danat pula debitur memanibulasi nya ’engan mendasarkan, bahwa 

tanah tersebut belum bersertifikat. Iicngan demikian dapat ter- 

jadi penyelundupan hukum tanpa sepengetahuan bank dan pihak 

lawan (partner) dari debitur dalam hubungan hukum tersebut. 

itejadian-kejadian tersenup mungkin dapat dihindarkan bila ada 

tanda-tanda yang secara fisik dapat diketahui oleh pihak lain, 

"ajsih banyak hal-hal lain cemua itu tentu saja dapat merugi- 

kan pihak bank. Untuk itu'uerlu suatu tindakan pencegahan/ pe- 

ngamanan terhadao barang Jaminan dari "perbuatan-perbuatan 

jah 11" ;'ihak-pihak di luar bank.
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KM  TV 

NUT UP

re telah membahas iJsi maunun praktek perjanjian kuasa 

tter'iasang hipotek yang berlangsung dalam praktek perbankan, 

certa pertnasalahan yang diajukan. Fampailah pada kesimpulan 

dan saran yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah 

nerjanjian kuasa memasang hipotek dengan oemberian kuasa 

mutlak dalam urusan kredit nerbankan.

1. Resin pulan

a. Berdasarkari ciri-ciri yan* melekat pada diri per -

jinjian kuasa memasang hipotek, tak sulit untuk mengklasi -

fiitacikannya sebagai kuasd mutlak, Kuasa mutlak yang berla-

ku dalam praktek perjanjidn kuasa memasang; hipotek itu be -

Turn ada nengaturannya secara resmi, yang dapat dipa^ai se -

ba^ai pedoman hukurn buri r̂ ara pihak. Hal ini menimbulkan

perbe*aan nendaoat dlantara oara sarjana mengenai eksisten-

sl dari kuasa mutlak, narnuh tidak berarti lalu dapat dika -

Uivin, bah'a secara yuridlb kuasa mutlak itu merupakan ku-

a."., yang tidak .numnunyai k^kuatan hu^um. Karena di samning

k-..u a .'nut'vak itu d ikt nal d&lam sirtem 8',V, juga tidak dila -i
rm' jntuk berlaku dala/n oraktek rehari-hari, hal ini di - 

tejuouan viV.xm 5jurat uirckiur Jendral Agraria tertanggal

/|0
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kl

31 ‘''arot 1.8? no. !>%/l/: }’//AT^. "engklasifii asian perjanjian 

kuur.a ;:h .a’ang binotnk sejbagai kua..a mutlak sangat perlu , 

a.;'ar >rrjanjLan kuasa rneniarang hiootek yang diadakan oleh pi- 

hak bank -’ungan oihak deljitur ter re but mempunyai identitas 

yanr" :asti dalam memecah^an masalah yang timbul dari perjan

jian kuasa memasang hinotek itu lendiri.

b, Pengklaeifikasijan perjanjian kuasa memasang hipotek 

sebagai kuasa mutlak, memberikan konsekwensi bagi penerima ku- 

w a mutlak itu so bagaimana layaknya "oerr:egang hipotek tingkat 

'’ortama”, sejauh mana kespmpatan untuk ĵ erea1 irir kuasa itu 

tl^k terhalang oleh or rnyataan nail Lt oleh wngadilan nogeri 

setemnat. dengan akibat Ifcbih lanjut selamabank masih da^at 

:.orealisir kuasanya ter*ebut akan celalu menduduki posisi pe- 

roe*ang hipotek >ada tingkft pertama, yang jelas mempunyai ke- 

dudukan lebih diutanakan flarinada kreditur-kxeditur lain ma- 

riavun dala;n hal me n;;a:nbil '^elunasan atas barang jaminan l̂ebi- 

tur yang dijaciikan obyek &ari perjanjian kuasa memasang hipo

tek jtu.

?.. Har-an

a. Ti *ak a any t êî .̂ aturan y mg resmi terhadap kuasa

uti . :k ini menin.hu H. an be * i . ; \ ;ai  ̂rbe aan 'Cnda at diantara
t

*T-a sarjana ;nent'enai ek£"i,£ tens! au.- sa mutlak lalam perjan- 

j L in kuasa memasang hiootak. Hal ini t* rtunya 'a oat merugi-

• n u rih.ik bank yang lebih banyak di-iojokan karena ad a nya ku-
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ar;a .utiak toT'iobut. f’r.tî k itu perlu adanya kerja sama anta- 

ra vk cama lembaga KM‘banl|an .lalam nenyoragamkan ibi uari per

janjian kuasa memasang hiootok. 'an yang tcrpenting adalah 

d i.ber Lkannya nenafsiran khusus secara resmi dalam perjanjian 

kuar u et:.a< anj hi >otek mcjn,’eriai a;a. a inutlak itu, mengingat 

hal ini MmungMnkan oloh nicies i i .-Lutan kita yang menga - 

nut sister.'] torbuka. Hi sqrrming itu ha) i n i . bn^-ama untuk meng- 

hlr: ari orbuatan uihak cjebitur yang Lngin mcmanfaatkan ke - 

rcnjangan hukum yang ada ; do mi ke -enttngan oribadinya,

b. Agar tidak terjadi kesenjangan <endariat aniara 

-T°T (U.n̂ an nihak bank mejngenai masalah oerjanjian kuasa me- 

misanr hiootek ini, ^isariankan pihak bank mewujudkan saran 

Hank Indonesia y :.ng tcrcantum .alan Surat LVaran Bank In - 

donecia no. S.^.8/2[>/UPK Itertanggal 5 Vonember 197S' dalam 

araktok r.ehnri-hari • Pa] jini da :at 1 i nere fokt i f ii nt;an diada- 

kannya dialog antara jiha;k perbankan dengan PKPT demi rnenye- 

I a rank.- n >aham t̂ rh<- dan nerjanjian kuasa memasang hipotek 

yang Tahir untuk rnomenuhi| tuntutan naryarakat, sel-agai tindak- 

an c ..icntara namun p.'.t.ti,, selama nengaturan ;<ang resmi belum 

terbentuk.

'i 2
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CTUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang no, I k  thn* 196? tentang Pokok-pokok Perbankan, 

Undang-undang no. 13 thn. 1968 tentang Bank Central.

MAJALAH

Hukum dan Perbankan, Mei il982. 

HARIAN

Jawa Pos, 18 Oktober 1987*
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KUASA U N TU K  M E M A S A N G  H tP O T IK  

N om or :

Pada hari ini,

m enghadap di dihadapan saya,
r

Sarjana Hukum , notaris di Surabaya, dongan hadirnya  

para saksi yang saya, notaris kenal dan yang nama -I
namanya akan disebut dibagian akhir akte ini;

saya, notans kenal. 

m enerangkan lebih dahulu ;

-  bahw a guna m anjanvn lebih lanjut pem bayaran  

sebagalmana m astinya dari segala epa yang 

penghadap

-  untuk sBlanjutnya disebut “ D o b itu r- , balk sekarang 

maupun dikemudian hari ternyata be«hutang kepada  

BANK 5

dan untuk selanjutnyn akan disebut 'Bank** saja - 

yang jum lahnya setiap w aklu  akan ternyata dari 

pembukuan Bank ataupun berdasarkan uang yang
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dlplnjam  dan dltarlma

dengan betul ataupun berdasarkan perjanjian kredit 

yang diberikan oleh Debitur a t a u p u n  karena biaya ~ 

biaya ataupun berdasarkan surat -  surat wesel, 

provisi, akseptasi atau sura? dagang lain yang 

ditanda tangani D ebilur sobagai akseptante, 

endosante, penarik atau avaliste aiau berdasarkan 

apapun juga, maka dengan ini penghadap

hendak m em berikan kuasa untuk m em asang hipotlk  

kepada Bank.

Berhubung dengan hal -  hal tersebut diatas, 

maka sekarang penghadap  

menerangkan dengan ini m em berl kuasa untuk  

memasang hipotik kepada Bank, kuasa mana tidak  

daDat dlpisahkan dari perjanjian kredit yang 

diadakan oleh Bank deng.in dibitur dan tidak dapat 

berakhir karena sebab -  sebab yang tercantum  dalam  

pasal 1 81 3  Kttab Undang - Udang Hukum  Perdata  

Indonesia ;

PE R TA M A  : Atas ongkos - ongkos dan bahan Debitur guna 

kepentfngan 8ank, m em asang hipotik partam a. 

kedua dan selanjutnya hingga jum lah yang  

setiap kali akan ditetapkan oleh Bank, 

yaitu atas :
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Sertipikat tanah tersebut telah dlperlihetkan  

kepada saya. notar is dan te itu lis  atas namo

Selanjutnya dengan syarai-syofat perjanjian yang
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dimaksudkan dalam  pasal pasal 1 1 7 8 , 1 18 5  dan 1 2 1 0  

Kitab U ndang-U nd ang  Hukum  Perdatd Indonesia dan 

pasal 2 97  Kitab Undang-Undang Hukum  Dagang dan  

perjanjian-perjanjian lain yang dikehendaki oleh  

Bank.

KED UA : Untuk menerima pcmasangan hipotik dengan  

perjanjian-perjanjian yang tersebut diatas 

untuk - dan b i b s  nama Benk.

Untuk pengurusan pemasangan hipotik itu, 

m erighadap di hadapan pojabat-pejabat dan dimana  

saja dlperlukan* memberi dan m em inta keterangan- 

keterangan, menanda tangani suratsurat dan atau 

akta-akte, termasuk akte pemasangan hipotik yang 

dibuat dihadapan dan oleh Pejabat Pem buat Akta 

Tanah yang berw enang. mem ilih tem pat kedudukan  

hukum dan mengenai hal-hel tersebut m elakukan  

apapun yang diporlukan, tidak ada suatu 

tindakanpun yang dikecualikan.

Disamping kuasa tersebut diatas, Qsnk juga 

diberi kuasa untuk -  bilamana

tiriak dapat m em bayar 

pinjam 'annyi (hutangnya) -  menjual tanah dan bangunan  

rumah tersebut melalui prosedure jual beli biasa, 

m enyerahkan apa yang dijual kepada pem belinya, 

menerima uang hasil penjualan tanah dan bangunan  

fum ah ;tofRel.iut s9fta mernbenkan kw iiansm ya, 

mampafhituncjk in hasil pandapatan dengan hutang 

Uabltur kepada Bank

Selanjutnya penghadap  

rnenirongkan bilamana penghadap
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lidak dapat me me nil hi kew ajibannya kepada Bank sehingga 

tanah dnn rumah torsebut dijual dimuka umum (le la r.g ), 

make penghadap

akan mengosongkan rumah tersebut (bebas dari penghuni 

dan barang-barang penghu n i).

Dan bilam ana perlu selanjutnya rnemberi kuasa pada 

Bank untuk m engosongkan bangunan rumah tersebut 

diatas dari penghuni-pengl uni dan barang-barang  

penghuni; dan bilam ana diperlukan meminta bantuen 

dari instansi psmerintah yang berw ajtb .

Dan balam  hal harus diadakan peng^songan torsebut
i

pamb'eri kuasa dionggap telah melepaskan Hak Izin 

Ponempatan Rumah di jalan

yang dimaksud dalam  akte ini, sehingga setelah 

adanya pem baritahuan dari Bank * pem baritahuan mana 

tidak perlu m elalui juru-sita Pengadilan Negeri, 

maka pem beii kuasa harus sagara mengosongkan rumah 

yang d ipenanggungkan/d ijam inkan diatas dari penghuni 

dan barang-barang penghuni dan untuk (iap -tiap  hari 

rumah tersebut tidak dikosongkan dari penghuni dan 

barang barang panghuni, maka pem beri kuasa dikenakan  

donda sebesar Rp. 5 000  * (lim a iibu lup iah ) uniuk  

kepentfngan Bank

Apabila ponjualan tanah dan bangunan rumah 

tersebut pelaksanaannya harus m elalui pengadilan

negeri, maka pemberi kuasa dikenakan denda sebesar 

1U% (s ip u lu h  persen) untuk kopenttngan Bank dari 

jumlah hutong pokok, bunga dan ongkos-ongkos lain, 

denda-denda mana samuanya harus dibayar dengan tunai
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dan sekaligus apabila ditagih.

Akhirnya ikut m enghadap di hadapan saya, 

notaris dan saksi -saksi :

tuan pedagang.

bertem pat tinggal di Surabaya,

-  menurut keterangannya dalam  hal ini 

bertindak sebagai Direktur dari -  dengan  

demikian m9wakili dan oleh karena itu untuk  

dan atas nama BA NK

Penghadap saya, notaris kenal,

Penghadap m enerangkan deng8n ini, bahwa ia 

m engetahui dan menerima baik kuasa dalam  

akte ini

-  M aka dari segala sesuatu yang tersebut diatas 

ini, untuk menjadi bukti vang sah, d ibuatlah

A k t e  - ini

-  D ibuat sebagai m init dan diresm ikan di Surabaya, 

pada hari. tanggal, bulan dan tahun tersebut 

dalam kepala akte in* dengan dihadiri oleh

dan

ked ja-duanya pegawai kantof notaris dan  

bertem pat tinggal di Surabaya sebagai 

saVsi-saksi.

-  Segura sete'ah akte ini saya. notaris bacakan 

kopada para penghadap dan saksi-saksi, maka 

akte inf ditanda tangani oloh para penghadap, 

saksi ssksl dan saya, notaris

-  Dilangsungkan

PEKf' L s l ' 'K A A N  
U N I V f c R s , , l s  m r LANOOa .

___ S l i K  i B a K a

m i l j k

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERJANJIAN KUASA MEMASANG HIPOTEK THERESIA MARIA


	gdlhub-gdl-s1-2013-mariathere-25929-1.cover
	gdlhub-gdl-s1-2013-mariathere-25929-2.halam-
	gdlhub-gdl-s1-2013-mariathere-25929-3.kata-
	gdlhub-gdl-s1-2013-mariathere-25929-5.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-mariathere-25929-6.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-mariathere-25929-7.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-mariathere-25929-8.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-mariathere-25929-9.dafta-
	gdlhub-gdl-s1-2013-mariathere-25929-10.lamp-



