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SARI 
 
 
Nuryanti. 2005. Jaminan Tanah Dengan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan 
Kota Semarang. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. DIII Manajemen 
Pertanahan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 
 
 
Kata Kunci: Jaminan Tanah Dengan Hak Tanggungan di Kantor 
Pertanahan Kota Semarang 
Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibeban pada hak atas tanah. Pada 
tanggal 19 April 1996 diundangkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak 
tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau 
lebih singkatnya disebut UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan). UUHT 
berusaha memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak dalam 
memanfaatkan tanah sebagai obyek hak tanggungan. 

Perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
terjadinya jaminan tanah dengan hak tanggungan?, (2) Hambatan atau kesulitan 
apa yang dihadapi oleh para pihak terkait sehubungan dengan jaminan tanah 
dengan hak tanggungan? Penelitian ini bertujuan: (1) Ingin mengetahui terjadinya 
jaminan tanah dengan hak tanggungan, (2) Untuk mengetahui hambatan/kesulitan 
apa yang dihadapi oleh para pihak sehubungan dengan jaminan tanah dengan hak 
tanggungan tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 
Sumber data penelitian diperoleh dari 2 sumber, (1) informan, (2) dokumen. Alat 
dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. 
Dan proses analisis data melalui tiga alur (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) 
penarikan data atau simpulan. 

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pembebanan hak 
tanggungan melalui 2 tahap, (1) tahap pemberian hak tanggungan dengan 
dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT, (2) tahap pendaftarannya 
yang dilakukan oleh kantor pertanahan kota setempat dan merupakan lahirnya hak 
tanggungan. Tanah yang belum bersertifikat bisa dijadikan agunan sepanjang 
masih bisa diurus persertifikatannya. Kreditor harus selalu waspada begitu debitor 
menunjukkan tanda-tanda wanprestasi, hak tanggungan harus segera didaftar. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam 
menerima suatu tanah sebagai agunannya pihak kreditor perlu bersikap hati-hati 
dan selektif untuk menghindari timbulnya sengketa di kemudian hari bila ternyata 
debitor melakukan wanprestasi. Dan kreditor harus waspada terhadap kebenaran 
keberadaan barang yang dijadikan jaminan. Dan saran-sarannya adalah apabila 
terjadi sengketa antara pihak sebaiknya diselesaikan dengan cara damai, karena 
penyelesaian secara damai jauh lebih menguntungkan daripada melalui 
pengadilan ataupun lelang eksekusi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah 

berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana 

yang menunjang. Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, 

khususnya di bidang ekonomi yang pelakunya meliputi semua unsur 

kehidupan ekonomi baik pemerintah maupun swasta, badan hukum maupun 

perseorangan, pembiayaan merupakan sarana yang mutlak diperlukan. Pada 

tahap pembangunan ini  peranan utama pemerintah dalam pembiayaan 

pembangunan secara bertahap diambil alih oleh masyarakat. 

Dalam tahap pembangunan selanjutnya peranan masyarakat dalam 

pembiayaan pembangunan akan semakin besar. Untuk mewujudkan potensi 

pembiayaan pembangunan tersebut dan menjamin penyalurannya sehingga 

menjadi sumber pembiayaan yang riil, dana perkreditan merupakan sarana 

yang mutlak diperlukan dan untuk itu perlu diatur kelembagaan jaminan 

kredit yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan 

baik kepada penyedia kartu maupun kepada penerima kredit. 

Suatu jaminan dapat dibedakan ke dalam jaminan kebendaan dan 

jaminan non kebendaan. Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah 

jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, selalu 

mengikuti benda itu kemanapun benda tersebut beralih atau dialihkan, dapat 
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dialihkan dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Misalnya gadai, 

hipotik, hak tanggungan atas tanah, dan sebagainya. 

Sementara itu, yang dimaksud dengan jaminan perorangan adalah 

jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi 

jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Jaminan perorangan ini hanya dapat 

diperhatikan terhadap orang-orang tertentu. Yang bahwa nantinya lewat 

jaminan ini seorang kreditur dapat mengambil harta si debitur yang cidera 

janji lewat atau tanpa pranata hukum yang disebut "sita jaminan". Karena 

bagaimanapun yang terikat sebagai jaminan disini bukanlah barang-

barangnya tetapi orangnya. 

Di dalam surat edaran Bank Indonesia tanggal 16 Maret 1972 No. 

4/248/UPKK/PK, dinyatakan bahwa mengenai pengikatan barang jaminan 

untuk barang-barang tetap dipakai hipotik (pasal 1162-1163 KUH Perdata). 

Bentuk lembaga jaminan seperti hipotik, gadai, dan sebagainya 

masih mendasarkan pada peraturan-peraturan lama dan ada yang sama sekali 

belum ada pengaturannya dalam undang-undang. Kalau toh ada ketentuan-

ketentuan baru, sepanjang mengenai pembebanan hak atas tanah, 

berhubungan dengan berlakunya UUPA hanya mengenai segi formalnya, 

sedang segi materialnya masih tunduk pada peraturan-peraturan lama. 

Didalam pasal 51 UUPA juga dinyatakan bahwa: 

"Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan tesebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur 

dengan Undang-undang". 



 3

Kemudian dalam pasal 57 UUPA juga dinyatakan bahwa: 

"Selama Undang-undang mengenai Hak Tanggungan tersebut dalam 

pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-

ketentuan mengenai hipotik tersebut dalam KUH Perdata dan 

credietveband tersebut dalam Stb. 1908 No. 542 sebagai yang telah 

diubah dengan Stb. No. 190". 

Ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan di atas berasal dari 

zaman kolonial Belanda dan didasarkan pada hukum tanah yang berlaku 

sebelum adanya Hukum Tanah Nasional, sebagaimana pokok-pokok 

ketentuannya tercantum dalam undang-undang Pokok Agraria dan 

dimaksudkan untuk diberlakukannya hanya untuk sementara waktu, yaitu 

sambil menunggu terbentuknya undang-undang yang dimaksud oleh pasal 51 

di atas. 

Pada tanggal 19 April 1996 telah di undangkan UU. No. 4 tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan dengan Tanah, atau lebih singkatnya disebut Undang-Undang Hak 

Tanggungan (UUHT). 

Undang-Undang Hak Tanggungan berusaha memberi kepastian dan 

perlindungan hukum kepada semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta 

dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai obyek Hak 

Tanggungan. Namun demikian apa yang telah diatur dalam suatu hukum 

tertulis belumlah tentu dapat dilaksanakan secara mutlak, sehingga 
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mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang jaminan tanah dengan 

Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Semarang. 

 

B. Ruang Lingkup dan Perumusan Masalah 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan memenuhi syarat 

penulisan Tugas Akhir yang memadai, serta untuk mempernudah 

pengumpulan data dan pembahasannya, maka materi dalam Tugas Akhir ini 

memerlukan adanya ruang lingkup dan perumusan masalah yang sistematis. 

Ruang lingkup dalam suatu karya ilmiah (TA) merupakan hal yang 

penting, yaitu agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan 

penelitian semula, demikian pula data atau sampel yang dicari dapat diperoleh 

dalam penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. 

Penulisan Tugas Akhir hendak membicarakan masalah jaminan 

tanah dengan Hak Tanggungan, yaitu pelaksanaannya dalam praktek apakah 

sudah mampu menampung kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. 

Mengenai hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan kita, yaitu 

dengan UU. No. 4 tahun 1996. 

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan pembahasan 

materi, didalam Tugas Akhir ini memerlukan adanya perumusan masalah 

yang sistematis. Dengan suatu penelitian, permasalahan yang dikemukakan 

diharapkan dapat dicari pemecahannya, sehingga pada akhirnya dapat ditarik 

beberapa kesimpulan. 
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Sehubungan dengan latar belakang penelitian seperti tersebut di atas, 

maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaiman terjadinya jaminan tanah dengan Hak Tanggungan? 

2. Hambatan atau kesulitan apa yang dihadapi oleh para pihak sehubungan 

dengan jaminan tanah dengan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan 

Kota Semarang? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui terjadinya jaminan tanah dengan Hak tanggungan 

di Kantor      Pertanahan Kota Semarang. 

b. Untuk mengetahui hambatan atau kesulitan apa saja yang dihadapi 

oleh para pihak sehubungan dengan jaminan tanah dengan Hak 

Tanggungan tersebut. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini antara lain: 

a. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pertanahan. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Menambah wawasan penulis dalam masalah jaminan tanah 

dengan hak tanggungan. 
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2) Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah 

ini. 

3) Dapat digunakan untuk pedoman bagi penelitian-penelitian 

berikutnya. 

 

D. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Tugas Akhir ini terdiri dari 5 bab, setiap bab terdiri dari beberapa 

sub/bagian sebagai berikut: 

BAB I :  Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah berisi tentang asal usul hak 

tanggungan dan masalah-masalah yang mendorong penyusun 

memilih judul hak tanggungan. 

B. Ruang Lingkup dan Perumusan masalah berisi garis besar 

jaminan tanah dengan hak tanggungan dan perumusan masalah 

yang akan di bahas yaitu terjadinya jaminan tanah dengan hak 

tanggungan serta hambatan dan kesulitan apa yang dihadapi 

oleh para pihak terkait sehubungan dengan jaminan tersebut. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian berisi tentang tujuan penulis 

melakukan penelitian dan keguanaan penelitian yang meliputi 

kegunaan teoritis dan praktis. 

D. Sistematika Penulisan Tugas Akhir berisi tentang garis besar isi 

dari setiap bab dan sub/bagian secara berurutan. 
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BAB II :  Tinjauan Pustaka / Kerangka Teoritik 

A. Dasar Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah berisi tentang 

segala peraturan perundang-undangan yang mengatur hak 

tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah. 

B. Pengertian dan Ciri-ciri Hak Tanggungan Atas Tanah berisi 

tentang pengertian Hak Tanggungan secara lengkap dan ciri-

ciri yang harus dimiliki hak tanggungan sesuai dengan undang-

undang hak tanggungan. 

C. Asas-Asas Hak Tanggungan Atas Tanah berisi tentang semua 

asas yang dimiliki hak tanggungan seperti asas publisitas, asas 

spesialitas dan asas tak dapat dibagi-bagi. 

D. Obyek dan Subyek Hak Tanggungan Atas Tanah berisi tentang 

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi obyek dan 

subyek hak tanggungan. 

E. Berakhirnya Hak Tanggungan Atas Tanah berisis tentang 

penyebab berakhirnya hak tanggungan yaitu hapusnya hak 

tanggungan, eksekusi hak tanggungan dan pencoretan hak 

tanggungan. 

BAB III :  Metode Penelitian 

A. Lokasi Penelitian berisi tentang tempat dan waktu penelitian. 

B. Fokus Penelitian berisi tentang pembatasan penelitian hanya 

mengenai jaminan tanah dengan hak tanggungan. 
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C. Sumber Data Penelitian berisi tentang data-data dalam bentuk 

fakta yang diperoleh dari beberapa sumber. 

D. Alat dan Tekhnik Pengumpulan Data berisi langkah-langkah 

dalam proses pengumpulan data. 

E. Model Analisis Data berisi tentang proses mengorganisasikan 

dan mengurutkan data ke dalam pola antara lain reduksi data, 

sajian data, penarikan data atau simpulan. 

BAB IV :  Hasil dan Pembahasan 

A. Proses Pembebanan Hak Tanggungan berisi langkah-langkah 

yang ditempuh dalam pembebanan hak Tanggungan. 

B. Jaminan Tanah dengan Hak Tanggungan berisi bagaimana cara 

dalam melakukan proses tersebut. 

C. Tanah Sebagai Jaminan Utang berisi tentang uraian 

pengkreditan dengan tanah sebagai jaminannya. 

BAB V :  Penutup 

Bab ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dirangkum 

sehubungan dengan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, selain 

itu penulis juga memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat 

bagi para pihak yang berkait dengan hak tanggungan ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORITIK 

 

A.  Dasar Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah 

Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

tanah serta benda-benda yang berkaitn dengan tanah. 

Adapun pasal-pasal yang menyangkut Hak Tanggungan atas tanah 

adalah 

Pasal 25 UUPA: Hak milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani 

Hak Tanggungan. 

Pasal 33 UUPA: Hak guna usaha dapat dijadikan  jaminan hutang dengan 

dibebani Hak Tanggungan. 

Pasal 39 UUPA: Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan dengan 

dibebani Hak Tanggungan. 

Pasal 51 UUPA: Hak Tanggungan dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan tersebut dalam pasal 25, 33, 39 dan 

akan diatur dengan Undang-undang. 

Sehubungan dengan ketentuan pasal tersebut, maka pemerintah 

mengeluarkan Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

atas tanah, yang dalam pasal 4 berbunyi: 

Tanah-tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 

yang telah dibukukan dalam daftar buku tanah menurut ketentuan-ketentuan 

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dapat 

dibebani Hak Tanggungan. 

 
9 
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B.  Pengertian dan Ciri-Ciri Hak Tanggungan Atas Tanah 

Pada kenyataannya jaminan harta kekayaan bukan satu-satunya 

faktor penentu dalam pemberian kredit. Namun demikian untuk memberikan 

perlindungan yang lebih mantap kepada kreditor, hukum menyediakan suatu 

lembaga khusus yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditor, yang 

dalam mengamankan piutangnya ditunjuk suatu bidang tanah atau bidang-

bidang tanah tertentu sebagai jaminannya. Lembaga yang memberikan 

kedudukan istimewa tersebut adalah apa yang dikenal sebagai "hak jaminan 

atas tanah". 

Hak Tanggungan pada dasarnya adalah Hak Tanggungan yang 

dibebankan pada hak atas tanah. Namun kenyataannya seringkali terdapat 

benda-benda berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang secara tetap 

merupakan satu-kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan itu. Sesuai 

dengan asas pemisahan pemilikan horisontal menurut hukum adat yang dianut 

hukum tanah kita, maka benda-benda yang merupakan salah satu kesatuan 

dengan tanah tidak merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Oleh 

karena itu setiap perbuatan hukum mengenai hak atas tanah, tidak dengan 

sendirinya meliputi benda-benda tersebut. 

Namun demikian penerapan asas-asas hukum adat tidaklah mutlak, 

melainkan selalu memperhatikan dan disesuaikan dengan perkembangan 

kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat yang dihadapi. Atas dasar 

kenyataan sifat hukum adat itu, dalam rangka pemisahan asas horisontal 

tersebut dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa pembebanan Hak 
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Tanggungan atas tanah dimungkinkan pula meliputi benda-benda 

sebagaimana dimaksud di atas. Hal tersebut telah dilakukan dan dibenarkan 

oleh hukum dalam praktek, sepanjang benda-benda tersebut merupakan 

kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, dan keikutsertaan dijadikan 

jaminan dengan tegas dinyatakan oleh pihak-pihak dalam Akta Pemberuian 

Hak Tanggungannya. Bangunan, tanaman dan hasil karya yang ikut dijadikan 

jaminana itu tidak terbatas pada yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah 

yang bersangkutan melainkan dapat juga meliputi yang dimiliki pihak lain. 

Dalam penjelasan umum UUHT dikemukakan bahwa sebagai 

lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat, Hak Tanggungan harus 

mengandung ciri-ciri: 

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada 

pemegangnya (droit de preference). Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 

angka 1 dan pasal 20 ayat (1) UUHT. 

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor 

tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti bahwa debitor cidera 

janji (wanprestasi) maka kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak 

menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak 

mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan 

tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang 

negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 



 12

2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek 

itu berada (droit de suite). Ditegaskan dalam pasal 7 UUHT: 

Menurut pasal 7 disebutkan bahwa Hak Tanggungan tetap mengikuti 

obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada. Sifat ini 

merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak 

Tanggungan. Walaupun obyek dari Hak Tanggungan sudah berpindah atau 

dipindah tangankan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap 

dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitor cidera janji. 

3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak 

ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 

Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam 

pelaksanaan eksekusinya, jika debitor wanprestasi. Walaupun secara 

umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara 

Perdata yang berlaku.(Purwahid Patrik dan Kashadi, op. cit. hal. 62 – 63) 

 

C.  Asas-asas Hak Tanggungan Atas Tanah 

Asas-asas dari Hak Tanggungan ini meliputi: 

1. Asas Publisitas 

Asas publisitas ini dapat diketahui dari pasal 15 ayat (1) UUHT 

yang menyatakan bahwa pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan 

pada Kantor Pertanahan. 
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Oleh karena itu didaftarkannya Hak Tanggungan tersebut 

merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan dan 

mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga. 

2. Asas Spesialitas 

Asas spesialitas ini dapat diketahui dari penjelasan pasal 11 ayat 

(1) UUHT yang menyatakan bahwa ketentuan ini menetapkan isi yang 

sifatnya wajib untuk sahnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). 

Tidak dicantumkannya secara lengkap hal-hal yang disebut pada ayat ini 

dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) mengakibatkan akta 

yang bersangkutan batal demi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 

memenuhi asas spesialitas dari Hak Tanggungan. 

3. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi 

Asas tak dapat dibagi-bagi ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) 

UUHT, bahwa Hak Tanggungan mempunyai sifat tak dapat dibagi-bagi 

kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UUHT. 

Sedangkan pengecualian dari asas tak dibagi-bagi ini terdapat pada 

ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila Hak Tanggungan dibebankan 

pada beberapa hak atas tanah, yang dapat diperjanjikan dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan bahwa 

pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang 

besarnya sama dengan nilai dari masing-masing hak atas tanah yang 

merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan, sehingga Hak 
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Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk 

menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Dalam penjelasan ayat ini 

dikatakan bahwa ketentuan itu merupakan perkecualian dari asas tak 

dapat dibagi-bagi, untuk menampung kebutuhan perkembangan dunia 

perkreditan, antara lain untuk mengakomodasi keperluan pendanaan 

pembangunan kompleks perumahan yang semula menggunakan kredit 

untuk pembangunan seluruh kompleks dan kemudian akan dijual kepada 

pemakai akhir ini juga menggunakan kredit dengan jaminan rumah yang 

bersangkutan. 

 

D.  Obyek dan Subyek Hak Tanggungan Atas Tanah 

Obyek adalah sesuatu yang menjadi sasaran (Suryodiningrat,RM 

1985:halaman19). Dalam kaitannya dengan Hak Tanggungan, yang dimaksud 

obyek adalah sesuatu yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan yaitu 

berupa hak atas tanah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Hak 

Tanggungan (UUHT). 

Dalam hukum perikatan yang dimaksud subyek adalah orang-orang 

yang menjadi pihak dalam perikatan (Suryodiningrat, RM, 1985 halaman 20). 

Dikaitkan dengan Hukum Jaminan, perikatan disini mengacu kepada 

perjanjian kredit dimana jaminan yang dipergunakan berupa Hak Tanggungan 

atas tanah. Dan para pihak tersebut terdiri dari debitor sebagai pihak pemberi 

Hak Tanggungan serta kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan. 
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1. Obyek Hak Tanggungan 

Untuk dapat dibebani Hak Jaminan atas tanah, obyek Hak 

Tanggungan harus memenuhi 4 syarat, yaitu: 

a. Dapat dinilai dengan uang 

Maksudnya bahwa obyek Hak Tanggungan tersebut adalah suatu 

jaminan untuk pelunasan utang tertentu sehingga harus dapat dinilai 

dengan uang. 

b. Termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum 

Hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib didaftar 

dalam daftar umum, yaitu pada Kantor Pertanahan. Unsur ini 

berkaitan dengan kedudukan diutamakan yang diberikan kepada 

kreditor pemegang Hak Tanggungan terhadap kreditor lainnya. Untuk 

itu harus ada catatan mengenai hak tanggungan tersebut pada buku 

tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga setiap 

orang dapat mengetahuinya. 

c. Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan 

Karena bila terpaksa dilakukan eksekusi, Hak Tanggungan itu akan 

dijual untuk pelunasan utang. 

d. Perlu ditunjuk oleh Undang-undang sebagai hak yang dapat dibebani 

dengan Hak Tanggungan (Suyanto. Thomas, 1996 halaman 18) 

Obyek Hak Tanggungan telah disebutkan secara tegas dalam UU. 

No. 4 tahun1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Bend yang Berkaitan Dengan Tanah, sebagaimana diatur dalam pasal 4 

ayat 1 dan ayat 2. 
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Pasal 4 ayat 1 UUHT 

Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah: 

1) Hak milik; 

2) Hak Guna Usaha; 

3) Hak Guna Bangunan. 

Pasal 4 ayat 2 UUHT 

Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib 

didaftar dan menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut 

sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan. 

1) Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak Milik 

akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini diatur 

dalam pasal 4 Hak Guna Usaha; 

2) Hak Guna Bangunan. 

Pasal 4 ayat 2 UUHT 

Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib 

didaftar dan menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut 

sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan. 

Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak 

Milik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini diatur 

dalam pasal 4 ayat (3) UUHT. 
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Pasal 4 ayat (2) UUHT menyatakan bahwa Hak Tanggungan dapat 

dibebankan juga pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil 

karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan milik pemegang hak 

atas tanah. Apabila ternyata bangunan, tanaman dan hasil karya diatas 

tanah itu  tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, maka pembebanan 

Hak Tanggungan atas benda-benda bersangkutan ini yaitu atas rumah, 

tanaman atau hasil karya di atasnya harus dinyatakan secara tegas didalam 

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan turut ditandatangani oleh 

pemilik benda yang bersangkutan. 

Hak Tanggungan juga dapat dibebankan atas: 

1) Rumah susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh negara. 

2) Hak milik atas Satuan Rumah Susun yang bangunannya berdiri di atas 

tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan 

oleh negara. 

2. Subyek Hak Tanggungan 

Yang dimaksud dengan subyek dalam hal ini adalah pemberi Hak 

Tanggungan dan pemegang Hak Tanggungan. 

a. Pemberi Hak Tanggungan 

Pemberi Hak Tanggungan adalah orang atau badan hukum 

yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 

terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan (pasal 8 UUHT). 
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Pemberi Hak Tanggungan bisa orang perseorangan, bisa juga 

badan hukum. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 

tersebut dengan sendirinya harus ada pada saat pemberian Hak 

Tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Kepastian tentang adanya tersebut harus ada pada waktu Hak 

Tanggungan didaftar, yang sepanjang mengenai tanah harus 

dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Pada 

saat didaftar itulah Hak Tanggungan yang diberikan lahir. 

Pada waktu Hak Tanggungan diberikan dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT), kewenangan tersebut tidak wajib harus 

dibuktikan dengan sertifikat, kalau memang tanah yang bersangkutan 

belum bersertifikat. Untuk tanah semacam ini pembuktiannya bisa 

dilakukan dengan alat-alat pembuktian yang lain, untuk dapat 

memberikan keyakinan pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

mengenai kewenangan pemberi Hak Tanggungan yang bersangkutan. 

Mengenai kewenangan pemberi Hak Tanggungan perlu 

memperhatikan juga ketentuan pasal 35 dan 36 UU. No. 1 tahun 1974 

tentang kewenangan suami dan isteri untuk melakukan perbuata 

hukum harta bersama. Masing-masing dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak. 

Pemberi Hak Tanggungan bisa debitor sendiri atau pihak lain. 

Bisa juga debitor bersama pihak lain. Pihak lain tersebut bisa 

pemegang hak atas tanah yang dijadikan jaminan atau juga bisa 
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pemilik bangunan, tanaman dan atau hasil karya yang ikut dibebani 

Hak Tanggungan. 

b. Pemegang Hak Tanggungan 

Dalam pasal 9 UUHT dinyatakan bahwa pemegang Hak 

Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 

berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Karena Hak 

Tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah tidak 

mengandung kewenangan untuk menguasai secara fisik dan 

menggunakan tanah yang dijadikan jaminan, tanah tetap berada dalam 

penguasaan pemberi Hak Tanggungan kecuali dalam keadaan yang 

disebut Hak Tanggungan dapat dilakukan oleh Warga Negar  

Indonesia atau badan hukum Indonesia dan dapat juga oleh Warga 

Negara Asing atau badan hukum asing. 

 

E.  Berakhirnya Hak Tanggungan Atas Tanah 

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak 

atas tanah, yang menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dapat 

diperjanjikan dalam suatu waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan diantara 

para pihak. Hak Tanggungan ini juga dapat berakhir karena ketentuan yang 

ditetapkan dalam UUHT. 

1. Hapusnya Hak Tanggungan 

Berdasarkan pasal 18 UUHT ditentukan bahwa Hak Tanggungan 

hapus karena: 
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a. Hapusnya utang yang dijamin, sebagai konsekuensi sifat accessoir Hak 

Tanggungan; 

b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegangnya yang dibuktikan 

dengan pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan 

yang bersangkutan kepada pemberi Hak Tanggungan; 

c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh 

ketua Pengadilan Negeri; 

d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. 

2.  Eksekusi Hak Tanggungan 

Apabila debitor cidera janji, obyek Hak Tanggungan dijual melalui 

pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan pemegang Hak Tanggungan 

berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan 

piutangnya, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. 

Menurut pasal 20 ayat (1), eksekusi dilakukan berdasarkan: 

a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan atas dasar kewenangan dan janji yang disebut dalam pasal 

6 dihubungkan dengan janji yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) 

huruf e; 

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2). 

Berdasarkan pasal 6 UUHT disebutkan bahwa apabila debitor 

cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk 
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menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 

pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan tersebut. Hak dalam ketentuan pasal 6 ini merupakan salah satu 

dari perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh 

pemegang Hak Tanggungan atau pemegang hak Tanggungan pertama 

dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. 

Penjualan obyek Hak Tanggungan dapat juga dilaksanakan di 

bawah tangan asalkan atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak 

Tanggungan. Penjualan secara prosedural ini dimungkinkan agar dapat 

diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Prosedur 

yang dimungkinkan ini adalah menyimpang dari prinsip menjual obyek 

Hak Tanggungan lewat pelelangan umum. 

Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan 

dijalankannya pelelangan. Khusus tentang penjualan benda tetap wajib 

dilaksanakan setelah maksud penjualan lelang diumumkan menurut 

kebiasaan setempat. Sedangkan penjualan lelang tersebut tidak dapat 

dilakukan sebelum dilewati hari kedelapan setelah barang-barang itu disita 

eksekutorial. 

Eksekusi Hak Tanggungan ini sama sekali tidak dapat terpengaruh 

apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit. Dalam keadaan 

demikian pemegang Hak Tanggungan tetap diberi wewenang untuk 

melakukan segala hak yang diperolehnya menurut UUHT sebagai 

perwujudan dari hak utama yang melekat pada pemegang Hak 
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Tanggungan (pasal 21 UUHT) (Ibid: 55). Ketentuan ini lebih 

memantapkan kedudukan diutamakan pemegang Hak Tanggungan, dengan 

mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi Hak Tanggungan 

kepada obyek Hak Tanggungan. Pemegang Hak Tanggungan berhak 

menjual lelang obyek Hak Tanggungan terlebih dahulu untuk pelunasan 

piutangnya. Sisanya dimasukkan dalam boedel kepailitan pemberi Hak 

Tanggungan (Purwahid P, Op.cit: 98). 

3. Pencoretan Hak Tanggungan 

Pencoretan catatan adanya Hak Tanggungan tersebut, dalam Hak 

Tanggungan hapus karena hapusnya utang yang dijamin, didasarkan pada 

catatan pemegang Hak Tanggungan pada sertifikat Hak Tanggungan atau 

pernyataan tertulis dari pemegang Hak Tanggungan, bahwa Hak 

Tanggungan yang bersangkutan sudah hapus. Jika kreditor tidak bersedia 

memberikan pernyataan tersebut, pemegang hak atas tanah dapat 

mengajukan permohonan perintah pencoretan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Hak tanggungan yang 

bersangkutan di daftar. Kalau permohonan perintah pencoretan timbul dari 

sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri lain, permohonan tersebut 

harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara 

yang bersangkutan. Kepala Kantor Pertanahan melakukan pencoretan 

catatan adanya Hak Tanggungan terasebut berd sarkan slinan penetapan 

atau putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 
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Pencoretan harus dilakukan dalam waktu 7 hari kerja terhitung 

sejak diterimanya permohonan tersebut. Pencatatan ini dilakukan semata-

mata bagi kepentingan pemegang hak atas tanah dan demi ketertiban 

administrasi. 

Dalam hal Hak Tanggungan hapus karena hukum, maka catatan 

mengenai hapusnya hak tersebut dibubuhkan pada buku-tanah Hak 

Tanggungan yang bersangkutan, sedang sertifikat ditiadakan. Penataan 

serupa yang disebut "roya" atau pencoretan dilakukan juga pada buku-

tanah dan sertifikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan. 

Sertifikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002: 3) adalah sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal 

ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau 

hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui secara 

langsung bagaimana jaminan tanah dengan Hak Tanggungan di Kantor 

Pertanahan kota Semarang. 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggunjawabkan data yang diperoleh, dengan demikian lokasi 

penelitian perlu ditetapkan lebih dahulu. Lokasi penelitian di Kantor 

Pertanahan kota Semarang jalan Ki Mangun Sarkoro No. 23 Semarang, waktu 

penelitian 6 minggu sejak tanggal 1 Februari sampai dengan 16 Maret 2005. 

 

24 
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B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis membatasi dengan fokus penelitian agar 

uraian Tugas Akhir yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan penelitian 

semula. Dan dapat mempelajari lebih mendalam serta menyusunnya secara 

sistematis pokok masalah, maka fokus penelitian hanya dibatasi mengenai 

jaminan tanah dengan hak tanggungan. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini mencari data-data dalam bentuk fakta-fakta. Fakta-fakta 

diperoleh dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari dua sumber yaitu: 

1. Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi seorang 
informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. 
Seorang informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim 
penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan 
kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan 
dari segi orang dalam, tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan 
kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat (Moleong, 2002: 90). 

 
Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah para pegawai 

kantor pertanahan kota Semarang. Dalam penelitian ini informasi yang 

penulis ambil sebagai sumber data penelitian antara lain : 

1. Pegawai sub seksi pendaftaran hak dan informasi pertanahan 2 

(dua) orang.  

2. Pegawai sub seksi peralihan hak pembebasan hak dan PPAT 2 

(dua) orang. 

3. Pegawai sub seksi pengurusan hak-hak atas tanah 1 (satu) orang. 
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2. Dokumen 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film (Moleong, 

2002: 161). Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah 

ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 

2002: 113). Data yang diperoleh dengan mempelajari dan mengutip buku-

buku diperpustakaan yang berhubungan dengan obyek sasaran penelitian. 

 

D. Alat dan Tekhnik Pengumpulan Data 

Salah satu unsur yang paling penting dalam suatu penelitian adalah 

pengumpulan data karena unsur ini mempengaruhi langkah-langkah 

berikutnya sampai dengan penarikan simpulan, oleh karena itu, untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan maka harus dipakai tehnik yang benar 

untuk memperoleh data yang benar. 

Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian ini 

menggunakan proses pengumpulan data dengan metode wawancara dan 

dokumentasi. 

1. Wawancara (interview) 

Metode wawancara merupakan sebuah metode yang sangat efektif 

dalam penelitian kualitatif. Jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara yang menetapkan informan sebagai sejawat 

karena dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa informasi yng 

diperoleh bergantung kepada informan. Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
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pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara bebas 

terpimpin, maksudnya wawancara ini disesuaikan dengan kondisi yang ada 

tetapi tetap berpedoman pada sasaran penelitian, yaitu mengenai Jaminan 

Tanah Dengan Hak Tanggungan. 

2. Dokumentasi 

Penelitian kualitatif juga menggunakan metode dokumentasi yaitu 

dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, 

majalah, surat kabar, agenda dan yang lainnya. 

Ada beberapa alasan mengapa metode dokumentasi digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1) Sebagai satu sumber yang stabil, kaya dan mendorong adalah 

dokumen. 

2)  Digunakan sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

3)  Sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya ilmiah. 

4)  Hasil pengkajian ini membuka kesempatan untuk lebih memperluas      

ilmu pengetahuan terhadap yang diselidiki. 

E.  Model Analisa Data 

Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting, dilihat tujuan 

penelitian. Analisis data menurut Moleong (2002: 103). Analisis data adalah 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesa 
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kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian ini bersifat Deskriptif 

analisis yang merupakan proses penggambaran lokasi penelitian sehingga 

dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang jaminan tanah dengan 

hak tanggungan di kantor pertanahan kota Semarang. 

Proses analisa data melalui tiga alur kegiatan (Milles, 1992: 16) 

yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan 

perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

kasar yang ada dalam catatan-catatan yang di peroleh dilapangan. 

2. Sajian Data 

Menurut Milles (1992: 17) sajian data adalah sekumpulan 

informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dalam pengambilan tindakan. 

3. Penarikan Data atau Kesimpulan 

Menurut Milles (1992: 19) kesimpulan adalah langkah terakhir dari 

analisa data. Dalam penarikan kesimpulan ini harus didasarkan pada 

reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Proses Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah 

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilakukan melalui 2 tahap 

kegiatan, yaitu: 

1. Tahap pemberian Hak Tanggungan, yaitu dengan dibuatkannya Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) yang didahului dengan perjanjian piutang yang dijamin. 

2. Tahap pendaftaran Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan, yang 

merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan. (Boedi 

Harsono, Segi-segi Yuridis Undang-Undang Hak Tanggungan, Jakarata 10 

April 1996)hal. 2. 

Penjelasan: 

1. Tahap Pemberian Hak Tanggungan 

Dalam pasal 10 disebutkan bahwa pemberian Hak Tanggungan 

didahului dengan janji untuk memberi Hak Tanggungan sebagai jaminan 

pelunasan utang tertentu yang di tuangkan di dalam dan merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau 

perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut (Purwahid Loc. Cit). 

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 

10 ayat 2). 

30 
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Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang 

berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk 

didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak 

Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak 

atas tanah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan hak lama adalah 

hak kepemilikan atas tanah menurut hukum adat yang telah ada, akan 

tetapi proses administrasi dalam konversinya belum selesai dilaksanakan. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat yang ditetapkan 

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat tanah 

dengan hak lama ini masih banyak, pembebanan Hak Tanggungan pada 

hak atas tanah itu dimungkinkan asalkan pemberiannya dilakukan 

bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah tersebut. 

Kemungkinan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada 

pemegang hak atas tanah yang belum bersertifikat untuk memperoleh 

kredit. Disamping itu, kemungkinan di atas dimaksudkan juga untuk 

mendorong pensertifikatan hak atas tanah pada umumnya. Dengan adanya 

ketentuan ini berarti bahwa penggunaan tanah yang bukti kepemilikannya 

berupa girik dan lain-lain yang sejenis masih dimungkinkan sebagai 

agunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan (Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, 

(Semarang : FH.Undip, 1989), halaman 11) 

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang 
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dijadikan jaminan dan yang bertugas membuat Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT). Hal ini diatur dalam pasal 10 ayat (2). 

Jika yang dijadikan jaminan lebih dari satu bidang tanah dan 

diantaranya ada yang letaknya di luar daerah kerjanya, untuk pembuatan 

APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang bersangkutan PPAT 

(Pejabat Pembuat Akta Tanah) memerlukan ijin dari Kepala Kantor 

Wilayah BPN (Badan Pertanahan Nasional) Propinsi (pasal 3 ayat (2) 

Peraturan Menteri No.15 tahun 1961). Namun dalam pasal 3 Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Agraria No. Sk.67/DDA/1968 ditentukan 

bahwa bidang-bidang tanah tersebut harus terletak dalam satu daerah 

kerja Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya. (Boedi Harsono, 

Sejarah Pembentukan UUPA, 1999 hal 422). 

Dalam pemberian Hak Tanggungan dihadapan PPAT (pejabat 

Pembuat Akta Tanah) wajib dihadiri oleh pemberi Hak Tanggungan dan 

penerima Hak Tanggungan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jika tanah 

yang dijadikan jaminan belum bersertifikat, yang wajib bertindak sebagai 

saksi adalah Kepala Desa dan seorang anggota pemerintahan dari desa 

yang bersangkutan (pasal 25 PP No.10 tahun 1961). Menurut pasal 22 ayat 

(1) PP No.10 tahun 1961, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) wajib 

menolak permintaan untuk membuat APHT (Akta Pemberian Hak 

Tanggungan) jika tanah yang bersangkutan masih dalam perselisihan 

/sengketa. Sehubungan dengan itu pada umumnya PPAT (Pejabat Pembuat 

Akta Tanah) tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya sengketa 



 33

mengenai tanah yang bersangkutan, hal tersebut wajib dinyatakan tidak 

tersangkut dalam suatu sengketa, dalam APHT (Akta Pemberian Hak 

Tanggungan) perlu dicantumkan pemberian jaminan oleh pemberi Hak 

Tanggungan bahwa tanah yang ditunjuk sebagai jaminan benar tidak 

berada dalam sengketa (Purwahid P, & Kashadi, Op.cit: 74-75).  

a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 

Isi dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terdiri dari 

yang wajib dicantumkan dan yang tidak wajib dicantumkan 

(fakultatif). 

Dalam rangka memenuhi syarat spesialitas, menurut pasal 11 

ayat (1) UUHT, dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 

wajib dicantumkan: 

1) Nama dan identitas pemberi dan penerima / pemegang Hak 

Tanggungan (setelah didaftar, Hak Tanggungan yang diberikan 

lahir dan penerima Hak Tanggungan menjadi pemegang Hak 

Tanggungan); 

2) Domisili pihak-pihak tersebut huruf a. Kalau diantara mereka ada 

yang berdomisili diluar Indonesia, baginya harus dicantumkan 

suatu domisili pilihan di Indonesia. Dalam hal pilihan itu tidak 

dicantumkan, kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tempat 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang 

bersangkutan dianggap sebagai domisili yang dipilih (Boedi 

Harsono, Op.cit: 19); 
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3) Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 10 ayat (1). 

Penunjukan utang atau utang-utang yang dijamin tersebut juga 

meliputi nama dan identitas debitor yang bersangkutan.  

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa utang yang dijamin 

pelunasannya dengan Hak    Tanggungan dapat berupa utang yang 

telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau 

jumlah yang saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan 

dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang-piutang atau 

perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang 

bersangkut. 

Perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan utang-

piutang dapat berupa perjanjian pinjam meminjam maupun 

perjanjian lain, misalnya perjanjian pengelolaan harta kekayaan 

orang yang belum dewasa atau yang berada dibawah pengampuan, 

yang diikuti dengan pemberian Hak Tanggungan oleh pihak 

pengelola. 

4) Nilai Tanggungan 

Nilai tanggungan yang dimaksud suatu pernyataan sampai 

sejumlah berapa batas utang yang dijamin dengan Hak 

Tanggungan yang bersangkutan. Utang yang sebenarnya bisa 

kurang dari tanggungan tersebut. 
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5)  Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan 

Uraian ini meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas 

tanah yang bersangkutan, atau bagi tanah yang belum terdaftar 

sekurng-kurangnya memuat uraian kepemilikan, letak, batas-batas 

dan luas tanahnya. (Sudrajad. Sutarjo. Pendaftaran Hak 

Tanggungan dan  Penerbitan Sertifikatnya, 1996 hal 80 ). 

Isi yang tidak wajib dicantumkan (fakultatif) berupa janji-

janji dan tidak mempunyai pengaruh terhadap sahnya akta. Pihak-

pihak bebas untuk menyebutkan atu tidak menyebutkan janji-janji 

ini dalam APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan). Dengan 

dimuatnya janji-janji ini dalam APHT (Akta Pemberi Hak 

Tanggungan) yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pertanahan, 

maka janji-janji tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap 

pihak ketiga. 

b. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

Dalam pemberian Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan 

wajib hadir dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), karena 

pada asasnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri 

oleh pemberi Hak Tanggungan sebagai yang berhak atas obyek Hak 

Tanggungan. Hanya apabila benar-benar bila diperlukan, yaitu dalam 

hal tidak dapat hadir sendiri, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai 

kuasanya. Pemberian kuasa tersebut wajib dilakukan dengan akta 

otentik, yang disebut Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, 
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disingkat SKMHT (pasal 15 UUHT). Untuk memenuhi persyaratan 

otentik tersebut, bentuk dan isi SKMHT (Surat Kuasa Membebankan 

Hak Tanggungan) ditetapkan oleh Menteri Agraria / Kepala BPN 

(Badan Pertanahan Nasional) berdasarkan ketentuan pasal 17 dan pasal 

19 PP 10 tahun 1961. 

Mengenai SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan), dalam pasal 15 UUHT disebutkan bahwa: 

1) SKMHT(Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) wajib 

dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta 

Tanah) dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

2) Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain 

daripada membebankan Hak Tanggungan. Yang dimaksud dengan 

"tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain" 

dalam ketentuan ini misalnya tidak memuat kuasa untuk menjual, 

menyewakan obyek Hak Tanggungan atau memperpanjang hak 

atas tanah. 

3) Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang 

dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor 

apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan. Kejelasan 

mengenai unsur-unsur pokok dalam pembebanan Hak Tanggungan 

sangat diperlukan untuk kepentingan perlindungan pemberi Hak 

Tanggungan. 
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Sedangkan jumlah utang yang dimaksud adalah jumlah utang 

sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

3 ayat (1) UUHT. 

1) Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik 

kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali 

karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan ayat (4) UUHT. 

2) SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) mengenai 

hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan 

pembuatan APHT (Akta Pemberi Hak Tanggungan) selambat-

lambatnya 1 (satu|) bulan setelah diberikan. 

3) SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) mengenai 

hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan 

pembuatan APHT(Akta Pemberi Hak Tanggungan) selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan. 

Tanah yang belum terdaftar batas waktu penggunaan SKMHT 

(Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) ditentukan lebih lama 

daripada tanah yang sudah didaftar, karena memgingat pembuata 

APHT (Akta Pemberi Hak Tanggungan) pada hak atas tanah yang 

belum terdaftar harus dilakukan bersamaan dengan permohonan 

pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan, yang terlebih dahulu 

perlu dilengkapi persyaratannya. 
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1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak 

berlaku dalam hal SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan) diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam rangka pelaksanaan dan mengingat kepentingan 

golongan ekonomi lemah, untuk pemberian kredit terentu yang 

ditetapkan pemerintah seperti kredit program, kredit kecil, kredit 

pemilikan rumah dan kredit lain yang sejenis, batas waktu 

berlakunya SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) 

untuk jenis kredit tertentu dilakukan oleh Menteri yang berwenang 

di bidang pertanahan setelah mengadakan koordinasi dan konsultasi 

dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Pejabat 

lain yang terkait. 

2) SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) yang tidak 

diikuti dengan pembuatan APHT (Akta Pemberi Hak Tanggungan) 

dalam waktu yang ditentukan sebagaiman yang dimaksud pada ayat 

(3) atau ayat (4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum. 

Ketentuan mengenai batas waktu berlakunya SKMHT (Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) dimaksudkan untuk 

mencegah berlarut-larutnya waktu pelaksanaan kuasa itu. Ketentuan 

ini tidak menutup kemungkinan dibuatnya SKMHT (Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan) baru. (Purwahid Patrik dan 

Kashadi, Op.cit: 83-86). 
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2. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan 

a. Buku Tanah Hak Tanggungan 

Proses pendaftaran Hak Tanggungan diatur dalam pasal 13 

UUHT. Pendaftaran dilakukan dengan membuatkan buku tanah untuk 

Hak Tanggungan yang didaftar dan mencatat dibebaninya hak atas 

tanah yang dijadikan jaminan pada buku tanah hak atas tanah yang 

bersangkutan. Catatan pada buku tanah itu disalin pada sertifikat hak 

atas tanah tersebut. 

Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal dibuatnya buku-tanah, 

dalam arti bahwa sejak pada tanggal itulah kreditor mempunyai 

kedudukan istimewa. Sehubungan dengan pentingnya arti saat tersebut 

bagi kreditor, maka hari tanggal buku-tanah itu ditetapkan secara pasti 

oleh UUHT, yaitu hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-

surat yang diperlukan bagi pendaftaran Hak Tanggungan yang 

bersangkutan. Jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku-tanah 

yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya (pasal 13 

ayat (4) dan (5)). 

Dalam hal hak atas tanah yang dijadikan jaminan belum 

bersertifikat, tanah tersebut wajib disertifikatkan dahulu sebelum 

dilakukan Hak Tanggungan yang bersangkutan. Waktu hari ketujuh 

yang ditetapkan sebagai tanggal buku-tanah Hak Tanggungan tersebut 

dalam hal yang demikian, dihitung sejak selesainya pendaftaran hak 

atas tanah yang bersangkutan. 
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b. Sertifikat Hak Tanggungan 

Dalam pasal 14 UUHT disebutkan bahwa sebagai tanda bukti 

adanya Hak tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak 

Tanggungan. Sertifikat tersebut memuat irah-irah dengan kata-kata 

"DEMI KEADILAN DEMI BERDASARKAN TUHAN YANG 

MAHA ESA". Dan dengan demikian mempunyai kekuatan eksekutorial 

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek 

sepanjang mengenai hak atas tanah. Jadi irah-irah yang dicantumkan 

pada sertifikat Hak Tanggungan dimaksudkan untuk menegaskan 

adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan, 

sehingga apabila debitor cidera janji (wanprestasi) siap untuk 

dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Jika tak diperjanjikan lain, maka sertifikat hak atas tanah yang 

telah dibubuhi catatan pmbebanan Hak Tanggungan dikembalikan 

kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan untuk sertifikat 

Hak Tanggungan diserahkan pada pemegang Hak Tanggungan. 

 

B.  Jaminan Tanah Dengan Hak Tanggungan 

Dalam penjelasan umum UUHT angka 7 ditegaskan bahwa proses 

pembebanan hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahapan kegiatan, 

yaitu: 
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1. tahap pemberian hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak 

Tanggungan oleh PPAT yang didahului dengan perjanjian; 

2. tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat 

lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan, dalam arti saat diperolehnya 

kedudukan istimewa oleh kreditor. 

Dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) UUHT dinyatakan bahwa sesuai 

dengan sifat accesoir, pemberian Hak Tanggungan itu harus merupakan 

ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan 

utang-piutang yang dijamin pelunasannya. 

Perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang atau lebih 

sering disebut sebagai Perjanjian kredit ini dapat dilakukan dengan akta di 

bawah tangan atau dengan akta otentik. 

Adapun prosedur pemberian kredit oleh bank dilakukan melelui 

tahapan sebagai berikut: 

1. a. Debitor mengajukan permohonan kredit yang disertai dengan 

kelengkapannya, antara lain: 

- SIUP  - Jaminan 

- TDP  - Aktivitas Keuangan 

 Untuk kredit dibawah 50 juta rupiah tidak harus memekai NPWP, 

tapi untuk kredit diatas 50 juta rupiah mutlak harus menggunakan NPWP. 
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b. Apabila debitor telah pernah memperoleh fasilitas kredit dari bank lain, 

debitor harus melampirkan aktivitas keuangan yang disalurkan melalui 

bank lain tersebut selama 6 bulan terakhir. 

2. Setelah permohonan disampaikan kepada bank, maka dari pihak bank 

akan melakukan: 

a. Proses analisa sesuai dengan permohonan yang diajukan, apakah 

berbentuk kredit investasi atau modal kerja. 

b. Pengecekan jaminan meliputi: 

- pengecekan tentang kebenaran/keberadaan jaminan ke lokasi 

dimana jaminan tersebut terletak. 

- Pengecekan keabsahan sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan. 

Dari proses analisa dan pengecekan jaminan ini bank bisa 

menentukan diterima atau tidaknya permohonan dari debitor tersebut. 

Apabila diterima bank bisa menentukan besarnya kredit yang akan 

diberikan sesuai dengan jaminan yang diberikan, yang putusannya mutlak 

ada pada pimpinan cabang. 

3. Dari putusan pimpinan cabang itu diterbitkan SK (Surat Keputusan) 

Kredit yang disampaikan kepada calon debitor, yang isinya antara lain: 

a. Kredit diterima atau ditolak. 

(apabila ditolak diberikan SK (Surat Keputusan) penolakan) 

b. Kredit disetujui dengan persyaratan tertentu, antara lain: 

- Maksimum kredit yang disetujui berapa. 

- Keperluannya untuk apa. 
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- Jenis kreditnya apa. 

- Bentuk sifat kreditnya. 

- Jangka waktu kredit. 

- Provisi/commitmen fee. 

- Biaya administrasi. 

- Denda. 

- Asuransi. 

- Jaminan kredit. 

- Syarat penarikan, dan lain-lain. 

4. Dari persyaratan kredit tersebut, apabila debitor menyetujuinya, maka 

debitor nantinya harus menandatangani perjanjian kredit. Sedangkan 

realisasi kreditnya baru dapat dilaksanakan apabila pengikatan jaminan 

(Hak Tanggungan) telah dilakukan dengan sempurna dihadapan PPAT 

(Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan Pejabat Bank. 

Pengikatan jaminan ini berupa perbuatan hukum pemberian hak 

Tanggungan yang dituangkan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT), APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) ini wajib dibuat 

dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)/ Notaris- PPAT (Pejabat 

Pembuat Akta Tanah). Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk 

pembuatan APHT (Akta Pemberian Hak tanggungan) adalah: 

1.  Sertifikat asli hak atas tanah. 

2. Fotocopy surat bukti identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, 

apabila perorangan dapat berupa KTP suami/isteri, apabila berbentuk 
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badan hukum harus ada surat kuasa yang diberikan kepada orang yang 

menjadi wakilnya. 

APHT (Akta Pemberi Hak Tanggungan) ini dibuat rangkap 4, yang 2 

lembar bermaterai, 1 digunakan sebagai arsip di kantor Notaris- PPAT 

(pejabat Pembuat Akta Tanah) dan 1 lembar lagi digunakan untuk mendaftar 

ke Kantor Pertanahan Semarang. Sedang 2 lembar lagi dibuat tidak 

bermaterai untuk diberikan kepada debitor dan kreditor, masing-masing 

memegang 1 lembar APHT (Akta Pemberi Hak Tanggungan). 

Dalam hal seperti Hak Tanggungan tak dapat hadir sendiri di 

hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), maka pemberian Hak 

Tanggungan dilakukan dengan menggunakan SKMHT dimana berkas yang 

diperlukan untuk pembuatannya antara lain: 

1. Fotokopi sertifikat hak atas tanah. 

2. Fotokopi bukti identitas para pihak. 

SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) ini juga 

dibuat rangkap 4 seperti halnya dalam APHT (Akta Pemberi Hak 

Tanggungan) dan dalam jangka waktu 1 bulan harus diikuti dengan 

pembuatan APHT (Akta Pemberi Hak Tanggungan). Untuk pembuatan 

APHT (Akta Pemberi Hak Tanggungan) ini yang diperlukan yaitu: 

1. Salinan SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) yang 

bermaterai; 

2.  Sertifikat asli hak atas tanah. 
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Dalam sub bab ini akan diadakan analisa terhadap pendapat dari 

para responden sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan. 

Seperti telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, proses terjadinya hak 

tanggungan melalui beberapa tahapan yaitu: 

- Tahap pertama : proses yang terjadi diawali dengan perjanjian 

pemberian kredit (perjanjian utang-piutang) yang dijamin pelunasannya 

dengan hak tanggungan. 

Sebelum kredit diberikan, kreditor melakukan anlisa terhadap 

permohonan yang diajukan oleh calon debitor, juga melakukan 

pengecekan jaminan yang meliputi pengecekan terhadap letak/lokasi 

jaminan, serta pengecekan terhadap keabsahan sertifikat dari tanah yang 

akan dijadikan jaminan. Dari analisa tersebut kreditor dapat 

menentukan diterima atau tidaknya permohonan kredit sesuai dengan 

jaminan yang diberikan. 

- Tahap kedua  : pemberian Hak Tanggungan (pengikatan jaminan), 

dengan dibuatnya Akta Pemberi Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT 

(Pejabat Pembuat Akta Tanah). Apabila pemberi hak tanggungan tak 

bisa hadir sendiri dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), 

maka digunakan SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan). Bagi tanah yang sudah terdaftar, SKMHT (Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan) wajib diikuti dengan pembuatan 

APHT (Akta Pemberi Hak Tanggungan) selambat-lambatnya 1 bulan 

sesudah kuasa diberikan. 
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Berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bank Indonesia No. 26 / 24 

/Kep./ Dir tertanggal 29 Mei 1993, untuk kredit-kredit tertentu (kredit 

kecil), cukup menggunakan SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan) dimana surat kuasanya berlaku sampai saat berakhirnya 

masa perjanjian pokok yang bersangkutan. Menurut penulis, dalam 

memberikan kredit kecil, kreditor perlu berhati-hati bila hanya akan 

menggunakan SKMHT (Surt Kuasa Membebankan Hak Tanggungan). 

Sepanjang hal tersebut tak membahayakan posisi kreditor, hak 

tanggungan belum perlu dibebankan. Disini kreditor harus selalu 

waspada, begitu debitor menunjukkan tanda-tanda wanprestasi, hak 

tanggungannya harus segera didaftarkan. Mengenai kredit kecil ini 

terserah kepada kreditor untuk menggunakan SKMHT (Surat Kuasa 

Memberikan Hak Tanggungan) atau tidak. Apabila dijalankan oleh 

calon debitor, hak tanggungan dapat langsung dibebankan. 

- Tahap ketiga : pendaftaran hak tanggungan oleh Kantor Pertanahan  

yang merupakan saat lahirnya hak tanggungan yang dibebankan. 

Waktu kelahiran hak tanggungan telah ditentukan secara pasti 

oleh undang-undang, yaitu 7 hari setelah pengiriman secara lengkap 

berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftaran hak tanggungan. 

Karena pemohon yang menginginkan pendaftaran Hak Tanggungan ini 

banyak sekali maka Kantor Pertanahan akan kesulitan untuk 

memastikan saat (tanggal) kelahir an tersebut. Penulis setuju dengan 

kebijaksanaan yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, 
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dimana untuk menampung kebutuhan para pemohon tersebut dilakukan 

dengan cara membooking tanggal. APHT (Akta Pemberi Hak 

Tanggungan) yang masuk ke Kantor Pertanahan langsung diberi 

bertanggal (7) hari kemudian setelah tanggal masuknya. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak, 

karena tanggal terbit sertifikat yang tak sesuai dengan waktu yang 

ditentukan oleh UUHT dianggap cacat hukum, dan ini akan 

mempermudah pihak lain yang merasa berkepentingan pula atas obyek 

hak tanggungan itu untuk beracara di pengadilan. 

Dari penelitian yang penulis lakukan, terlihat ada perbedaan 

pendapat diantara para kreditor dalam mempertimbangkan suatu tanah 

sebagai agunan. Hak atas tanah sebagai agunan ini biasanya berupa Hak 

Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha, yang semuanya 

memerlukan bukti konkrit berupa sertifikat. Dalam kenyataannya 

sampai dengan saat ini masih banyak tanah dan benda - benda yang 

berkaitan dengan tanah tidak jelas statusnya secara hukum karena 

belum ada sertifikatnya; sebab untuk mengurus sertifikat tanah agar 

mempunyai status hukum yang jelas dan pasti ternyata memerlukan 

biaya yang relatif mahal dan prosedur yang berbelit serta jangka waktu 

yang lama. Sementara itu banyak para pemilik tanah yang belum/tidak 

bersertifikat adalah golongan ekonomi lemah / usaha kecil, yang 

mereka itu sesungguhnya sangat memerlukan modal kerja yang dapat 

diperoleh dari lembaga perbankan, namun karena tidak mempunyai 
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sertifikat atas tanahnya, mereka kesulitan untuk memperoleh kredit 

yang diperlukan. 

Pada dasarnya penulis sependapat dengan BNI dan BAPINDO 

yang menyatakan bahwa suatu tanah yang belum bersertifikat bisa 

dijadikan agunan sepanjang masih bisa diurus pensertifikasiannya. Hal 

ini akan memberi peluang bagi mereka pemegang girik dan sejenisnya 

untuk ikut menikmati fasilitas kredit dari bank, dan sekaligus 

mendorong agar dapat terlaksananya pensertifikatan hak atas tanah 

termasuk Hak Tanggungannya. 

Untuk tanah yang belum bersertifikat, dalam prose 

pembebanannya harus menggunakan SKMHT (Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan) dan wajib diikuti dengan pembuatan 

APHT (Akta Pemberi Hak Tanggungan) selambat - lambatnya 3 bulan 

setelah kuasa diberikan. Batas waktu 3 bulan ini dimaksudkan untuk 

melengkapi surat - surat yang diperlukan untuk pendaftaran hak atas 

tanah, antara lain: 

1. Surat keterangan dari Kantor Pertanahan atau pernyataan dari 

pemberi Hak Tanggungan, bahwa tanah yang bersangkutan belum 

bersertifikat; 

2. Surat Bukti Hak dan Keterangan Kepala Desa, dikuatkan oleh 

Camat yang membenarkan Surat Bukti Hak tersebut; 

3. Surat Keterangan Waris, Akta Pembagian Waris, Akta Pemindahan 

Hak yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang 
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berwenang atau Akta Pemindahan hak yang dibuat berdasarkan 

hukum adat yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Desa, yang 

menjadi dasar perolehan hak oleh pemberi hak tanggungan apabila 

bukti hak masih atas nama orang yang mewariskan atau yang 

menjual; 

4. Surat keterangan bahwa tanah adat yang bersangkutan tidak sedang 

dalam sengketa; 

5. Surat Keterangan Riwayat Tanah. 

Untuk pendaftaran hak Tanggungan yang obyeknya berupa 

tanah yang belum bersertifikat, maka pendaftaran hak atas tanah yang 

bersangkutan dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah hak atas tanah 

terdaftar atas nama pemberi hak tanggungan, kemudian kepala kantor 

pertanahan mendaftar hak tanggungan dan mencatatnya pada buku 

tanah dan sertifikat hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan 

yang bertanggal hari ketujuh setelah tanggal pembukuan hak atas tanah, 

dengan ketentuan bahwa apabila hari ketujuh tersebut jatuh pada hari 

libur, Buku-tanah dan pencatatan tersebut diberi bertanggal hari kerja 

berikutnya. 

Hal yang menjadi masalah dalam praktek perkreditan adalah 

apabila debitor mulai tidak lancar dalam pembayaran utangnya. 

Menurut penulis, pada tahap awal pihak kreditor bisa menegur atau 

memberi peringatan dan juga kesempatan agar debitor bisa melanjutkan 

kewajiban untuk memenuhi pelunasan utang tersebut, hanya apabila 
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debitor tidak bisa diharapkan lagi untuk menutup seluruh utangnya 

sehingga terjadi kredit macet, maka kreditor bisa mengambil pelunasan 

dari penjualan obyek Hak Tanggungan. Apabila dimungkinkan para 

pihak tersebut bisa mengadakan musyawarah untuk menjual sendiri 

obyek Hak Tanggungan, dengan adanya kesepakatan harga diantara 

mereka. Dari hasil penjualan tersebut kreditor langsung dapat 

mengambil pelunasan piutangnya, dan bila masih ada sisa dikembalikan 

kepada debitor. Penjualan dibawah tangan ini akan lebih mempermudah 

para pihak dalam pengurusannya, karena tanpa melalui prosedur 

tertentu seperti dalam lelang eksekusi yang membutuhkan waktu dan 

biaya. 

Dalam hal eksekusi, masalah akan muncul apabila sejak semula 

kreditor kurang waspada terhadap kebenaran / keberadaan barang yang 

akan dijadikan jaminan. Banyak alasan yang sah secara hukum yang 

dapat digunakan untuk menunda / menghalangi, bahkan mungkin 

sesungguhnya atau hanya dibuat - buat saja, misalnya eksekusi tertunda 

karena alasan kemanusiaan, adanya perlawanan oleh pihak ke-3, atau 

barang obyek eksekusi masih dalam proses perkara lain. 

Selain itu juga harus diperhatikan tata cara dari prosedur 

pengikatan jaminan, karena adanya kekurangan yang sedikit saja bisa 

menyebabkan eksekusinya ditolak. 

Mengenai permasalahan yang terakhir, yaitu tentang roya 

parsial, meskipun belum ada undang - undang tersendiri yang 
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mengaturnya secara khusus namun di dalam UUHT ditampung hal yang 

demikian. Dinyatakan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) bahwa: yang 

dimaksud dengan sifat tidak dapat dibagi - bagi dari hak Tanggungan 

adalah bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh obyek Hak 

Tanggungan dari beban Hak Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan 

ini tetap membebani seluruh obyek hak Tanggungan untuk sisa utang 

yang belum dilunasi. 

Kemudian ayat (2)-nya menyatakan bahwa : ketentuan ini 

merupakan perkecualian dari asas yang ditetapkan pada ayat (1), untuk 

menampung kebutuhan perkembangan dunia perkreditan, antara lain 

untuk mengakomodasi keperluan pendanaan pembangunan kompleks 

perumahan yang semuanya menggunakan kredit untuk pembangunan 

seluruh kompleks dan kemudian akan dijual kepada pemakai satu per 

satu, sedangkan untuk membayarnya pemakai akhir ini juga 

menggunakan kredit dengan jaminan rumah yang bersangkutan. 

Sesuai dengan ketentuan ayat ini apabila hak tanggungan itu 

dibebankan pada beberapa hak atas tanah yang terdiri dari beberapa 

bagian yang masing - masing  merupakan suatu kesatuan yang berdiri 

sendiri  dan dapat dinilai secara tersendiri, asas tidak dapat dibagi -bagi 

ini dapat disimpangi asal hal itu diperjanjikan secara tegas dalam APHT 

(Akta Pemberi Hak Tanggungan) yang bersangkutan.  

Sehingga untuk dapat dilakukan roya parsial yang dalam hal ini 

merupakan perkecualian dari sifat Hak Tanggungan yang tak dapat 
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dibagi - bagi, maka seperti apa yang dikemukakan oleh J. Kartini 

Soedjendro bahwa sebelum pembangunan proyek dilaksanakan 

diadakan pemecahan atas sertifikat induk. Kemudian sertifikat per 

bagian ini dibebani pula dengan Hak Tanggungan. Untuk pembelian 

dengan menggunakan fasilitas kredit dari bank (Kredit Pemilikan 

Rumah), apabila suatu bagian telah dilunasi maka langsung bisa di 

roya. Dan Hak Tanggungan hanya membebani sisa obyek Hak 

Tanggungan (bangunan lain yang belum lunas) untuk menjamin sisa 

utang atas bangunan yang belum lunas tersebut. 

Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam 

UUHT karena telah dinyatakan secara jelas dalam pasal 2 ayat 2 

UUHT. 

 

C.  Tanah Sebagai Jaminan Utang 

Dalam pembangunan seperti yang dilaksanakan oleh Indonesia 

dewasa ini, maka satu bagian yang tidak terpisahkan adalah modal sebagai 

masalah satu pendukungnya. Seperti kita ketahui bahwa faktor produksi 

adalah terdiri dari: 

- Modal 

- Alam 

- Tenaga Kerja 

- Skill (tenaga ahli) 



 53

Alam dan tenaga kerja di Indonesia berlimpah, sedangkan skill dan 

modal masih sangat kurang. 

Sehubungan dengan ini bagi penulis akan mengupas hubungan modal 

dengan jaminan, khususnya hak tanggungan atas tanah. Kebutuhan akan 

modal tampak semakin besar, dengan demikian makin stabilnya 

perekonomian dan makin majunya perdagangan serta industri sudah tentu 

dalam suatu pemberian kredit tidak begitu saja akan diperoleh, akan tetapi 

harus ada jaminan dan ini sangat penting. 

Suatu jaminan yang ditentukan terlebih dahulu guna memperoleh 

suatu kredit, merupakan syarat mutlak bagi kelancaran pengembalian hutang, 

bilamana suatu pemberian kredit yang dimaksud mengalami suatu kemacetan. 

Dari si pemberi kredit, dalam hal ini pihak bank, adalah amat penting 

artinya untuk mengetahui jaminan manakah yang paling aman, cara - cara 

yang bagaimana mengadakan suatu perjanjian tentang jaminan yang mantap 

apabila dikemudian hari tidak . Jalan lain untuk memperoleh kembali 

uangnya. Sedangkan dari sipenerima kredit juga harus mengetahui macam 

jaminan yang dapat dipergunakan untuk memperoleh suatu kredit serta 

akibat-akibat yang mungkin timbul terhadap jaminan tersebut. 

Pada umumnya kreditur akan merasa aman apabila tanah yang 

dijadikan jaminan hutang, hal ini karena tanah tidak sudah musnah atau 

hilang dan lain-lain. 

Suatu lembaga jaminan yang mengurusi masalah hutang piutang tidak 

hanya akan melindungi pihak kreditur dan debitur saja akan tetapi harus 
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memperhatikan juga kepentingan pihak ketiga terhadap akibat yang sangat 

merugikan kepentingannya. 

Hukum memberikan perlindungan bagi kreditur dalam pasal 1131 

KUH Perdata yang memuat ketentuan bahwa: 

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak 

bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, 

menjadi tanggungan untuk segala perkataannya perseorangan. 

Akan tetapi pasal ini tidak merupakan perlindungan sepenuhnya bagi 

seorang kreditur, oleh karena bisa ada kreditur lain yang membutuhkan tanah 

tersebut dengan jaminan menurut pasal 1132 KUH Perdata yaitu dalam 

pelunasan hutangnya dibagi secara berimbang dengan piutang masing-

masing. 

Atas pertimbangan ini, maka seringkali seseorang minta diberikan 

jaminan secara khusus dan jaminan ini dapat pula berupa jaminan perorangan. 

Namun penulis hanya akan membahas jaminan kebendaan saja. 

Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan pihak 

kedua yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. 

Pemberian jaminan kebendaan akan selalu berupa pemisahan suatu bagian 

kekayaan seseorang sipemberi jaminan, dan menyediakannya untuk 

pemenuhan kewajiban si debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si 

debitur sendiri atau kekayaan pihak ketiga. 

Pemisahan atau penyediaan secar khusus ini diperuntukkan bagi 

keuntungan/keamanan si kreditur yang memnintanya, karena bilamana tidak 
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ada tindakan yang demikian itu, bagian kekayaan tadi, seperti halnya dengan 

seluruh kekayaan si debitur merupakan jaminan guna pembayaran semua 

hutang si debitur. Dengan demikian akan pemberian jaminan kebendaan 

kepada seseorang kreditur tertentu, memberikan kepada seseorang kreditur 

tersebut suatu kedudukan istimewa teradap para kreditur lainnya. 

Apabila debitur memberikan suatu barang sebagai jaminan berarti 

melepaskan sebagian kekuasaan barang tersebut. Pada dasarnya yang harus 

dilepaskan itu adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang 

tersebut dengan cara apapun juga, seperti menjual, menukar, menghibahkan 

dan sebagainya.(Mochammad Dja’is. 1997. hal 34) 

Untuk barang-barang bergerak cara yang paling efektif guna 

mengurangi barang-barang tersebut dipindahkan hak miliknya oleh si debitur, 

adalah dengan cara menarik barang itu dari kekuasaan phisik si debitur. 

Disamping jaminan kredit yang telah ditetapkan oleh undang-undang, 

dapat pula bank menentukan syarat-syarat tambahan untuk pengamanan suatu 

kredit yang dikeluarkan antara lain denga adanya: 

- Asuransi terhadap barang-barang jaminan. 

- Pernyataan bahwa si peminjam/ si penerima kredit tidak akan 

menjaminkan lagi barang-barang jaminan kepada pihak lain. 

- Laporan keuangan dari si peneria kredit kepada pihak bank tentang 

keadaan perusahaan pada waktu yang telah ditetapkan. 

Walaupun pemberian kredit pada hakekatnya adalah suatu 

kepercayaan si penerima kredit, namun tidaklah disangkal bahwa 
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kepercayaan tidak mungkin didasarkan semata-mata perasaaan kedudukan 

seorang debitur di dalam masyarakat, ataupun begitu itu saja diberikan 

dengan alasan sudah lama kenal dengan baik berdasar kebiasaan. Pemberian 

kredit yang diberikan oleh suatu bank itu karena suatu usaha perusahaan dari 

seseorang peminjaman baik secara perseorangan atau secara bersama sebagai 

suatu perusahaan, dimana keadaan usaha/perusahaan dari pengusaha yang 

baik untuk ini haruslah tercermin dalam angka-angka yang positif, baik 

berupa kekayaan maupun laporan keuangan yang menggambarkan 

keuntungan suatu usaha. 

Dengan tidak meninggalkan tujuan utama dari pemerintah dalam 

peningkatan penghasilan secara merata dan kelancxaran kehidupan 

perekonomian pada dewasa ini di satu pihak ada pengamanan pemberian 

kredit di lain pihak maka jaminan yang baik adalah: 

- Yang dapat segera dengan mudah dan cepat membantu mendapatkan 

kredit oleh yang memerlukan kredit. 

- Yang tidak mengurangi atau melemahkan kekuatan si pencari kredit dalam 

usaha melaksanakan tujuannya. 

- Yang memberi kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa 

barang jaminan tersebut setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bilaman 

perlu dapat segera dipakai melunasi hutang si penerima kredit. 

Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa jaminan yang paling utama 

dan disukai oleh kreditur berupa tanah dan bangunan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Setelah mengadakan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab I, Bab 

II, Bab III dan Bab IV, maka sampailah kini untuk membicarkan Bab V yang 

merupakan bab paling akhir dari Tugas Akhir ini, yaitu mengenai kesimpulan dari 

uraian bab-bab terdahulu. 

 

A.  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengertian Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada 

hak atas tanah, dapat berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Ini adalah berdasarkan "Asas 

pemisahan horisontal" yang dipergunakan dalam hukum adat. Tanggungan 

disini adalah untuk pelunasan dari suatu utang tertentu. Jadi harus ada 

perjanjian utang-piutang yang merupakan perjanjian pokok, sebelum 

dibuat suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Jika tidak 

perjanjian pokok ini maka tidak bisa dibuat suatu perjanjian Hak 

Tanggungan. Inilah yang dimaksud dengan sifat accesoir dari Hak 

Tanggungan. Hak Tanggungan memberikan kedudukan "yang 

diutamakan" kepada kreditor tertentu terhadap kreditor yang lain. 
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2. Subyek Hak Tanggungan, adalah pemberi Hak Tanggungan dan pemegang 

Hak Tanggungan. Dalam pasal 8 UUHT disebutkan bahwa pemberi Hak 

Tanggungan adalah orang atau badan hukum yang mempunyai 

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak 

Tanggungan yang bersangkutan.  

Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek 

Hak Tanggungan ini harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat 

pendaftaran hak tanggungan dilakukan. 

Dalam pasal 9 UUHT dinyatakan bahwa pemegang Hak 

Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 

berkedudukan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah tidak mengandung 

kewenangan untuk menguasai secara fisik dan menggunakan tanah yang 

dijadikan jaminan, sehingga tanah tetap berada dalam penguasaan pemberi 

Hak Tanggungan kecuali dalam keadaan seperti disebut dalam pasal 11 

ayat (2) huruf c. Pemegang hak Tanggungan dapat dilakukan oleh Warga 

Negara Indonesia (WNI) dan dapat juga dilakukan oleh Warga Negara 

Asing atau Badan Hukum Asing. 

3. Obyek Hak Tanggungan, dimana untuk dapat dibebani hak jaminan atas 

tanah, obyek hak Tanggungan yang bersangkutan harus memenuhi 4 

syarat, yaitu: 

a. dapat dinilai dengan uang; 

b. termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum; 

c. mempunyai sifat yang dapat dipindahtangankan; 



 59

d. memerlukan penunjukan oleh undang-undang. 

Adapun obyek dari hak tanggungan dalam pasal 4 ayat (1) UUHT 

disebutkan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak Tanggungan 

antara lain Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha. Dalam 

penjelasan ayat (1), yang dimaksud dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha 

dan Hak Guna Bangunan adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

dalam UUPA. Sebagaimana telah dikemukakan di dalam penjelasan umum 

dari UUHT, 2 unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek 

hak tanggungan adalah: 

a. Hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib didaftar 

dalam daftar umum, dalam hal ini pada kantor pertanahan . Unsur ini 

berkaitan dengan kedudukan diutamakan yang diberikan kepada 

kreditor Pemegang Hak Tanggungan terhadap kreditor lainnya. Untuk 

itu harus ada catatan mengenai Hak Tanggungan tersebut pada Buku-

tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga setiap 

orang dapat mengetahuinya (asas publisitas). 

b. Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan, sehingga 

apabila diperlukan dapat segera direalisasikan untuk membayar utang 

yang dijamin pelunasannya. 

4. Ciri-ciri Hak Tanggungan meliputi: 

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului pada 

pemegangnya (droit preference). 
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b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek 

itu berada (droit de suite). 

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat 

pihak ketiga dan memberikan kepastiaqn hukum kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

d. Mudah dan pasti pelaksanaan hukumnya. 

5. Proses Pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui 2 tahap 

kegiatan, yaitu: 

a. Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberi 

Hak Tanggungan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), yang 

didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin. 

b. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan yang merupakan saat 

lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan. 

 

B.  Saran-saran 

Penulis menyadari bahwa pengetahuan penulis sangat terbatas, akan 

tetapi penulis mencoba untuk memberikan saran dengan harapan semoga 

saran-saran ini nanti dapat bermanfaat. 

Saran-saran tersebut antara lain: 

1. Para pihak yang terkait dalam pemberian kredit hendaknya mematuhi 

segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUHT. 

2. Dalam menerima suatu tanah sebagai agunan, pihak kreditor perlu 

bersikap hati-hati dan selektif, untuk menghindari timbulnya sengketa 
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dikemudian hari apabila ternyata debitor melakukan wanprestasi/cidera 

janji. 

3. Apabila terjadi sengketa antara pihak sebaiknya diselesaikan dengan cara 

damai, karena penyelesaiannya secara damai jauh lebih menguntungkan 

daripada lewat pengadilan atau lewat lelang eksekusi. 
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