EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM
PENGIKATAN KREDIT MELALUI HAK TANGGUNGAN

Heriyanti
(Dosen Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia)

ABSTRACT
The existence of PPAT in binding credit through Encumbrance on making Granting
Mortgage Deed (APHT), is a unity that is not separated. It is intertwined with each other, the
emergence of the guarantee agreement is an agreement in principal due to the form of the
agreement kedit. The purpose of this paper is first, knowing the importance of Mortgage as a
guarantor institution in a credit agreement. Second, determine the role and function of PPAT
also as a Notary Public on a credit agreement between the bank as a creditor and the debtor.
Method of research done by two (2) ways, namely in the form of specifications, descriptive
research, which illustrates the problems associated with the object of research. Descriptive
analysis will be assessed the applicable regulations associated with law theories and
practices concerning the implementation issues that have been identified and the approach in
this study focuses on secondary data, in the form of primary legal materials, secondary and
tertiary. And as a result of observation and research on the existence of PPAT in binding
credit through Encumbrance shows that, first PPAT role in the binding process of credit
between banks as creditors and the debtor is to provide evidence of the validity and
Encumbrance. Second, in practice commonly used as collateral in taking credit facility is a
Ownership and Broking. The third stage in the process of loading or Tanggugan Rights
consists of the signing of the credit agreement as a principal agreement, then making a Deed
Granting Mortgage by PPAT and final registration process Encumbrance the Land Office
associated with the object Mortgage is located. As a recommendation is the need Mortgage
Law presented to the public in the form of seminars, counseling and the like so that ordinary
people understand the truth about the legal system of institutional guarantees in Indonesia.
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INTISARI
Eksistensi PPAT dalam pengikatan kredit melalui Hak Tanggungan pada pembuatan
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan.
Hal ini saling terkait antara satu dengan yang lain, timbulnya perjanjian jaminan adalah
disebabkan adanya perjanjian pokok berupa perjanjian kedit. Tujuan penulisan ini adalah
pertama, mengetahui tentang pentingnya Hak Tanggungan sebagai lembaga penjamin dalam
suatu perjanjian kredit. Kedua, mengetahui peran dan fungsi PPAT yang juga selaku Notaris
pada suatu perjanjian kredit antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak debitur. Metode
penelitian yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu berupa spesifikasi penelitian yang
bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atas permasalahan yang berkaitan dengan objek
penelitian. Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan
teori-teori hukum dan praktek pelaksanaanya yang menyangkut permasalahan yang telah
diidentifikasi dan metode pendekatan yang dalam penelitian ini dilakukan menitik beratkan
pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dan sebagai

hasil dari pengamatan dan penelitian mengenai eksistensi PPAT dalam pengikatan kredit
melalui Hak Tanggungan menunjukkan bahwa, pertama peran PPAT pada proses pengikatan
kredit antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak debitur adalah untuk memberikan
keabsahan dan bukti dari terjadinya Hak Tanggungan. Kedua, pada prakteknya yang biasa
dijadikan jaminan dalam pengambilan fasilitas kredit adalah Hak Milik dan Hak Guna
Bangunan. Ketiga pada proses atau tahapan pembebanan Hak Tanggugan terdiri dari
penandatanganan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, kemudian pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT dan terakhir proses pendaftaran Hak Tanggungan
pada Kantor Badan Pertanahan yang terkait dengan objek Hak Tanggungan berada. Sebagai
rekomendasi adalah perlunya Undang-Undang Hak Tanggungan disampaikan pada
masyarakat dalam bentuk seminar, penyuluhan dan sejenisnya agar masyarakat awam
mengerti benar tentang sistem hukum kelembagaan jaminan di Indonesia.
Kata kunci : Eksistensi PPAT, Pengikatan Kredit Melalui HT

A. LATAR BELAKANG
Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah
satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan nasional, serta salah satu upaya untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang
para pelakunya meliputi baik Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan
dan Badan Hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah besar. Dengan meningkatnya
kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian
besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Mengingat pentingnya kedudukan dana
perkreditan tersebut dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dana dan
penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga
hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak
yang berkepentingan. Sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat
dibebankan pada hak atas tanah, yaitu Hak Tanggungan, sebagai pengganti lembaga
Hipotheek dan Credietverband. Ada suatu ketentuan dalam Hukum Romawi yang
menyatakan: Ibi jus incertum, ibi jus nullum (jika hukum itu tidak pasti maka tidak ada
hukum itu).
Sepanjang mengenai hal-hal yang belum ada ketentuannya berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria. Ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan tersebut
berasal dari zaman kolonial Belanda dan didasarkan pada Hukum Tanah Nasional,
sebagaimana pokok-pokok ketentuannya tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria
dan dimaksudkan untuk diberlakukan hanya untuk sementara waktu, yaitu sambil menunggu
terbentuknya Undang-Undang Hak Tanggungan yang dimaksud oleh Pasal 51 UUPA
tersebut. Ketentuan tersebut jelas tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Tanah Nasional dan
dalam kenyataanya tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang
perkreditan dan hak jaminan sebagai akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi. Akibatnya
ialah timbulnya perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai berbagai masalah dalam
pelaksanan hukum jaminan atas tanah, misalnya tentang pencantuman titel eksekutorial,
pelaksanan eksekusi dan lain sebagainya, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut
dirasa kurang memberikan jaminan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan.
Berbicara tentang Hak Tanggungan, tidak dapat terlepas dari sejarah hukum jaminan
pada umumnya di Indonesia setelah perang dunia II yang mengalami perkembangan yang
lamban. Tidak terjadi pembaharuan hukum ataupun pengaturan-pengaturan yang baru
mengenai lembaga jaminan yang telah lama dikenal sejak berlakunya Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Juga tidak terjadi pengaturan mengenai lembaga jaminan yang telah lama
tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dan telah lama diakui oleh
yurisprudensi, misalnya lembaga fidusia. 1 Hukum selalu terdapat perkembangan, perubahan,
tetapi dipihak lain perubahan itu berlangsung pada satu alur, ada kontinuitas. Perkembangan
dan perubahan seperti itu hanya dapat dimengerti apabila melihat adanya perubahan itu.
Kesadaran akan adanya kesinambungan dalam pengaturan undang-undang mempunyai
pengaruh yang penting, mengartikan ketentuan hukum yang baru, yaitu mengenai hal adanya
perubahan undang-undang. Apalagi untuk lembaga Hypotheek dan credietverband yang telah
berlaku sekian lama di Negara Indonesia, yang sejak berlakunya UUPA telah diganti dengan
hak jaminan atas tanah yang baru yaitu Hak Tanggungan, sudah dapat dibayangkan betapa
besar pengaruhnya atas kesadaran hukum masyarakat mengenai hukum jaminan.
Pada kenyataannya jaminan harta kekayaan bukan satu-satunya faktor penentu dalam
pemberian kredit. Namun demikian untuk memberikan perlindungan yang lebih mantap
kepada kreditur, hukum menyediakan suatu lembaga khusus yang memberikan kedudukan
istimewa kepada kreditur, yang dapat 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". HT
atau yang lebih lengkapnya Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang terkait
dengan tanah adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah seperti yang telah
disebutkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.2 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.
Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang timbul karena adanya perjanjian
pokok. Perjanjian jaminan tersebut adalah perjanjian accesoir yaitu perjanjian yang melekat
pada perjanjian pokok atau juga dikatakan perjanjian ikutan karena perjanjian ini tidak dapat
berdiri sendiri dalam arti eksistensi, peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan bergantung
kepada perjanjian pokoknya. Pemberiannya merupakan ikutan dari Perjanjian Pokok yaitu
perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yang dijaminkan
pelunasannya. 3 Pengertian Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun
1996 Pasal 1 ayat (1) adalah:
“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang
selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut bendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu
terhadap kreditur-kreditur lain."
Bahwa maksud dari Pasal 1 UUHT adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak
Guna Bangunan yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan untuk pinjaman kredit pada
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Bank. Sedangkan yang dimaksud dengan pelunasan diutamakan pada kreditur tertentu,
artinya kreditur tersebut mempunyai hak istimewa yang diberikan oleh Undang-undang
terhadap jaminan yang dipegang kreditur tersebut. Artinya bilamana hasil penjualan jaminan
tersebut diutamakan untuk pelunasan kreditur yang mempunyai hak istimewa, kemudian bila
masih ada sisanya dibayarkan pada kredtur-kreditur yang lain atau berdasarkan presentase
hutangnya. Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur secara khusus dengan tidak
mempergunakan KUH Perdata dan mengambilkan sistematik tersendiri namun berdasarkan
prinsip-prinsip dari Hukum Adat yang sesuai dengan rumusan dari Hukum Adat yang diputus
oleh BPHN tahun 1997. Sedangkan Undang-Undang Perbankan masih mempertahankan
tanah adat yang oleh UUPA sendiri sudah atau akan dilaksanakan pengkonversiannya dengan
hak-hak atas tanah menurut UUPA, dan keberadaan tanah adat sudah tidak dapat
dipergunakan untuk jaminan hutang, apalagi tidak dapat didaftarkan di kantor Pertanahan.
Eksistensi PPAT dalam suatu pengikatan kredit dan kaitannya dengan Hak
Tanggungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini saling terkait
antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana kita ketahui sifat perjanjian ini adalah
bersifat accessoir, yaitu timbulnya perjanjian jaminan adalah disebabkan adanya perjanjian
pokok berupa perjanjian kredit bank. Untuk mengetahui peran dan fungsi PPAT yang juga
selaku Notaris dalam suatu pengikatan kredit antara pihak bank sebagai kreditur dengan
pihak debitur hingga dikeluarkannya Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Badan
Pertanahan Nasional. Fungsi PPAT lebih ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 pada Pasal 1 angka 4 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda
yang berkaitan dengan tanah yaitu sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk
membuat akta pemindahan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak
Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga membantu
Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta
yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Untuk
meningkatkan sumber penerimaan negara dari pajak, PPAT juga berperan besar karena
mereka ditugaskan untuk memeriksa telah dibayarnya Pajak Penghasilan (PPH) dari
penghasilan akibat pemindahan hak atas tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan sebelum membuat akta.
Proses pengikatan kredit antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak debitur
adalah untuk memberikan keabsahan dan bukti dari terjadinya Hak Tanggungan, bahwa
dalam prakteknya yang biasa dijadikan jaminan dalam pengambilan fasilitas kredit adalah
Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Pada proses atau tahapan pembebanan Hak Tanggungan
terdiri dari penandatanganan Pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok, kemudian
pemberian Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT dan terakhir proses pendaftaran Hak
Tanggungan pada Kantor Pertanahan yang terkait objek Hak Tanggungan berada. Menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku, PPAT adalah pejabat umum yang berwenang
membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas
tanah, yang bentuk akta tersebut disahkan sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing. Memiliki
kedudukan sebagai yang disebutkan diatas, maka akta-akta yang dibuat oleh PPAT
merupakan akta autentik. Pengertian perbuatan hukum pembebanan hak atas tanah yang
pembuatan aktanya merupakan kewenangan PPAT, meliputi pembuatan akta pembebanan
Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UndangUndang Pokok Agraria yang bunyinya sebagai berikut:
“Hak Guna Bangunan terjadi :
a. Mengenai tanah yang dikuasai oleh Negara : karena penetapan Pemerintah

b.

Mengenai tanah milik: karena perjanjian yang berbentuk autentik antara pemilik
tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh Hak Guna
Bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut”
Memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wajib hadir dihadapan
PPAT, jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia wajib menunjuk pihak lain
sebagai kuasanya, dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan disingkat SKMHT,
yang berbentuk akta autentik. Pembuatan SKMHT selain kepada Notaris, ditugaskan juga
kepada PPAT yang keberadaannya sampai pada wilayah kecamatan, dalam rangka
memudahkan pemberian pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Pada saat
pembuatan SKMHT dan akta pemberian Hak Tanggungan, harus sudah ada keyakinan pada
PPAT yang bersangkutan, bahwa pemberi Hak Tanggungan mempunyai kewenangan untuk
melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang dibebankan, walaupun
kepastian mengenai dimilikinya kewenangan tersebut baru dipersyaratkan bahwa pada waktu
pemberian Hak Tanggungan itu didaftar. Sebagai rekomendasi adalah perlunya UndangUndang Hak Tanggungan disampaikan pada masyarakat dalam bentuk seminar, penyuluhan
dan sejenisnya agar masyarakat awam mengerti benar tentang sistem hukum kelembagaan
jaminan di Indonesia. Dasar Hukum yang dijadikan pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas
PPAT adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Undang-Undang Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu
dalam hal ini tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan
perbuatan hukum, dalam hal pembuatan akta-akta penjamin sangatlah penting.
Perkembangan Hak Tanggungan selaras dengan tuntutan kemajuan hukum yang
berlaku di tengah masyarakat terutama dalam hal-hal yang menyangkut tentang suatu hak
jaminan yaitu hak atas tanah dan pada perkembangan zaman peran Hak Tanggungan sangat
dibutuhkan untuk memenuhi segala kebutuhan terutama hal pemenuhan modal dengan benda
tak bergerak sebagai jaminannya. Hal ini peran agunan sangat berpengaruh terhadap
pengambilan suatu fasilitas kredit dan fungsi Hak Tanggungan sangat dibutuhkan sebagai
bagian yang tidak terpisahkan atas jaminan tersebut, sebagaimana termuat pada Pasal 8
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:
“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah, Bank
Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad
baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya
atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”
Setiap hal yang akan diperjanjikan tertuang pada sebuah Akta Perjanjian Kredit, baik
yang dibuat bentuk akta otentik maupun dibawah tangan yang akan ditandatangani antara
para pihak, baik pihak kreditur maupun pihak debitur sebelum pencairan dana dilakukan atau
dilaksanakan. Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai
kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Hal ini bank sebagai pemberi kredit percaya kepada
nasabahnya (debitur) dalam jangka waktu yang disepakati akan mengembalikan (debitur
dapat membayar lunas). Perjanjian kredit adalah suatu hubungan hukum mengenai harta
benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji ataupun dianggap untuk
melakukan sesuatu hal yang sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji. 4 Menurut
Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, pengikatan kredit tidak ada pengaturannya.
Istilah pengikatan kredit terdapat pada instruksi yang ditujukan kepada kalangan perbankan
yang menyatakan bahwa, untuk pemberian kredit bank wajib menggunakan akad perjanjian,
instruksi ini terdapat pada Instruksi Presidium Kabinet nomor 15/E/In/1996, tanggal 3
Oktober 1996, surat edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pem.b, tanggal
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20 Oktober 1996 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 10/E/In/1996, tanggal 6
Febuari 1997. Pengikatan kredit adalah sarana pembangunan, untuk mendapatkan fasilitas
kredit terikat pada syarat-syarat tertentu. Setelah pengikatan kredit ditandatangani, tetap ada
kemungkinan penyerahan kredit itu tidak diteruskan karena pertimbangan-pertimbangan
tertentu. Jika hal ini terjadi maka berarti tidak tercapai persesuaian kehendak baru untuk
menyerahkan pinjaman, dalam hal ini penerima kredit tidak berhak untuk menuntut ganti
kerugian. Sehingga jika masing-masing pihak tidak memenuhi kewajibannya, bank tidak
meyerahkan uang atau permohonan kredit debitur maka keduanya tidak saling mengadakan
tuntutan.
Urgensi tanah dalam kehidupan manusia semakin meningkat dan bahkan dapat
dikatakan hampir tidak ada satupun aktivitas manusia yang tidak berkaitan dengan tanah.
Tanah merupakan sumber daya alam serta sumber hidup bagi kehidupan manusia saat ini
maupun bagi kehidupan manusia pada masa yang akan datang. Masalah tanah merupakan
masalah yang membingungkan bagi para pejabat maupun instansi yang berwenang untuk itu,
dalam hal ini seluruh pihak sangat berkepentingan termasuk pihak perbankan. Bank sangat
berkepentingan sekali dimana tugas dan tanggung jawabnya untuk mengembangkan
perekonomian bangsa dan negara banyak sekali harus berhubungan dengan jaminan yaitu
yang disebut dengan Hak Tanggungan.

B. PEMBAHASAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi Pejabat Pembuat Akta
Tanah dalam pengikatan kredit melalui Hak Tanggungan dan untuk mengetahui tanggung
jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
(APHT). Metode penelitian yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu berupa spesifikasi
penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atas permasalahan yang berkaitan
dengan objek penelitian. Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku
dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaanya yang menyangkut
permasalahan yang telah diidentifikasi dan metode pendekatan yang dalam penelitian ini
dilakukan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder
dan tertier.
1. Pengertian, Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Pejabat Pembuat Akta Tanah sudah dikenal sejak berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan pelaksanan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih
dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut Undang-Undang ini terutama
pada Pasal 1 angka 24, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disebut sebagai pejabat umum
yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Yang berfungsi membuat
akta yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atau membebankan
hak atas tanah. Peran PPAT sangat penting khususnya terhadap hal-hal yang berhubungan
dengan data yuridis dalam pencatatan pendaftaran tanah, khususnya pencatatan perubahan
data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya. Peralihan dan pembebanan hak atas tanah hanya
dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta PPAT. Suatu akta autentik yaitu suatu akta
yang dibentuk oleh Undang-Undang, disebut dihadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu dimana akta tersebut dibuat. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang
diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.
Selain pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa PPAT
merupakan Pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta pemindahan hak atas tanah,
pembebanan hak atas tanah dan akta-akta lain yang diatur dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga membantu Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk
melaksanakan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta-akta yang dijadikan dasar
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, sebagaimana tertuang didalam Pasal 6 angka 2
yang menyebutkan :
“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh
PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan”
Pengertian PPAT sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu pejabat umum yang berwenang
membuat akta pemindahan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah terletak dalam daerah kerjanya
masing-masing dalam kedudukan sebagai yang disebut diatas, maka akta-akta yang dibuat
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan akta autentik. 5 Pejabat Pembuat Akta
Tanah merupakan pejabat yang mampu membuat akta dengan segala variasi dan
permasalahan, baik dari tanah maupun pemegang hak, hal ini disebabkan dari proses
pendidikan yang dilalui sebelum diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
sebelum mengajukan permohonan pengangkatannya kepada Kepla Badan Pertanahan
Nasional, maka terlebih dahulu lulus ujian teori dan praktek yang diselenggarakan oleh
Direktorat Jenderal Agraria. PPAT demikian adalah pejabat yang terlebih dahulu memegang
jabatan sebagai Notaris.
Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2006
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ada beberapa kewajiban dari Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) terdiri dari :
1. Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
2. Mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT
3. Menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala Kantor
Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan setempat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
4. Menyerahkan protokol PPAT dalam hal :
a. PPAT yang berhenti menjabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat
(2) kepada PPAT didaerah kerjanya atau kepada Kepala Kantor Pertanahan
b. PPAT Sementara yang berhenti sebagai PPAT Sementara kepada PPAT Sementara
yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor Pertanahan
c. PPAT Khusus yang berhenti sebagai PPAT Khusus kepada PPAT Khusus yang
menggantikannya atau kepada Kepala Kantor Pertanahan
5. Membebaskan uang jasa kepada orang yang tidak mampu, yang dibuktikan secara sah
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Membuka kantornya setiap hari kerja kecuali sedang melaksanakan cuti atau hari libur
resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam kerja Kantor Pertanahan
setempat
7. Berkantor hanya di 1 (satu) kantor dalam daerah kerja sebagaimana ditetapkan dalam
keputusan pengangkatan PPAT
8. Menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf dan teraan
cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Bupati/Walikota, Ketua
Pengadilan Negeri dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja
PPAT yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengambilan sumpah
jabatan
9. Melaksanakan jabatan secara nyata setelah pengambilan sumpah jabatan
10. Memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya
ditetapkan oleh Kepala Badan
11. Lain-lain sesuai peraturan Perundang-Undangan
Berbeda dengan PPAT dengan jabatan demi hukum, PPAT ini adalah para Camat
yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.Tidak ada perbedaan antara
hak dan kewajiban diantara mereka. Namun yang membedakannya antara lain adalah
kewenangan dari wilayah kerja dimana wilayah kerja PPAT Camat mempunyai wilayah
kecamatan sesuai wilayah jabatannya. Artinya jika seorang Camat, dapat diangkat menjadi
PPAT dengan wilayah kerja selain wilayah Kecamatan sesuai kewenangan Camatnya. Hal ini
dapat dilihat pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selalu mengangkat
seorang PPAT untuk wilayah kerjanya lebih dari satu Kecamatan. Kewenangan ini berbeda
dengan kewenangan dalam kerja PPAT yang bukan dilihat dari batas kecamatan melainkan
berdasarkan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sehingga dapat dilihat disini
bahwa kewenangan wilayah kerja PPAT lebih luas dari wilayah kerja Camat PPAT.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) pada Pasal 1 maka dapat dilihat bahwa bentuk PPAT ada 3 (tiga)
macam, yaitu :
1. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah Pejabat umum yang
diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
2. PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk
melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT didaerah yang belum cukup
terdapat PPAT
3. PPAT Khusus adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena
jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu
khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai Ketentuan Dasar mengenai PokokPokok Agraria di negara kita dan khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terdapat
didalam Pasal 2 angka 1 dan 2 dan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut
yang diatur oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2006 menegaskan bahwa PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran
tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar
bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh suatu perbuatan
hukum yang terdiri dari :
a. Jual beli
b. Tukar menukar
c. Hibah

d.
e.
f.
g.
h.

Pemasukan kedalam Perusahaan (inbreng)
Pembagian hak bersama
Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah Hak Milik
Pemberian Hak Tanggungan
Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan
Pengangkatan PPAT saat ini adalah berasal dari Notaris, artinya dipundak ada dua
jabatan, selaku Notaris dan selaku PPAT. Seorang Notaris harus mempedomani UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris beserta peraturan pelaksanaanya dan
harus tunduk pada pejabat Kementrian Hukum dan HAM sedang selaku PPAT harus
mempedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya dan
tunduk dan patuh pada Pejabat Badan Pertanahan Nasional. Hal ini bermakna bahwa terdapat
dua payung hukum yang harus dipatuhi oleh seseorang yang bertindak dalam dua jabatan.
Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana tertuang didalam
Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah, yang angka 1 menyebutkan:
“PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan
membuat akta sebagai alat bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan
dijadikan dasar bagi perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh
perbuatan hukum itu”.
Perbuatan hukum yang dimaksud didalam Pasal 2 angka 1 ini sebagaimana tertuang
didalam angka 2 yaitu berupa Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan untuk
Perusahaan (inbreng), Pembagian Hak Bersama, Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak
Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Pemberian Hak Tanggungan. Pemastian lembaga
dimaksudkan bahwa lembaga PPAT adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat
akta-akta peralihan, pendirian hak baru dan pengikatan tanah sebagai jaminan dan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) sebagai satu-satunya secara khusus yang melakukan pendaftaran
tanah (Recording Of Title And Continious).6 Selain itu tugas dan kewenangan Pejabat
Pembuat Akta Tanah untuk melakukan perbuatan hukum pada pembuatan akta-akta
penjamin sangatlah penting, posisi ini telah diperintahkan secara normatif oleh UndangUndang. Sehingga dalam hal ini peran dan wewenang dari PPAT adalah terutama hal
memproses pembuatan akta-akta penjamin yang dilakukan antara seorang kreditur dan
seorang debitur yang juga tidak terpisahkan dalam konteks pembuatan dan sekaligus untuk
menghasilkan alat bukti formal menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan oleh
para pihak yang berkepentingan. Peran dan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah sangatlah
penting dalam hal melakukan perbuatan hukum. Dalam pembuatan akta-akta yang dapat
digunakan sebagai akta penjamin.
2. Aspek Hukum Perjanjian Kredit.
Secara etimologis istilah “kredit” berasal dari bahasa Latin “cedere", berarti
kepercayaan (Belanda : vertrouwen, Inggris : believe, trust or convidence). Dalam hal ini
misalnya, seorang penerima kredit atau debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari sebuah
bank adalah tentu saja orang telah memperoleh kepercayaan dari pihak bank, yang mana hal
ini merupakan kreditur pada hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit)
mempunyai kepercayaan, bahwa debitur pada waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui
bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Secara umum
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kredit dapat diartikan sebagai “the ability to borrow on the opinion conceived by the lender
that he will be repaid. 7 Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu
pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara
mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank dan atau
badan lain. Selain itu pengertian kredit juga tertuang pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga,
sehingga dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan berupa uang atau tagihan yang
nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau
mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit
(debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Mencakup hak
dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang telah
ditetapkan dan masalah sanksi apabila seorang debitur ingkar janji terhadap perjanjian kredit
yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
Mr. J.A. Levy seorang ahli hukum kebangsaan Inggris yang dikutip Edy Putra
Tje’Aman merumuskan arti hukum dari kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah
uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak
mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan
sejumlah pinjaman itu dibelakang hari. 8 Pengertian ini dapat dilihat adanya dua pengertian
yaitu sebab dan akibat, yang merupakan sebab ialah penerima kredit dianggap mampu untuk
mengembalikan pinjaman dibelakang hari, sedangkan yang merupakan akibat adalah
sipenerima kredit dipercaya. Sehingga yang menjadi ukuran kepercayaan disini adalah
kemampuan ekonomi si debitur. Kemudian M. Jakile yang dikutip Mariam Darus
Badrulzaman menyimpulkan empat-elemen penting dari pengertian kredit sebagai suatu
ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis
sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu yaitu :
1. Tidak seperti hibah, transaksi kredit mensyaratkan peminjaman dan pemberian kredit
untuk saling tukar menukar sesuatu yang bernilai ekonomis
2. Tidak seperti pembelian secara kontan, transaksi kredit mensyaratkan dibelakang hari
3. Tidak seperti hibah maupun pembelian secara tunai, transaksi kredit akan terjadi sampai
pemberi kredit bersedia mengambil resiko bahwa pinjamannya mungkin tidak akan
dibayar
4. Sebegitu jauh ia bersedia menanggung resiko, bila pemberi kredit menaruh kepercayaan
terhadap peminjam. Resiko dapat dikurangi dengan meminta kepada peminjam untuk
menjamin pinjaman yang diinginkan meskipun sama sekali tidak dapat dicegah semua
resiko kredit.9
Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah suatu
hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, satu pihak berjanji
ataupun dianggap untuk melakukan sesuatu hal yang sedang pihak lain berhak menuntut
pelaksanaan janji itu.10 Sedangkan menurut Mgs Edi Putra The’Aman, tenggang waktu antara
pemberian dan penerimaan kembali prestasi merupakan sesuatu hal yang abstrak, yang sukar
diraba. Karena masa antara pemberian dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan untuk
Pendapat Buvier’s, 1991, Law Disctionary, dalam buku Mariam Darus Badrulzaman Perjanjian
Kredit Bank, Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 23.
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beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun.11 Dimana pada prakteknya banyak
terjadi debitur yang tidak menepati waktu yang diperjanjikan mengembalikan pinjamannya
dengan berbagai alasan. Sehingga dalam perumusan pengertian kredit ditegaskan kewajiban
debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktunya dan disertai dengan
kewajibannya yang lain yaitu berupa bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perjanjian kredit tidak ada pengaturannya,
istilah perjanjian kredit terdapat di dalam Instruksi yang ditujukan kepada kalangan
perbankan yang menyatakan bahwa, untuk pemberian kredit Bank wajib menggunakan akad
perjanjian, instruksi ini terdapat di dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/E/In/1996,
tanggal 3 Oktober 1996. Surat Edaran Bank Indonesia Unit 1 Nomor 2/649/UPK/Pem.b,
tanggal 20 Oktober 1996 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 10/E/In/1996,
tanggal 6 Februari 1997. Menurut Windscheid yang dikutip Mariam Darus Badrulzaman
dalam literatur mengenai sifat perjanjian kredit mengemukakan bahwa perjanjian kredit
adalah perjanjian dengan syarat tangguh (condition prestative), yang pemenuhannya
bergantung pada peminjam yakni kalau penerima kredit menerima dan mengambil pinjaman
itu (Pasal 1253 KUH Perdata).12 Menurut Goudeket yang dikutip Mariam Darus
Badrulzaman perjanjian kredit yang didalamnya terdapat perjanjian pinjam uang adalah
perjanjian yang bersifat konsensual (factum de contanendo) dan obligator, dimana perjanjian
ini mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.13 Dan Goudeket
menolak sifat riil perjanjian pinjam uang karena menurutnya apabila seseorang mengikatkan
diri untuk menyerahkan kepada puhak lain, maka yang diperlukan adalah suatu perjanjian
untuk mencapai tujuan perjanjian itu dan menyerahkan uang adalah “pelaksanaannya” dari
perjanjian tersebut dan bukan merupakan perjanjian tersendiri, terlepas dari perjanjian kredit
dan pada saat perjanjian itu diserahkan maka berlakulah ketentuan-ketentuan Bab XIII Buku
III KUH Perdata.
Perjanjian kredit adalah penawaran yang mengikat pemberi kredit untuk mengadakan
suatu perjanjian yang timbal balik (een bindende offerte tot een wederkerige overeenkomst).
Sifat timbal balik perjanjian ini terjadi pada saat penerima kredit menyatakan kesediannya
menerima pinjaman itu. Biasanya pemberi kredit sejak semula sudah terikat pada perjanjian
sedangkan pemohon kredit baru pada saat ia menghendakinya sehingga ditentukan oleh
kemauan sepihak dari pemohon dan hal ini bertentangan dengan Pasal 1256 KUH Perdata.
Menurut Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan :
“Perjanjian kredit adalah “perjanjian Pendahuluan” (voorovereenkomst) dari
penyerahan uang. Dimana perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan
antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara
keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual (pacta de contrahendo) obligator, yang
dikuasai oleh Bagian Umum KUH Perdata.”14
Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil, pada saat penyerahan uang dilakukan,
barulah berlaku ketentuan yang dituangkan pada model perjanjian kredit pada kedua pihak.
Istilah kredit pada prakteknya juga dipergunakan untuk penyerahan uang sehingga
dipergunakan kata kredit. Istilah ini meliputi perjanjian kredit yang bersifat konseptual
maupun penyerahan uang yang bersifat riil. Perjanjian kredit yang mengandung dua fase
yaitu konsensuil dan riil tidak semata-mata berupa suatu “perbuatan” akan tetapi
membutuhkan adanya “penyesuaian kehendak” dalam hal penyerahan. Praktek perbankan
dapat disimpulkan bahwa untuk penyerahan uang dibutuhkan penyesuaian kehendak, dengan
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ditanda tanganinya perjanjian kredit tidak berarti tentu diiringi penyerahan uang (kredit)
pihak bank maupun penerima uang oleh pemohon kredit (debitur). Debitur (pemohon kredit)
tidak dapat mengambil uang, kalau tidak ada pernyataan dari bank bahwa pemohon sudah
boleh mengambil pinjaman itu. Juga dari pihak pemohon masih terbuka kemungkinan untuk
mengurungkan niatnya mengambil kredit itu, apabila pemakaian uang itu tidak lagi
diperlukannya. Perjanjian kredit adalah sarana pembangunan, untuk mendapatkan fasilitas
kredit penerima kredit terikat pada syarat-syarat tertentu. Setelah perjanjian kredit ditanda
tangani, tetap ada kemungkinan penyerahan kredit itu tidak diteruskan karena pertimbanganpertimbangan tertentu. Jika hal ini terjadi maka berarti tidak tercapai persesuaian kehendak
baru untuk menyerahkan pinjaman, hal ini penerima kredit tidak berhak untuk menuntut ganti
kerugian. Sehingga jika masing-masing pihak tidak memenuhi kewajibannya, bank tidak
menyerahkan uang atau pemohon kredit (debitur) tidak menggunakan kredit, maka keduanya
tidak saling mengadakan tuntutan.
3. Proses Pemberian Hak Tanggungan Dalam Suatu Perjanjian Kredit
Dalam pemberian (pembebanan) Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit dapat
dilakukan dengan beberapa proses atau tahapan, yaitu sebagai berikut :
a. Tahap Pertama, Perajanjian Kredit
Tahap ini didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau
perjanjian pinjam uang atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan pinjam
meminjam uang antara kreditur dan debitur. Hal ini sesuai dengan sifat accessoir Hak
Tanggungan yang pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok yaitu
perjanjian kredit atau perjanjian hutang atau perjanjian yang menimbulkan hutang. Pasal 10
angka 1 undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa pemberian Hak Tanggungan
didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan untuk pelunasan
hutang tertentu, yang dituangkan didalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
perjanjian hutang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lain yang menimbulkan hutang
tersebut. Janji itu memberikan Hak Tanggungan sebagai pelunasan hutang tertentu harus
dirumuskan dalam perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Janji tersebut dapat dirumuskan
dalam salah satu Pasal perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Sebagaimana dalam
perjanjian kredit baru berupa janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan
pelunasan hutang tertentu sedangkan perjanjian pemberian Hak tanggungan akan dilakukan
dengan akta tersendiri yang disebut dengan Akta Pemerian Hak Tanggungan (APHT) yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian hutang atau perjanjian
lainnya yang menimbulkan hutang bentuknya adalah sebagai berikut :
1) Dapat dibuat akta dibawah tangan artinya dibuat oleh kreditur sendiri atau akta
autentik yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT
2) Perjanjian kredit atau perjanjian hutang dapat dibuat oleh orang perorangan atau
badan hukum asing sepanjang kredit tersebut digunakan untuk kepentingan di
wilayah Republik Indonesia
3) Mengenai tempatnya perjanjian kredit dapat dibuat dalam atau diluar negeri
b. Tahap Kedua, Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
Tahap ini berupa pembebanan Hak Tanggungan yang ditandai dengan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) yang ditanda tangani oleh kreditur sebagai penerima Hak Tanggungan dan debitur
sebagai pemilik hak atas tanah yang dijaminkan. Bentuk Hak Tanggungan adalah autentik
yang dibuat dan ditandangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan

Pasal 11 angka (1) Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah pada Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan :
1) Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan
2) Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan apabila diantara
mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan
suatu domisili pilihan di Indonesia, dan apabila domisili pilihan itu tidak
dicantumkan, maka kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih
3) Penunjukkan secara jelas hutang atau hutang-hutang yang dijamin
4) Nilai tanggungan
5) Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan
Akta APHT ini merupakan bentuk standard yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) dan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT). Sesuai dengan
Pasal 10 angka 2 Undang-Undang Hak Tanggungan menegaskan: “Pemberian Hak
Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Sebagaimana dalam prakteknya, pemberian Hak Tanggungan yang ditandai dengan
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ini dapat dilakukan dengan 2 (dua)
cara yaitu :
1) Penandatanganan APHT dilakukan oleh pemilik jaminan atau agunan bersama
dengan penandatanganan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok
2) Dalam membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
c. Tahap Ketiga, Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan di Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN)
Tahap ketiga ini ditandai dengan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan
(APHT) ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dimana objek jaminan berada.
Hal ini sesuai dengan Pasal 13 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menegaskan
pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional,
setelah Badan Pertanahan Nasional menerima pendaftaran dari PPAT ini dalam waktu 7
(tujuh) hari setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan ditanda tangani kemudian Pejabat
Pembuat Akta Tanah menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan
setempat, menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan terutama pada Pasal 1 berkas
tersebut terdiri dari :
1) Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) dan memuat daftar jenis
surat-surat yang disampaikan
2) Surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan dari penerima Hak Tanggungan
3) Fotocopy surat bukti identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan
4) Sertifikat asli hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang
menjadi objek Hak Tanggungan
5) Lembar ke-2 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
6) Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sudah diparaf oleh PPAT
yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan
untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan
7) Bukti pelunasan biaya pendaftaran Hak Tanggungan menurut Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992
Setelah itu Kantor Badan Pertanahan Nasional membuatkan Buku Tanah Hak
Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak
Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada Sertifikat hak atas tanah yang

bersangkutan. Sebagai tanda bukti bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan telah didaftar di
Kantor Badan Pertanahan Nasional, yang membuktikan adanya Hak Tanggungan maka
Kantor Badan Pertanahan Nasional akan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan. Sertifikat
tersebut diberikan kepada kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan. Sertifikat Hak
Tanggungan adalah merupakan salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan salinan buku
tanah Hak Tanggungan yang dijahitkan menjadi satu. Dengan demikian kalau kita meneliti
Sertifikat Hak Tanggungan tampak sama dengan isi Akta Pemberian Hak Tanggungan karena
petikan Akta Pemberian Hak Tanggungan merupakan bagian dari Sertifikat Hak
Tanggungan. Yang mana pada Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan tahun 1996
tersebut dapat disimpulkan bahwa yang didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional
yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan yang disertai dengan Sertifikat Tanah dan surat
lainnya sebagai bukti objek Hak Tanggungan dan identitas dari pihak-pihak kreditur dan
debitur atau pemilik jaminan. Dari tahap-tahap proses Pembebanan Hak Tanggungan akan
lahirlah beberapa akta atau dokumen yang diperlukan bagi kreditur apabila dikemudian hari
akan melakukan eksekusi terhadap Hak Tanggungan tersebut yaitu :
1 Perjanjian kredit / Perjanjian Hutang
2 Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Akta ini diperlukan jika
pemberi Hak Tanggungan menguasakan kepada kreditur untuk membebankan Hak
Tanggungan. Tetapi apabila pemberi Hak Tanggungan langsung memberikan Hak
Tanggungan dengan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan maka
SKMHT tidak diperlukan (SKMHT tidak harus ada)
3 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
4 Sertifikat Hak Tanggungan
5 Sertifikat Hak Atas Tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan
Selain itu semua janji-janji di dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
sangatlah penting bagi kepentingan kreditur, apabila dalam pemberiaan kredit dengan
jaminan tanah beserta benda-benda yang terkait dengan tanah harus dilakukan pembebanan
jaminan secara sempurna untuk melindungi kepentingan kreditur dikemudian hari. Salah satu
aspek pembebanan Hak Tanggungan yang sempurna adalah perlunya dicantumkan janji-janji
dari pemberi Hak Tanggungan yang termuat pada Akta Pemberian Hak Tanggungan. Bagi
kreditur adanya janji-janji dari pemilik jaminan adalah merupakan suatu keharusan karena
janji-janji tersebut yang akan didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Janji-janji
yang termuat di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah didaftarkan
pada Kantor Badan Pertanahan Nasional tersebut akan dicatat didalam Buku Tanah, dan akan
menjadikan pengikatan Hak Tanggungan tersebut menjadi sempurna dan memberikan
kekuatan hukum kepada kreditur karena :
1 Tanah yang telah diikat Hak Tanggungan tersebut tidak dapat dialihkan kepada
siapapun baik berupa Jual Beli, Hibah, Tukar Menukar dan lain sebagainya, namun
apabila tanah tersebut terpaksa dialihkan oleh pemiliknya, maka kreditur sebagai
pemegang Hak Tanggungan tetap mengikuti benda itu kemanapun berada (droit de
suite) yang merupakan salah satu sifat Hak Tanggungan
2 Tanah jaminan tersebut tidak dapat disita (Conservatoir Beslaag), Kantor Badan
Pertanahan Nasional biasanya menolak mencatat penyitaan terhadap tanah yang
dibebani Hak Tanggungan
3 Kreditur memiliki Hak Preferen, yaitu hak yang didahulukan atau diistimewakan
pelunasannya dari hasil penjualan terhadap tanah yang telah dibebani Hak
Tanggungan
4 Kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan, mempunyai hak untuk menjual objek
Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa melalui
Pengadilan

Kemudian agar pemasangan Hak Tanggungan menjadi sempurna maka menurut Bab
IV (tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan) UndangUndang nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan, ada hal-hal yang perlu mendapat
perhatian sebelum melakukan pengikatan atau pemasangan Hak Tanggungan sehingga perlu
disampaikan kepada seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada saat pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yaitu bahwa :
a. Bahwa Hak Tanggungan bersifat accessoir yaitu dimana kebendaan atau eksistensi Hak
Tanggungan tergantung dari perjanjian pokoknya, dimana yang dimaksud dengan
perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang atau nama lain yang
isinya menimbulkan hutang piutang. Jadi sebelum pemasangan Hak Tanggungan maka
perjanjian kredit harus lahir terlebih dahulu yaitu harus ditanda-tangani antara pihak
kreditur dan debitur dan apaila perjanjian kredit tersebut telah hapus, misalnya apabila
hutang tersebut telah lunas maka Hak Tanggungan tersebut akan menjadi hapus juga
berdasarkan surat roya yang dikeluarkan oleh kreditur
b. Perjanjian kredit atau perjanjian hutang atau nama lain yang isinya menimbulkan hutang
piutang, bentuk aktanya bebas artinya perjanjian tersebut boleh dalam bentuk akta
autentik (akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang) maupun akta dibawah tangan.
Perjanjian kredit atau perjanjian hutang yang mana mengatur tentang syarat dan
ketentuan pemberian hutang dan cara pengembaliannya. Perjanjian kredit ini juga harus
ditegaskan bahwa hutang piutang tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan sebagai
jaminan pelunasan hutang
c. Pada pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) perlu diperjanjikan secara
tegas bahwa asas tidak dapat dibagi-bagi dapat dikesampingkan, artinya pada APHT
perlu dicantumkan penegasan atau menganut asas dapat dibagi-bagi yang dicantumkan
didalam APHT sehingga kreditur dapat melakukan roya parsial apabila dikemudian hari
memang diperlukan. Bagi kreditur yang memberikan kredit konstruksi untuk
pembangunan perumahan maka penegasan asas dapat dibagi-bagi dalam pembuatan
APHT mutlak diperlukan, karena dengan adanya asas dapat dibagi-bagi ini, maka
kreditur akan cepat mengajukan roya parsial untuk bagian-bagian tanah yang sudah
dijual yaitu berupa kavling atau tanah yang diatasnya dibangun rumah dengan fasilitas
kredit pemilikan rumah dari bank atau penjualan tunai
d. Sebagaimana pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) haruslah memuat 11
(sebelas) janji-janji Hak Tanggungan. Dengan adanya janji-janji ini maka pengikatan
jaminan dapat dinilai telah sempurna. Khusus janji yang memberikan kuasa untuk
menjual atas kekuasaan sendiri akan memberikan hak kepada kreditur untuk
mengeksekusi objek Hak Tanggungan secara langsung dengan bantuan Kantor Badan
Lelang tanpa melalui Pengadilan. Dan didalam praktek di lapangan Kantor Badan Lelang
tidak bersedia mengeksekusi jika janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri tidak
tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
e. Pada asasnya objek Hak Tanggungan hanya menyangkut tanahnya saja tidak termasuk
benda-benda diatasnya. Dan agar Hak Tanggungan meliputi tanah berikut benda-benda
yang berada diatasnya tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian
hari, maka penegasan ini haruslah tercantum dii dalam APHT
f. Setelah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan, maka sertifikat hak atas tanah harus
dikembalikan kepada pemberi Hak Tanggungan. Namun sangat berbahaya jika sertifikat
diberi kembali kepada pemiliknya atau pemberi Hak Tanggungan, karena pada
prakteknya eksekusi tidak dapat dilakukan jika sertifikat tidak dilampirkan didalam
permohonan eksekusi. Oleh karena itu sertifikat tersebut haruslah disimpan di kantor
kreditur. Agar sertifikat tetap berada dalam kekuasaan kreditur, maka harus ada

penegasan didalam APHT behwa sertifikat tanah dan dokumen lainnya tetap berada
dalam kekuasaan kreditur
g. Undang-Undang Hak Tanggungan memperluas objek Hak Tanggungan yang meliputi
hak-hak atas tanah dengan bukti Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak
Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai yang dapat dipindahkan dengan diperjanjikan
h. Untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur
maka pemasangan Hak Tanggungan harus dilakukan untuk waktu tertentu, yaitu :
1) Jika tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan telah terdaftar (bersertifikat),
maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang biasanya dilakukan
bersama dengan penandatanganan perjanjian kredit harus segera dilakukan
2) Jika tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan belum terdaftar (belum
bersertifikat), maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak
penandatangan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang
biasanya dilakukan bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit harus
segera dilakukan
3) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatangan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT), maka akta tersebut berikut surat-surat atau
warkah lainnya harus segera dikirimkan ke Kantor Badan Pertanahan untuk
didaftarkan
4) Lahirnya Hak Tanggungan ditandai pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan
yaitu ditentukan pada hari ketujuh setelah Kantor Badan Pertanahan menerima
secara lengkap surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran tersebut. Dan jika
pada hari ketujuh jatuh pada hari libur maka ditentukan hari kerja berikutnya
i. Apabila dalam memasang Hak Tanggungan didahului dengan menggunakan Surat Kuasa
Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) maka pelaksanaan SKMHT tersebut ditetapkan
batas waktunya 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah yang telah terdaftar (bersertifikat)
dan 3 (tiga) bulan untuk hak atas tanah yang belum terdaftar. Jika pada batas waktu
tersebut SKMHT tidak dilaksanakan untuk meningkatkan pemasanga Hak Tanggungan
maka SKMHT dinyatakan batal demi hukum/gugur. Dengan gugurnya SKMHT masih
dimungkinkan untuk membuat SKMHT yang baru sepanjang pemberi Hak Tanggungan
bersedia menandatangani SKMHT tersebut
j. Untuk membebankan Hak tanggungan pemberi Hak Tanggungan wajib hadir sendiri di
hadapan PPAT untuk menandatangani SKMHT atau APHT, tidak boleh menguasakan
kepada orang lain untuk membebankan Hak Tanggungan
k. Pada saat membebankan Hak Tanggungan perlu menentukan nilai Hak Tanggungan
dalam APHT, nilai Hak Tanggungan akan menentukan hak preferent yang dimiliki
kreditur jika objek Hak Tanggungan dieksekusi. Nilai Hak Tanggungan harus selalu
disesuaikan dengan nilai jaminan
l. Jika debitur atau pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit maka kreditur sebagai
pemegang Hak Tanggungan tetap memiliki hak preferent seolah-olah tidak terjadi
kepailitan sehingga kreditur tetap dapat menggunakan hak eksekusinya. Namun hak
eksekusi tertunda selama 90 (sembilan puluh) hari sejak kepailitan itu terjadi. Dengan
adanya kepailitan debitur atau pemberi Hak Tanggungan, sebaiknya kreditur
memberitahukan kepada kurator dan Hakim Pengawas tentang hak preferent kreditur.
Apabila jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi hutang, maka atas
kekurangan hutang tersebut kreditur dapat meiminta kepada kurator dan Hakim
pengawas terhadap hasil penjualan boedel pailit dengan hak konkuren
m. Jika telah terjadi pelunasan hutang oleh debitur atau peristiwa lainnya, maka Hak
Tanggungan menjadi hapus sehingga perlu dilakukan roya atau pencoretan catatan Hak

Tanggungan pada buku tanah hak atas tanah dan sertifikatnya oleh Kantor Badan
Pertanahan Nasionl agar tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan menjadi bebas dari
beban jaminan
n. Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum yang tetap dan berlaku
sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai dengan tanah
o. Karena sertifikat Hak Tanggungan oleh Undang-Undang diberikan kekuatan eksekutorial
yang sama dengan putusan Pengadilan yang tetap, maka apabila debitur cidera janji
maka pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi atas jaminan atau objek
Hak Tanggungan tanpa harus mengajukan gugatan kepada debitur. Bahkan kreditur
sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama kali memiliki hak parate eksekusi untuk
mengajukan eksekusi jaminan secara langsung dengan bantuan Kantor Badan Pelelangan
tanpa melalui Pengadilan lagi.
Jadi pengikatan dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap
suatu jaminan harus dilakukan secara sempurna yaitu harus memuat janji-janji yang telah
diuraikan.
A.P. Parlindungan dalam bukunya “Komentar Undang-Undang Tentang Hak
Tanggungan”, mengatakan bahwa pembatasan yang ditetapkan Pasal 1 tersebut telah
memberikan suatu hal yang jelas dikaitkan dengan penjelasan umum angka 3 dari UndangUndang Hak Tanggungan, yaitu :
1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya.
2. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada.
3. Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga
dan memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.15
Sehingga terdapat hal yang menarik dari batasan Hak Tanggungan yaitu bahwa Hak
Tanggungan memiliki alternatif di dalam objeknya yakni :
1) Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya saja
2) Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanah berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut
3) Hak Tanggungan dapat dibebankan atas bangunan terlepas dari hak atas tanah
(Pasal 4 angka 5)
Kedudukan Hak Tanggungan dalam suatu Perjanjian Kredit dapat dilihat dari
beberapa aspek diantaranya :
1. Aspek hukum perjanjian
Pemberian Hak Tanggungan haruslah sesuai dan memenuhi syarat sahnya suatu
perjanjian. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa suatu perjanjian yang telah
memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai
akibatnya perjanjian akan mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
Oleh karena itu agar kebendaan dalam suatu perjanjian yang diakui oleh Undang-Undang
haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sebagaimana
kita ketahui syarat sahnya suatu perjanjian telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :
Untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
15
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d. Suatu sebab yang halal
Hal-hal inilah yang merupakan syarat pokok dari suatu perjanjian dan keempatnya
dapat dibedakan menjadi dua golongan dimana syarat nomor 1 dan 2 merupakan syarat
subjektif yang menyangkut orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat nomor 3
dan 4 merupakan syarat objektif yang mengatur tentang perbuatan yang dilakukan.
Pemberian Hak Tanggungan juga harus memenuhi syarat subjektif sebagaimana yang
dirumuskan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, pada pemberian Hak Tanggungan
kesepakatan dalam suatu perjanjian haruslah merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak
atau lebih dalam perjanjian tersebut misalnya saja dalam hal apa saja yang mereka kehendaki
untuk melaksanakannya, mengenai saat pelaksanannya dan mengenai pihak yang
berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang disepakati tersebut begitu pula halnya dengan
kecakapan dalam pemberian Hak Tanggungan dalam hal ini kecakapan bertindak dalam
banyak hal, hal ini menyangkut tentang kewenangan untuk bertindak di dalam hukum. Jika
masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan masalah kemampuan dari orang
perorangan yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum sementara masalah
kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang-perorangan tersebut yang bertindak dan
berbuat terhadap hukum.
Undang-Undang Hak Tanggungan memuat tentang ketentuan mengenai kecakapan
dan kewenangan bertindak sebagaimana termuat di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UndangUndang Hak Tanggungan yang berbunyi :
Pasal (8)
1 . Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau Badan Hukum yang
mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak
Tanggungan yang bersangkutan.
2 . Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan
pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.
Pasal (9)
“Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau Badan Hukum yang
berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang”
Syarat objektif sahnya suatu perjanjian tertuang didalam Pasal 1332 sampai dengan
Pasal 1334 KUH Perdata mengenai keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian dan
Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata mengatur mengenai kewajiban adanya
suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini tertuang
didalam Pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi :
“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit
ditentukan jenisnya”
“Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu
terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”
Secara sepintas nampaklah bahwa KUH Perdata hanya menekankan pada perikatan
untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, dan jika diperhatikan lebih lanjut rumusan
tersebut hendak menegaskan kepada kita semua bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu
perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dalam KUH
Perdata semua jenis perikatan pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu
keberadaan kebendaan tertentu. Kebendaan tersebut haruslah sesuatu yang ditentukan secara
pasti. Sedangkan syarat objektif yang satu lagi adalah suatu sebab yang halal, sehingga
pemberian Hak Tanggungan suatu sebab yang halal merupakan hal yang harus diperhatikan.
Pada KUH Perdata sebab yang halal diatur pada Pasal 1335 sampai Pasal 1337 menyatakan
bahwa :

“suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu
atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”.
Sehingga dapat dilihat yang disebut dengan sebab yang halal yaitu :
1) Bukan tanpa sebab
2) Bukan sebab yang palsu
3) Bukan sebab yang terlarang
Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1337 yang berbunyi :
“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila
berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”
2.

Aspek Hukum Kebendaan
Jaminan adalah segala kebendaan yang mempunyai nilai, mudah dituangkan, yang
diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari kewajiban debitur yang ada.
Kredit yang diberikan selalu diamankan yaitu dengan cara adanya kredit atau jaminan kredit.
Apabila debitur oleh karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar
hutang maka pihak kreditur dapat menjual atau melelang jaminan berdasarkan Sertifikat Hak
Tanggungan guna menutup hutang dan hasil penjualan jaminan yang dimiliki oleh kreditur
ini adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak kreditur untuk mendapatkan
pelunasan dengan barang-barang tersebut apabila debitur ingkar janji pada waktu yang telah
ditentukan dalam perjanjian. Kemudian yang termuat pada pasal 18 Undang-Undang Hak
Tanggungan bahwa suatu Hak Tanggungan dapat berakhir atau hapus dikarenakan hal-hal
sebagai berikut :
1. Hapusnya hutang yang dijamin Hak Tanggungan
2. Dilepaskan Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan
3. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua
Pengadilan Negeri
4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan
Penjelasan Pasal 18 dikatakan bahwa sesuai dengan sifat accessoir, dari Hak
Tanggungan, adanya Hak Tanggungan bergantung pada adanya piutang yang dijamin
pelunasannya. Apabila hutang itu hapus karena pelunasan atau sebab-sebab lain, maka
dengan sendirinya Hak Tanggungan tersebut menjadi hapus juga. Penjelasan ini terlihat
bahwa barakhirnya Hak Tanggungan tidak berdiri sendiri terlepas dari hutang pokok
(Perjanjian Kredit bank), melainkan Hak Tanggungan ini berakhir kalau hutang pokok yang
menjadi perjanjian prinsipilnya sudah hapus. Sifat accessoir ini merupakan prinsip Hak
Tanggungan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hak Tanggungan dapat juga
berakhir jika pemegang Hak Tanggungan (kreditur) melepaskan Hak Tanggungannya.
Menurut angka 2 angka 18 Undang-Undang Hak Tanggungan ini adalah dengan membuat
pernyataan tertulis mengenai pelepasan Hak Tanggungan. Pernyataan tertulis ini dibuat oleh
kreditur yang ditujukan kepada debitur Hak Tanggungan.
Menurut A. P. Parlindungan apabila pemegang Hak Tanggungan melepaskan Hak
Tanggugannya, maka kedudukannya sebagai kreditur preferen berubah menjadi kreditur
konkuren.16 Dengan kedudukan kreditur konkuren tersebut, pemegang Hak Tanggungan ini
tidak lagi diistimewakan dari kreditur lain melainkan terdapatnya persamaan kedudukan para
kreditur terhadap kreditur. Sehingga asasnya tersimpul dari Pasal 1132 KUH Perdata bahwa
semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama. Wujud persamaan tersebut adalah atas
hasil penjualan harta benda debitur, para kreditur mendapat bagian yang seimbang dengan
besar kecilnya tagihan mereka terhadap keseluruhan tagihan kreditur. 17 Selain itu berakhirnya
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Hak Tanggungan dapat juga terjadi karena pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan
penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri yang terjadi karena permohonan pembeli
hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu
dibersihkan dari beban Hak Tanggungan ((Pasal 18 angka 3 Undang-Undang Hak
Tanggungan).
4. Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kredit Melalui Hak Tanggungan

( PPAT )

Dalam Pengikatan

Peran dan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang juga menjabat sebagai Notaris
sangat penting untuk melakukan perbuatan hukum, dimana pembuatan akta-akta yang dapat
digunakan sebagai akta penjaminan. Sebagaimana diketahui posisi yang sangat penting ini,
telah diperintahkan secara normatif serta tertuang didalam Undang-Undang. Eksistensi PPAT
dalam pengikatan kredit melalui Hak Tanggungan atau jaminan kredit berupa benda dalam
bentuk tanah. Untuk kelancaran pelaksanaan pengikatan kredit dengan obyek jaminan berupa
tanah pihak PPAT berperan aktif untuk mengkonsultasikan pengikatan kredit antara calon
debitur dengan calon kreditur sehingga kedua balah pihak dapat memahami tata cara,
konsekuensi dari pengikatan kredit tersebut, termasuk dampak hak dari masing-masing pihak
serta kedudukan dan status obyek jaminan Hak Tanggungan apabila terjadi wanprestasi.
Adapun untuk diketahui bahwa semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPAT terhadap
semua peristiwa hukum yang dikehendaki oleh para pihak adalah bertujuan untuk
“Menghasilkan alat bukti yang formal dan benar-benar autentik yang dapat dipertanggung
jawabkan secara yuridis dalam konteks mempertahankan suatu alat bukti hukum menurut
peraturan yang yuridis”.
Pada proses pembuatan akta-akta penjamin yang ditandatangani antara para pihak
kreditur maupun pihak debitur harus tidak terpisahkan dalam konteks perbuatan dan
sekaligus untuk menghasilkan alat bukti formal menurut hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan oleh para pihak yang berkepentingan. Apabila dilihat dari proses pembuatan akta
penjamin yang dilakukan oleh PPAT tidaklah dapat berdiri sendiri, dalam artian untuk
melahirkan akta penjamin hutang harus dilihat secara komprehensif dan holistic dari semua
alat bukti yang mendukung untuk dibuatnya akta penjamin yang dimaksud, sehingga pada
akhirnya objek jaminan yang diserahkan oleh seorang debitur kepada kreditur, apakah
jaminan (collateral) tersebut bersifat benda tetap atau benda bergerak, karena secara
lazimnya dalam pembuatan akta-akta dimaksud haruslah dimulai dari segala persyaratan
formal dan materil. Selain itu pihak debitur harus telah mendapat persetujuan dari pihak
kreditur selaku pemberi fasilitas kredit. Hal ini debitur wajib menyerahkan bukti diri
(identitas) yang sah dan berlaku, begitu pula apabila berstatus Badan Hukum, selain itu juga
menyerahkan bukti hak kepemilikan hak atas benda tetap yaitu berupa sertifikat tanah (tanda
bukti hak) baik itu berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan maupun Hak
Pakai.
Kadangkala, objek jaminan hak atas tanah yang dipergunakan sebagai jaminan atas
hutang debitur terletak diluar wilayah kerja PPAT yang ditunjuk oleh pihak kreditur,
misalnya saja seorang calon debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari pihak kreditur
seperti Bank Mandiri cabang kota Lhokseumawe berkedudukan di kota Lhokseumawe namun
objek jaminan hak atas tanahnya terletak di kabupaten Aceh Utara, sementara
penandatanganan perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur dilakukan diwilayah
kerja hukum bank pemberi kredit, yakni kota Lhokseumawe. Terhadap objek Hak
Tanggungan yang didaftarkan di Kabupaten Aceh Utara maka debitur harus memberi kuasa
kepada bank dengan cara menandatangani Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

(SKMHT), guna mendaftarkan objek jaminan Hak Tanggungan tersebut di Kantor Badan
Pertanahan Kabupaten Aceh Utara.
Selanjutnya pihak bank selaku kreditur akan menandatangani APHT dihadapan PPAT
diwilayah kerja objek tersebut. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah
bertujuan utuk menjamin benda-benda yang tidak bergerak salah satunya yaitu tanah. Untuk
selanjutnya demi menjaga kepentingan pihak kreditur terhadap penyerahan jaminan
dimaksud, maka dilakukanlah pendaftaran atas APHT dimaksud pada Kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dimana objek tersebut berada, dan dalam hal ini juga bertujuan
untuk mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan. Kegiatan pendaftaran dari seluruh collateral
yang diserahkan dari seorang debitur kepada kreditur khususnya dalam hal yang bersifat
benda tetap dalam hal ini adalah hak atas tanah, merupakan tindakan hukum yang sangat
penting. Dimana asas yang perlu diperhatikan dalam konteks pendaftaran ini adalah asas
publisitas, yang artinya tanpa dilakukan pendaftaran seperti halnya atas penyerahan objek
jaminan yang dimaksud, tidaklah memberi makna secara yuridis. Makna yang dimaksud
yaitu yang berkaitan dengan kekuatan eksekutorial, atau dengan kata lain dengan
dilakukannya pendaftaran dari semua objek jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada
kreditur, maka segala kepentingan hukum khususnya bagi kreditur akan terlindungi. Maka
untuk mengantisipasi apabila dalam proses selanjutnya atas pemberian fasilitas pinjaman dari
kreditur terhadap seorang debitur mengalami kemacetan sehingga debitur tidak sanggup dan
atau tidak mampu untuk membayar pelunasan hutangnya, maka demi hukum seluruh objek
jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditur yang telah didaftarkan tersebut, dapat
dilakukan secara eksekusi (pelelangan) dimuka umum untuk memenuhi segala kewajiban
debitur dimaksud, tanpa menunggu adanya keputusan Hakim Pengadilan terkait dengan
penyerahan tersebut.
5. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap
Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
Sebagaimana diketahui bahwa Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
haruslah dibuat dihadapan PPAT, dimana secara sendirinya hal ini akan menimbulkan
tanggung jawab yang besar bagi PPAT itu sendiri. Terhadap hal keabsahan akta PPAT yang
dibuatnya tersebut. Para pihak yang dalam hal ini kreditur dan debitur membuat suatu
perikatan yang mana debitur memberikan jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak yaitu
berupa sebidang tanah kepada kreditur demi menjaga agar debitur tidak ingkar janji untuk
melunasi hutangnya tersebut, dan agar kedudukan kreditur kuat sebagai pemegang jaminan
tersebut maka dipasanglah Sertifikat Hak Tanggungan yang didahului dengan
penandatanganan perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit dan APHT diantara kedua
belah pihak. PPAT bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen
yang diperlukan termasuk meminta, mempelajari dan memastikan kebenaran formil terhadap
dokumen pendukung. Untuk mencocokkan dan menjamin kebenaran data atau dokumen
pertanahan pihak PPAT mensingkronkan data yang disampaikan kepada PPAT dengan
dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam bentuk cek bersih. Semua
perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPAT terhadap semua peristiwa hukum yang
dikehendaki oleh para pihak adalah bertujuan untuk menghasilkan alat bukti yang formal dan
benar-benar autentik yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dalam konteks
mempertahankan suatu alat bukti hukum menurut peraturan yang yuridis. Sebagaimana pada
proses pembuatan akta-akta penjamin yang ditanda tangani antara pihak kreditur maupun
pihak debitur harus tidak terpisahkan dalam konteks perbuatan dan sekaligus untuk
menghasilkan alat bukti formal menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan oleh

para pihak yang berkepentingan. Adapun mekanisme pendaftaran Hak Tanggungan yang
dilakukan oleh PPAT adalah sebagai berikut :
1. Mendaftarkan pada loket pendaftaran
2. Mengisi blanko permohonan pendaftaran
3. Pemeriksaan keabsahan akta oleh kepala sub seksi peralihan, pembebanan hak, dan
PPAT
4. Membayar biaya pendaftaran, berdasarkan PP 13 Tahun 2010
5. Proses pengerjaan berupa pengetikan blanko sertifikat Hak Tanggungan, mengisi atau
membuat buku tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan
6. Salinan APHT dijilid bersama sertifikat Hak Tanggungan
7. Diserahkan pada kepala sub seksi peralihan, pembebanan hak dan PPAT
8. Akta asli yang bermatrai menjadi arsip buku tanah Hak Tanggungan
9. Kemudian dikoreksi oleh kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah dan diajukan
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara untuk ditandatangani
10. Setelah penandatanganan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara
kemudian diberikan kepada petugas pembukuan dan
11. Sertifikat Hak Tanggungan sudah dapat diambil di Kantor Pertanahan oleh PPAT yang
bersangkutan
Sertifikat terdiri dari salinan buku tanah Hak Tanggungan dan salinan APHT yang
keduanya dibuat pada satu sampul dokumen. Pada sampul sertifikat dibubuhkan irah-irah
yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”. 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. Ada irah-irah yang dicantumkan
pada sertifikat Hak Tanggungan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan
eksekutorial pada sertifkat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cedera janji
(wanprestasi) siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian sertifikat Hak Tanggungan diberikan kepada
pemegang Hak Tanggungan yang bersangkutan.
C. Penutup
1. Kesimpulan
Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan pada skripsi
ini maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Eksistensi PPAT dalam pengikatan kredit melalui Hak Tanggungan apabila obyek Hak
Tanggungan atau jaminan kredit berupa benda dalam bentuk tanah. Untuk kelancaran
pelaksanaan pengikatan kredit dengan obyek jaminan berupa tanah pihak PPAT berperan
aktif untuk mengkonsultasikan pengikatan kredit antara calon debitur dengan calon
kreditur sehingga kedua belah pihak dapat memahami tatacara, konsekuensi dari
pengikatan kredit tersebut, termasuk dampak hak dari masing-masing pihak serta
kedudukan dan status obyek jaminan Hak Tanggungan apabila terjadi wanprestasi/ingkar
janji.
2. PPAT bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pembuatan Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT), dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen yang
diperlukan termasuk meminta, mempelajari dan memastikan kebenaran formil terhadap
dokumen pendukung. Untuk mencocokkan dan menjamin kebenaran data atau dokumen
pertanahan, pihak PPAT mensingkronkan data yang disampaikan kepada PPAT dengan
dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam bentuk cek bersih.
Apabila Sertifikat Hak Atas Tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan tidak sesuai
dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan atau terdapat catatan permasalahan dalam

buku tanah yang terdapat pada kantor Pertanahan maka PPAT wajib menolak pembuatan
APHT dan PPAT harus menyampaikan kepada kedua belah pihak (calon debitur dan
kreditur) tentang permasalahan dan alasan penolakan pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT).
2. Saran
Melihat Undang-Undang Hak Tanggungan dan pelayanan jasa selaku PPAT pada
Pengikatan Perjanjian Kredit maka melalui skripsi ini disarankan hal-hal sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala terhadap peraturan yang berkaitan dengan
pengikatan kredit dengan obyek jaminan berupa tanah, baik kepada pihak pemegang Hak
Tanggungan maupun kepada masyarakat terutama calon debitur, sehingga para pihak
mengetahui akibat yang ditimbulkan dari pengikatan kredit yang dilakukannya. Calon
debitur harus menjelaskan secara benar terhadap status tanah yang akan dijadikan
jaminan Hak Tanggungan termasuk benda-benda yang berada diatasnya.
2. Pihak calon debitur sebelum melakukan pengikatan kredit perlu melakukan cek bersih
secara langsung atau melalui PPAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota agar
diketahui kebenaran data yang terdapat pada Kantor Pertanahan, sehingga pembuatan
APHT dapat berjalan sesuai prosedur dan jangka waktu penyelesaian yang telah
ditetapkan. Kantor Pertanahan harus melakukan sosialisasi dan bimbingan secara
rutinitas kepada PPAT, sehingga pembuatan APHT tidak menimbulkan masalah hukum
yang menyebabkan ketidak absahan APHT yang dibuat oleh PPAT yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA
AP. Parlindungan, Komentar Undang-Undang Hak Tanggungan
Edy Putra Tje’Aman, 1989, Kredit Perbankan-Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty
Yogyakarta
Gatot Supramono, 1995, Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis,
Jakarta : Djambatan
Henry S, Siswosoediro, 2009, Buku Pintar Pengurusan Izin & Dokumen, Jakarta
Selatan : Visimedia
Komar Andasasmita,1991, Notaris I, Peraturan Jabatan, Kode Etika dan Asosiasi
Notaris/Notariat, Bandung:Ikatan Notaris Indonesia
Mariam Darus Badrulzaman, 1991, Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Citra Aditya
Bakti
Prodjodikoro Wirjono, 1982, Azas-azas Hukum Perbankan, Bandung: Sumur
Satrio J, 1991, Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan, Bandung: Citra Aditya
Bakti
Sri Soedewi Masjahoen,1980, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum
Jaminan dan Jaminan Perorangan, Penerbit Liberty
Tampil Anshari Siregar,2001,Undang-Undang Pokok Agraria dalam Bagan,
Kelompok Studi Hukum dan Mayarakat.

