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BAB II  

TINJAUAN TENTANG HUKUM JAMINAN, JAMINAN KREDIT DAN 

HAK TANGGUNGAN 

 

2.1 Tinjauan tentang Hukum Jaminan 

2.1.1 Pengertian Hukum Jaminan 

Hukum jaminan berasal dari terjemahan zakerheidesstelling atau security 

of law. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan 

adalah: 

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas 
kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. 
Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian 
hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar 
negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus 
dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan 
jangka waktu yang lama dan bunga yang relative rendah.”61 
 
Pernyataan ini merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan 

penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada 

masa yang akan datang. Saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan jaminan. Hukum jaminan merupakan ketentuan 

hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan 

penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu 

dengan suatu jaminan, bahwa dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur 

perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi hutang saja 

melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak 

penerima hutang atau hukum jaminan tidak hanya mengatur hak - hak kreditur 

                                                   
61 Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, op.cit, hal.5. 
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yang berkaitan dengan jaminan pelunasan hutang utang tertentu namun sama-

sama mengatur hak-hak kreditur dan hak-hak debitur yang berkaitan dengan 

jaminan pelunasan utang tertentu tersebut.62 

J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang 

mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.”63 Definisi 

ini difokuskan pada pengaturan pada hakhak kreditur semata-mata, tetapi tidak 

memperhatikan hak-hak debitur. berdasarkan berbagai kelemahan definisi 

tersebut, maka definisi-definisi tersebut perlu dilengkapi dan disempurnakan, 

bahwa hukum jaminan adalah : 

“Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum 

antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan 

pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.” 

 Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak literatur 

yang merumuskan pengertian hukum jaminan. Menurut J. Satrio, hukum jaminan 

itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang 

seorang kreditur terhadap seorang debitur atau dengan kata lain hukum jaminan 

adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.64 Definisi ini 

difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata, tetapi juga erat 

kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda 

jaminan.  

Menurut M. Bahsan, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang 

mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang 

                                                   
62 Henry R. Cheeseman, 2004, Business Law, Pearson Education, Inc., New Jersey, 

hal.514. 
63 J. Satrio I, op.cit, hal.3. 
64 J. Satrio I, op.cit, hal.3. 
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(pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku saat ini.65 

Sementara itu, Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah 

keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan 

penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk 

mendapatkan fasilitas kredit.66 

Unsur-unsur yang tercantum di dalam definisi ini adalah :67 

1. Adanya kaidah hukum  

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 

macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan 

tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan 

yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah 

kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang 

dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat 

yang dilakukan secara lisan. 

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan 

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang 

menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak 

sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang 

membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitur. 

Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang 

jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan 

                                                   
65 M. Bahsan, op.cit, hal.3.   
66 Salim HS. I, op.cit, hal.6.   
67 Salim HS. I, op.cit, hal.7-8.   
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ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang 

memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau 

lembaga keuangan nonbank. 

3. Adanya jaminan 

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah 

jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang 

berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda 

tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan nonkebendaan. 

4. Adanya fasilitas kredit 

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan 

bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga 

keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang 

berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan 

nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok 

pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau 

lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya. 

 

2.1.2 Tempat dan Sumber Pengaturan Hukum Jaminan 

Sumber hukum adalah tempat dimana ditemukan hukum. Dalam hal ini, 

hukum jaminan bersumber dari KUHPerdata. KUHPerdata sebagai terjemahan 

dari Burgerlijk Wetboek merupakan kodifikasi hukum perdata material yang 

diberlakukan pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi.  

Ketentuan hukum jaminan dapat dijumpai dalam buku II KUHPerdata 

yang mengatur mengenai hukum kebendaan. Dilihat dari sistematika 

KUHPerdata, pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum 
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kebendaan, sebab dalam Buku II KUHPerdata diatur mengenai pengertian, cara 

membedakan benda dan hak-hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan 

dan jaminan.  

Ketentuan dalam pasal-pasal buku II KUHPerdata yang mengatur 

mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai dari Titel Kesembilan 

Belas sampai dengan Titel Dua Puluh Satu, Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232. 

Dalam pasal-pasal KUHPerdata tersebut diatur mengenai piutang-piutang yang 

diistimewakan, gadai, dan hipotek. Secara rinci materi kandungan ketentuan-

ketentuan hukum jaminan yang termuat dalam buku II KUHPerdata tersebut, 

sebagai berikut:  

1. Bab XIX : Tentang Piutang-Piutang Diistimewakan (Pasal 1131 sampai 
dengan Pasal 1149 KUHPerdata); Bagian Kesatu tentang Piutang-Piutang 
yang Diistimewakan Pada Umumnya (Pasal 1131 sampai dengan Pasal 
1138 KUHPerdata); Bagian Kedua tentang Hak-Hak Istimewa mengenai 
Benda-Benda Tertentu (1139 sampai dengan Pasal 1148 KUHPerdata); 
Bagian ketiga atas Semua Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak 
Pada Umumnya (Pasal 1149 KUHPerdata);  

2. Bab XX : Tentang Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, Pasal 
1161 KUHPerdata dihapuskan).  

3. Bab XXI : Tentang Hipotek (Pasal 1162 sampai dengan Pasaal 1232 
KUHPerdata); Bagian Kesatu tentang Ketentuan-Ketentuan Umum (Pasal 
1162 sampai dengan Pasal 1178 KUHPerdata); Bagian Kedua tentang 
Pembukuan-Pembukuan Hipotek serta Bentuk Cara Pembukuannya (Pasal 
1179 sampai dengan Pasal 1194 KUHPerdata); Bagian Ketiga tentang 
Pencoretan Pembukuan (Pasal 1195 sampai dengan 1197 KUHPerdata); 
Bagian Keempat tentang Akibat-Akibat Hipotek Terhadap Orang Ketiga 
yang menguasai benda yang Dibebani (Pasal1198 sampai dengan Pasal 
1208 KUHPerdata); Bagian Kelima tentang hapusnya Hipotek (1209 
sampai dengan Pasal 1220 KUHPerdata); Bagian Keenam tentang 
Pegawai-Pegawai yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek, Tanggung Jawab 
Pegawai-Pegawai yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek dan Hal 
Diketahuinya Register-Register oleh Masyarakat (Pasal 1221 sampai 
dengan Pasal 1232 KUHPerdata). 

  
Dengan keluarnya UUHT, maka pembebanan hipotek atas hak atas tanah 

beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tidak lagi menggunakan 
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lembaga dan ketentuan hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 sampai 

dengan Pasal 1232 KUHPerdata. Sementara itu pembebanan hipotek atas benda-

benda tidak bergerak lainnya selain hak atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah, hipotek kapal laut misalnya, tetap menggunakan lembaga 

dan ketentuan-ketentuan hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 sampai 

dengan Pasal 1232 KUHPerdata. 

 

2.1.3 Asas-Asas Hukum Jaminan 

Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan asas-asas hukum jaminan 

yang meliputi:68 

1. Asas filosofis, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh 
bangsa Indonesia, yaitu Pancasila; 

2. Asas konstitusional, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-
undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus 
didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Hukum dasar yang berlaku di 
Indonesia, yaitu UUD NRI 1945. 

3. Asas politis, yaitu asas dimana segala kebijakan dan teknik di dalam 
penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada Tap MPR; 

4. Asas operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas yang 
dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan. 
 

2.2 Tinjauan tentang Jaminan Kredit 

2.2.1 Istilah dan Pengertian Jaminan 

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau cautie 

yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada 

kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai 

ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur 

                                                   
68 Mariam Darus Badrulzaman, 2006, Benda-Benda Yang Dapat Diletakka Sebagai Objek 

Hak Tanggungan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Mariam Darus Badrulzaman II), hal.23. 
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tehadap krediturnya.69 Menurut UU Perbankan, disebutkan dalam Pasal 1 angka 

23 bahwa agunan yang merupakan bagian dari istilah jaminan adalah : “Agunan 

adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam 

rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.” 

Hartono dan Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang 

diberikan kepada kreditur untuk menibulkan keyakinan bahwa debitur akan 

memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu 

perikatan.70 

Mariam Darus Badrulzaman seperti yang dikutip oleh Rachmadi Usman 

merumuskan pengertian jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh 

seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin 

kewajibannya dalam suatu perikatan.71 

Istilah “agunan” sebagai terjemahan dari istilah collateral yang merupakan 

bagian dari istilah “jaminan” pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah. Artinya, pengertian “jaminan” lebih luas daripada pengertian 

“agunan”, dimana “agunan” berkaitan dengan barang, sedangkan “jaminan” tidak 

hanya berkaitan dengan barang, tetapi berkaitan dengan character, capacity, 

capital, dan condition of economy dari nasabah debitur yang berkaitan.72 Agunan 

dalam hal ini merupakan jaminan tambahan (accesoir). Tujuan agunan adalah 

untuk medapatkan fasilitas kredit dari bank sehingga jaminan tersebut diberikan 

kepada bank. 

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila 

debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan 
                                                   

69 Rachmadi Usman, 2011, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.66. 
70 M. Bahsan, op.cit, hal.50.   
71 Rachmadi Usman, op.cit, hal.69. 
72 Rachmadi Usman, op.cit, hal.67. 
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kredit yang telah dikucurkan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak 

mampu membayar maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang 

telah diberikannya.73 

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang 

menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari 

menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian, segala harta 

kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan manakala orang tersebut 

membuat perjanjian utang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai 

jaminan. 

 

2.2.2 Persyaratan dan Kegunaan Benda Jaminan 

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada 

lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang 

dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syaratsyarat tertentu. Menurut 

Rachmadi Usman, syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah : 

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang 
memerlukannya; 

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) debitur untuk melakukan atau 
meneruskan usahanya; 

3. Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan 
setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan 
untuk melunasi hutangnya debitur.74 

 
Jaminan pemberian kredit berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan 

adalah bahwa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk 

melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh 
                                                   

73 Badriyah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Pustaka Yustisia, 
Yogyakarta, hal.67.   

74 Rachmadi Usman, op.cit, hal.70. 
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keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian 

yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha 

dari nasabah debitur. Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa jaminan 

hendaklah mempertimbangkan dua faktor, yaitu :  

1. Secured, artinya jaminan kredit mengikat secara yuridis formal sehingga 

apabila suatu hari nanti nasabah debitur melakukan wanprestasi (cedera 

janji), maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan 

eksekusi.  

2. Marketable, artinya bila jaminan tersebut hendak dieksekusi, dapat segera 

dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.  

Adapun kegunaan atau fungsi utama benda jaminan khususnya untuk 

kredit perbankan antara lain: 

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat 
pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk 
membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam 
perjanjian; 

2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai 
usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau 
proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaanya dapat dicegah 
atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat 
diperkecil; 

3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, 
khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syaratsyarat yang 
telah disetujui agar pihak debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut 
menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan.75 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Jaminan 

Jenis jaminan dapat dibedakan menurut terjadinya dan menurut objeknya, 

yang diuraikan sebagai berikut: 

                                                   
75 Rachmadi Usman, op.cit, hal.71. 
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1. Menurut terjadinya yaitu jaminan terdiri atas :  
a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang yaitu 

jaminan yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang 
berwujud semua harta kekayaan milik debitur.  

b. Jaminan yang lahir karena perjanjian yaitu jaminan khusus yang 
merupakan jaminan dengan harta kekayaan milik debitur juga dapat 
berwujud seseorang. Jaminan ini lahir atas kesepakatan para pihak 
bukan dikarenakan undang-undang. 

2. Menurut objeknya bahwa jaminan terdiri atas : 
a. Jaminan umum yang merupakan jaminan yang diberikan oleh undang-

undang kepada kreditur yang berwujud semua harta kekayaan milik 
debitur. Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata 
menentukan bahwa segala harta kekayaan milik debitur baik yang 
sudah ada maupun yang akan ada baik yang berwujud benda bergerak 
maupun benda tetap akan menjadi jaminan untuk segala hutang-
hutangnya dari para kreditur-krediturnya. Hasil dari penjualan harta 
benda tersebut menjadi pelunasan hutang debitur kepada kreditur 
sebanding dengan piutang yang diberikan kecuali ada alasan untuk 
lebih didahulukan pelunasannya.  

b. Jaminan khusus yang merupakan jaminan dengan harta kekayaan milik 
debitur juga dapat berwujud seseorang. Jadi jaminan khusus ini 
wujudnya adalah seorang pihak ketiga, yang disebut jaminan orang 
(borgtocht). Pelaksanaan jaminan perorangan ini adalah bilamana 
pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang 
kepada pihak kreditur, maka pihak ketiga yang dijadikan jaminan yang 
akan melaksanakan pembayaran kepada kreditur. Timbulnya jaminan 
yang bersifat khusus ini tidak dijamin dengan undang-undang 
melainkan lahir karena diperjanjikan antara pihak kreditur dan pihak 
debitur.  

 
Selain penggolongan tersebut di atas, jenis jaminan juga dapat 

digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku diluar 

negeri. Dalam Pasal 24 UU Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan 

memberikan kredit tanpa adanya jaminan”. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 

macam yaitu :  

1. Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan kebendaan ;dan  

2. Jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan perorangan.  

Jaminan kebendaan memiliki cirri-ciri “kebendaan” yang maksudnya 

memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat 
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melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan 

tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin 

oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan 

yang bersangkutan.76 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan pengertian 

jaminan materiil dan jaminan kebendaan, bahwa jaminan materiil adalah jaminan 

yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai cirri-ciri mempunyai 

hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, 

selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil 

adalah jaminan yang langsung menimbulkan hubungan langsung pada orang 

tertentu.77  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsure-unsur yang 

tercantum pada jaminan materiil yaitu :  

1. Hak mutlak atas suatu benda;  

2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;  

3. Dapat dipertahankan terhadap siapapun;  

4. Selalu mengikuti bendanya;  

5. Dapat dialihkan kepada pihak lain.  

Menurut Soebekti jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara 

seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya 

kewajiban si berhutang (debitur). Pihak ketiga bahkan dapat diadakan di luar 

(tanpa) si berhutang tersebut. Menurut Soebekti juga, bahwa maksud adanya 

jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin 

pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si 
                                                   

76 Hemat Salim, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hal.23.     

77 Sri Soedewi Majchoen Sofwan, op.cit, hal.46.   
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penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal 

perlaksanaan eksekusi putusan pengadilan. 

Adapun Unsur jaminan imateriil (perorangan), yaitu: 78 

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;  
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan  
3. Tehadap harta kekayaan debitur umumnya. 

Jaminan materiil (kebendaan) terdiri atas :  
1. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUHPerdata.  
2. Hipotek, adalah berdasarkan Pasal 1162 KUHPerdata bahwa Hipotik 

adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk 
mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. 
Hipotek ini diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdata.  

3. Credietverband, adalah hak kebendaan atas benda-benda untuk menuntut 
suatu perikatan, dengan adanya credietverband ini memberi kesempatan 
kepada golongan pribumi yang membutuhkan sejumlah uang untuk 
meminjam dari lembaga-lembaga kredit, yang diatur dalam Stb. 1908 
Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;  

4. Hak tanggungan, adalah hak atas tanah beserta benda-benda yang 
berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah 
hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang sebagaimana 
dimaksud dalam UUPA. 

5. Jaminan fidusia, Hak jaminan atas suatu benda bergerak, baik yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan 
pemberi fidusia, sebagaimana jaminan bagi pelunasan hutang tertentu, 
yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia 
terhadap kreditur lainnya. 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan jaminan kebendaan 

dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu: 

1. Gadai (pand), yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUHPerdata; 
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdata; 
3. Credietverband, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana 

telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190; 
4. Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UUHT; 
5. Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 

1999. 
 

Sementara itu yang termasuk jaminan perorangan adalah : 
                                                   

78 Hemat Salim, op.cit, hal.24. 
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1. Penanggungan (borg), adalah orang lain yang dapat ditagih; 

2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan 

3. Perjanjian garansi 

Berdasarkan kedelapan jenis jaminan diatas, maka yang masih berlaku 

adalah : 

1. Gadai; 
2. Hak tanggungan; 
3. Jaminan fidusia; 
4. Hipotek atas kapal laut dan pesawat udara; 
5. Borg; 
6. Tanggung-menanggung; dan 
7. Perjanjian garansi. 

 

2.2.4 Sifat Perjanjian Jaminan 

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, 

yaitu pokok dan perjanjian accesoir. Perjanjian pokok merupakan perjanjian 

untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga 

keuangan non bank. Perjanjian Accesoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan 

dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian accesoir ini adalah 

perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan dan fidusia. 

Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian accesoir, yaitu mengikuti 

perjanjian pokok.79  

Setiap ada perjanjian jaminan pasti ada perjanjian yang mendahuluinya, 

yaitu perjanjian utang piutang yang disebut perjanjian pokok karena tidak 

mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Hal ini 

disebabkan karena tidak mungkin ada perjanjian jaminan yang dapat berdiri 

sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian 

                                                   
79 Salim HS I, op.cit, hal.29. 
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pokoknya telah selesai, maka perjanjian jaminannya juga selesai. Sifat perjanjian 

seperti ini disebut dengan accessoir.  

Kedudukan perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir 

(tambahan) mempunyai ciri-ciri:80 

1. Lahir dan hapusnya tergantung kepada perjanjian pokok;  

2. Ikut batal dengan batalnya perjanjian pokok;  

3. Ikut beralih dengan berlihnya perjanjian pokok. 

Adapun perjanjian jaminan ini bersifat accesoir, yang berarti bahwa 

perjanjian jaminan ini dapat terjadi atau terbentuk karena adanya perjanjian 

pendahuluan atau perjanjian pokok. Dalam hal ini jelas bahwa harus tetap ada 

perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokok yang menjadi landasan atau dasar 

terbentuknya perjanjian jaminan ini. Namun seorang penjamin/guarantor tidak 

dapat mengikatkan untuk syarat yang lebih berat daripada perjanjian pokok, 

artinya perjanjian jaminan ini hanya dapat dibentuk dan sebagai suatu keseluruhan 

syarat dalam perjanjian pokok. Namun tidak boleh melebihi dari perjanjian pokok, 

seperti yang disebutkan bahwa tidak mungkin ada borgtocht untuk kewajiban 

perikatan yang isinya lain daripada menyerahkan sejumlah uang atau melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu. Orang hanya menjamin perikatan sekunder yang 

muncul dari perikatan bersangkutan.81 

Hal ini tidak akan mengakibatkan batal secara langsung terhadap 

perjanjian jaminan atau perjanjian penanggungan itu, melainkan perjanjian 

jaminan itu hanya sah sebatas apa yang diliputi atas syarat dari perjanjian pokok, 

                                                   
80 Edy Putra Tje ‘Aman, 2005, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberti, 

Yogyakarta, hal.41.   
81 J. Satrio I, op.cit, hal.5. 
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selain itu tidak sah (dapat dibatalkan).82 Hal ini logis bila dilihat dari sifat 

perjanjian jaminan itu sendiri, juga didukung oleh dasar bahwa suatu perikatan 

dalam suatu perjanjian yang sifatnya tunduk kepada suatu perjanjian pokok, tidak 

bisa melebihi perikatan-perikatan yang diterbitkan oleh perjanjian pokok itu. 

Sesuai dengan sifat accesoir dari perjanjian jaminan ini, maka jaminan ini turut 

beralih apabila pokoknya beralih. Masalah peralihan ini baru berarti apabila 

disertai dengan diberikan kepada orang lain yang juga mengalihkan perjanjian 

pokoknya. Dalam hal ini hak kreditor tidak mengalami perubahan yang berarti 

sepanjang tidak ditentukan lain. Dalam rumusan yang diberikan oleh Pasal 1820 

KUH Perdata mengenai penjamin/borgtocht mengandung tiga unsur, yaitu:83 

1. Ciri sukarela  
Seorang pihak ketiga yang sama sekali tidak mempunyai urusan dan 
kepentingan apa-apa dalam suatu persetujuan yang dibuat antara debitor 
dan kreditor, dengan sukarela membuat “pernyataan mengikatkan diri” 
akan menyanggupi pelaksanaan perjanjian, apabila nanti si debitor tidak 
melaksanakan pemenuhan kewajiban terhadap kreditor. 

2. Ciri subsidair 
Yakni dengan adanya pernyataan mengikatkan diri memenuhi perjanjian 
dari borg/ penjamin, seolah-olah konstruksi perjanjian dalam hal ini 
menjadi dua, tanpa saling bertindih. Yang pertama ialah perjanjian pokok 
itu sendiri antara kreditor dan debitor. Perjanjian yang kedua, yang kita 
anggap perjanjian subsidair ialah perjanjian jaminan tersebut antara si 
penjamin/guarantor dengan pihak kreditor. 

3. Ciri accesoir 
Sebenarnya dengan memperhatikan ciri subsidair diatas, sudah jelas 
terlihat accesoir yang melekat atau menempel pada perjanjian pokok yang 
dibuat oleh debitor dan kreditor. Apabila debitor sendiri telah 
melaksanakan kewajibannya kepada debitor, hapuslah kewajiban 
penjamin/guarantor. 
Perjanjian jaminan batal, apabila perjanjian pokoknya batal. Dalam 
prakteknya untuk mencegah agar perjanjian jaminan tidak batal 
disebabkan batalnya perjanjian pokok, maka perjanjian jaminan selalu 
dikumulasikan dengan pemberian indemnity ex Pasal 1316 KUHPerdata. 

                                                   
82 Megarita, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham yang di Gadaikan, 

USU Press,Medan, hal.66.   
83 M. Yahya Harahap, 2002, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Jakarta, (selanjutnya 

disebut M. Yahya Harahap II), hal.6. 
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Pemberian indemnity ex Pasal 1316 KUHPerdata adalah perjanjian 
pokokyang berdiri tersendiri di samping perjanjian utang piutangnya, 
sehingga bila perjanjian utang piutang itu batal, maka pemberian 
indemnity ini tidak akan ikut menjadi batal.  

 
Lahirnya suatu perjanjian penjaminan dapat juga dikatakan sebagai 

terbentuknya atau telah dilakukan atas dibuatnya suatu penjaminan baik oleh 

perseorangan (personal guarantee) maupun suatu badan usaha (corporate 

guarantee). Seperti yang telah disebutkan lahirnya perjanjian jaminan ini harus 

diikuti dengan perjanjian pokok terlebih dahulu, baik itu perjanjian kredit bank 

maupun perjanjian lainnya. Sesuai dengan sifat dari perjanjian jaminan itu sendiri 

yang senantiasa diikuti dan didahului oleh perjanjian pokok. Jadi jelas bahwa 

perjanjian jaminan timbul sebagai adanya akibat perjanjian pokok yang 

menyebutkan secara khusus adanya penjaminan tersebut. 

 

2.2.5 Bentuk dan Substansi Jaminan 

Bentuk dan substansi perjanjian jaminan umumnya dilakukan dalam dua 

bentuk, yaitu: 

1. Bentuk Lisan 
Perjanjian jaminan dengan bentuk lisan, biasanya dilakukan di daerah 
pedesaan, umumnya masyarakat yang sedang membutuhkan pinjaman 
uang datang ke masyarakat yang ekonominya lebih tinggi. Pinjaman itu 
dilakukan dengan lisan, dengan menyertakan jaminan biasanya berupa 
surat tanah, setelah surat tanah diserahkan maka uang pinjaman 
diserahkan. Karena telah terjadi konsesnsus maka terjadilah perjanjian 
jaminan. 

2. Bentuk Tertulis 
Bentuk ini biasanya terjadi dalam dunia perbankan, lembaga keuangan 
nonbank dan lembaga pegadaian. Perjanjian jaminan ini dapat dilakukan 
dalam bentuk akta bawah tangan dan akta autentik. Umumnya perjanjian 
dalam bentuk ini dilakukan secara sepihak, nasabah hanya tinggal 
menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Sedangkan pembebanan jaminan 
dengan akta autentik harus dilakukan di hadapan perjabat yang berwenang 
dalam hal ini yaitu Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pembebanan 
jaminan dengan menggunakan akta autentik dapat dilakukan pembebanan 
pada jaminan atas hak tanggungan, fiducia, dan jaminan hipotek. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perjanjian pembebanan 

jaminan dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis. Perjanjian dalam bentuk 

lisan, biasanya dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan, masyarakat 

yang satu membutuhkan pinjaman uang kepada masyarakat, yang ekonominya 

lebih tinggi. Sedangkan perjanjian pembebanan jaminan dalam bentuk tertulis, 

biasanya dilakukan dalam dunia perbankan, lembaga keuangan non bank meupun 

lembaga pegadaian. Perjanjian ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan 

dan atau akta autentik.84 Jadi, bentuk perjanjian jaminan mengenai berbagai 

macam lembaga jaminan dalam praktek perbankan di Indonesia senantiasa 

disyaratkan dalam bentuk tertulis, yang dituangkan dalam format tertentu dari 

bank atau dituangkan dalam bentuk akte Notaris.85 

Perjanjian pembebanan jaminan dalam bentuk tertulis, biasanya dilakukan 

dalam dunia perbankan, lembaga keuangan non bank maupun lembaga pegadaian. 

Perjanjian pembebanan ini dapat dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan 

dan atau akta autentik. Perjanjian pembebanan jaminan dengan menggunakan akta 

dibawah tangan dilakukan pada lembaga pegadaian. Bentuk, isi, dan syarat-

syaratnya telah ditentukan oleh Perum Pegadaian secara sepihak, sedangkan 

nasabah tinggal menyetujui isi dari perjanjian tersebut. 

Perjanjian pembebanan jaminan dengan akta autentik ini dilakukan 

dimuka dan dihadapan pejabat yang berwenang, Pejabat yang berwenang untuk 

membuat akta jaminan adalah Pejabat Pemmbuat Akta Tanah (PPAT) yang 

ditunjuk oleh Menteri Agraria. Perjanjian pembebanan dengan menggunakan akta 

                                                   
84 Salim HS I, op.cit, hal.30. 
85 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op.cit, hal.40. 



  
 
 

62 

autentik dapat dilakukan pembebanan pada jaminan atas hak tanggungan, jaminan 

fidusia, dan jaminan hipotek atas kapal laut atau pesawat udara.86 

Hubungan hutang-piutang antara debitur dan kreditur sering disertai 

dengan jaminan. Jaminan itu dapat berupa benda dan dapat pula berupa orang 

(Jaminan Perorangan). Dalam hal ini yang akan dibicarakan ialah hubungan 

hutang-piutang dengan jaminan benda. Dengan adanya benda jaminan ini, kreditur 

mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur 

tidak membayar hutangnya. 

Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat berupa pula 

benda tidak bergerak. Apabila benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka 

hak atas benda jaminan itu disebut ‘gadai’ (pand). Selain gadai masih ada lagi hak 

yang mirip dengan dadai yaitu retensi. Apabila benda jaminan itu berupa benda 

tidak bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut “hipotik”.87 

Perjanjian jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian 

pokok dan perjanjian tambahan (accesoir). Perjanjian pokok merupakan 

perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau 

lembaga keuangan non bank. Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang bersifat 

tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh dari perjanjian accesoir 

ini adalah pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan dan fidusia. 

Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian accesoir, yaitu mengikuti 

perjanjian pokok.88 

 
                                                   

86 Salim HS I, op.cit, hal.30. 
87 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hal.170. 
88 Salim HS I, op.cit, hal.30 
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2.3 Tinjauan tentang Hak Tanggungan 

2.3.1 Pengertian dan Ciri-Ciri Hak Tanggungan 

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah berikut benda lain di 

atasnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dimaksud. Hak 

tanggungan ini memberikan hak droit de preferent kepada pemegangannya artinya 

penerima hak tanggungan tersebut mempunyai keutamaan dari kepada kreditor 

lain, dalam hal mengeksekusi jaminan apabila debitor melakukan wanprestasi atau 

tidak dapat melunasi kewajibannya dengan sebagimana mestinya, sehingga harus 

menjual obyek jaminan.89  

Senada dengan pendapat tersebut, Chigozie Nwagbara menyatakan 

kedudukan istimewa lain dari hak tanggungan adalah droit de suite yang artinya 

bahwa hak tanggungan tetap membebani obyek hak tanggungan, di tangan siapun 

benda tersebut berada. Kreditor pemegang hak tanggungan tetap berhak menjual 

dengan cara lelang benda-benda yang dijadikan jaminan tersebut meskipun telah 

berpindah haknya.90 

Pasal 1 angka 1 UUHT menyebutkan bahwa: 

Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas 
tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut 
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk 
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 
 
Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat di dalam 

definisi tersebut, yaitu: 

                                                   
89 Joseph William Singer, 2013, “Foreclosure and the Failures of Formality, or Subprime 

Mortgage Conundrums and How to Fix Them,” Connecticut Law Review, Volume 46, Number 2, 
hal.508-509. 

90 Chigozie Nwagbara, 2014, “Enforcement of Mortgage Security In Nigeria,” Global 
Journal of Politics and Law Research, Vol.2, No.2, hal.62. 
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1. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang. 
2. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA. 
3. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, 

tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan 
satu kesatuan dengan tanah itu. 

4. Hutang yang dijamin harus suatu utang tertentu. 
5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu 

terhadap kreditur-kreditur lain. 
 

Menurut J. Satrio, rumusan pengertian hak tanggungan menurut UUHT di 

atas bukan merupakan rumusan umum, tetapi hanya tentang hak tanggungan atas 

tanah dan benda-benda terkait dengan tanah saja. Dalam pandangan J. Satrio, 

terdapat beberapa unsur penting dari hak tanggungan, yaitu hak jaminan yang 

dibebankan atas tanah, berikut atau tidak berikut dengan benda-benda lain yang 

merupakan satu-kesatuan dengan tanah, untuk pelunasan hutang tertentu dan 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap 

kreditor yang lain.91  

Pengertian hak tanggungan tidak hanya bisa diperoleh dalam UUHT.  Ada 

beberapa sarjana lain juga mempunyai pemikiran mengenai hak tanggunga. 

Seperti misalnya C.S.T Kansil dan Christine. S.T Kansil yang berpendapat :  

Hak tanggungan adalah jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu 
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 
terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti jika debitor cidera janji, kreditor 
pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum 
tanah yang dijadikan jaminan menurut perturan perundang-undangan yang 
bersangkutan, dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor yang 
lain.92 
 
Dibandingkan pengertian hak tanggungan tersebut dengan pengertian 

hypotheek yang diatur dalam KUHPerdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

1162 KUH Perdata, bahwa ”hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda 

                                                   
91 J. Satrio I, op.cit, hal.65. 
92 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hak Tanggungan dan 

Tanah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.7. 
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tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu 

perikatan. 

Definisi hipotik tersebut di atas, disebutkan unsur-unsur hipotik sebagai 

berikut: 

1. Hipotik adalah suatu hak kebendaan. 

2. Objek Hipotik adalah benda-benda tak bergerak. 

3. Untuk pelunasan suatu perikatan. 

Membandingkan antara definisi hak tanggungan dengan definisi hipotik, 

ternyata pembuat undang-undang dan UUHT lebih baik dalam membuat rumusan 

definisi hak tanggungan dari pada pembuat undang-undang KUHPerdata dalam 

membuat rumusan definisi hipotik, sebagaimana dikemukakan Sutan Remy 

Sjahdeini berikut ini:93 

Rumusan definisi hipotik banyak unsur-unsur dan hipotik yang belum 
dimasukkan, sehingga definisi tersebut masih sangat jauh untuk dapat 
memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksudkan dengan hipotik. 
Sekalipun rumusan definisi hak tanggungan lebih baik daripada rumusan 
definisi hipotik dalam KUHPerdata, tetapi belum semua unsurunsur yang 
berkaitan dengan hak tanggungan telah dimasukkan dalam rurnusan 
definisinya. Misalnya dalam rumusan definisi hak tanggungan itu belum 
dimasukkan bahwa hak tanggungan adalah suatu hak kebendaan. 
 
Sebagaimana diketahui, KUHPerdata Indonesia diambil dari Burgerlijk 

Wetboek (BW) Belanda yang lama. BW Belanda yang lama pada saat ini telah 

diganti dengan BW Belanda yang baru, Nieuw Nederlands Burgelijk Wetboek  

(NNBW), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992. Dalam NNBW, hak 

jaminan untuk pelunasan hutang juga disebut Hypotheek seperti BW yang lama 

disamping Pand. Definisi dari Hypotheek di dalam NNBW dirumuskan dalam 

                                                   
93 Sutan Remy Sjahdeini, 2009, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok 

dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak 
Tanggungan), Alumni, Bandung, hal.12-13. 
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Art. 227 (3.9.1.1) bersama-sama dengan Pand. Definisi Hypotheek dalam Art. 227 

(3.9.1.1) NNBW adalah:94 

Hak pond dan hak Hypotheek adalah hak-hak yang terbatas (beperkie 
rechten) yang dimaksudkan untuk dapat mernperoleh pembayaran dari 
penjualan benda-benda dengan didahulukan dari kreditor-kreditor lain. 
Apahila hak itu dibebankan di atas benda-benda yang terdaftar, hak itu 
adalah hypotheek: sedangkan apabila hak itu dibebankan atas benda-benda 
lain, hak itu adalah pand. 
 
Setelah membaca rumusan definisi Hypotheek dalam NNBW tersebut, 

ternyata rumusan pengertian Hak Tanggungan dalam UUHT masih lebih baik 

daripada NNBW. 

Penjelasan umum UUHT, disebutkan bahwa ciri-ciri dari Hak Tanggungan 

sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat adalah: 

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada 
pemegangnya (droit de preference); 

Artinya, bahwa apabila debitor cidera janji (wanprestasi) maka 
kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek yang 
dijadikan jaminan melalui pelelangan umum menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan dan mengambil pelunasan 
piutangnya dari hasil penjualan tersebut dengan hak mendahulu daripada 
kreditor-kreditor yang lain, yang bukan pemegang Hak Tanggungan atau 
kreditor pemegang Hak Tanggungan dengan peringkat yang lebih 
rendah.95 

2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu 
berada (droit de suite); 

Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan 
pemegang Hak Tanggungan. Walaupun obyek dari Hak Tanggungan 
sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap 
dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitor cidera 
janji.96 

3. Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas, sehingga dapat mengikat 
pihak ketiga dan memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan; 

Droit de preference dan droit de suite sebagai keistimewaan yang 
diberikan kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan, jelas bisa 
merugikan kreditor-kreditor lain dan pembeli obyek Hak Tanggungan 

                                                   
94 Ibid, hal.13. 
95 Purwahid Patrik dan Kashadi, op.cit, hal.53. 
96 Purwahid Patrik dan Kashadi, op.cit, hal.53. 
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yang bersangkutan, apabila adanya Hak Tanggungan yang membebani 
obyek yang dijadikan jaminan bagi pelunasan piutang kreditor tersebut 
tidak diketahui oleh mereka. 

Oleh karena itu untuk sahnya pembebanan Hak Tanggungan 
dipersyaratkan bahwa wajib disebut secara jelas piutang yang mana dan 
sampai sejumlah berapa yang dijamin, serta benda-benda yang mana yang 
dijadikan jaminan. Hal ini yang disebut pemenuhan syarat spesialitas, 
yang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUHT, selain identitas pemegang dan 
pemberi Hak Tanggungan, serta domisili masing-masing wajib 
dicantumkan dalam APHT yang bersangkutan. 

Selain disebut dalam APHT-nya, Hak Tanggungan yang diberikan 
juga wajib untuk didaftarkan sehingga adanya Hak Tanggungan serta apa 
yang disebut dalam akta itu dapat dengan mudah diketahui oleh yang 
berkepentingan karena tata usaha pendaftaran yang ada di Kantor 
Pertanahan terbuka bagi umum, yang merupakan pemenuhan syarat 
publisitas dan diatur dalam Pasal 13 UUHT.97 

4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 
Kemudahan dan kepastian pelaksanaan eksekusi terjadi dengan 

adanya sifat hak melakukan eksekusi dari pemegang Hak Tanggungan 
dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa” pada sertipikat Hak Tanggungan. 

Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan 
eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor 
cidera janji, maka benda jaminan siap untuk dieksekusi seperti halnya 
suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai 
dengan Hukum Acara Perdata.98 

 

2.3.2 Subyek Hak Tanggungan 

Terdapat dua pihak, dalam perjanjian pemberian hak jaminan atas tanah 

dengan hak tanggungan, yaitu pihak yang memberikan hak tanggungan dan pihak 

yang menerima hak tanggungan tersebut. 

1. Pemberi Hak Tanggungan 

Pemberi hak tanggungan adalah pemilik persil yang dengan 

sepakatnya dibebani dengan hak tanggungan sampai sejumlah uang 

                                                   
97 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit, hal.42. 
98 Salim HS I, op.cit, hal.190. 
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tertentu untuk menjamin suatu perikatan/hutang.99 Dalam Pasal 8 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menentukan bahwa pemberi hak 

tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 

mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek 

hak tanggungan yang bersangkutan. Kewenangan untuk melakukan 

perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud 

di atas harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak 

tanggungan dilakukan. 

Pemberi hak tanggungan adalah suatu perseroan terbatas, 

pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada ketentuan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut 

UUPT. Menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT tersebut, Direksi wajib 

meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk 

mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atas sebagian besar 

kekayaan perseroan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 88 ayat (4) UUPT 

tersebut, bahwa untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan atau 

menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan 

perseroan itu diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 

30 (tiga puluh) hari sejak perbuatan hukum itu dilakukan.100 

2. Pemegang Hak Tanggungan 

Selain pihak yang memberi hak tanggungan, maka sudah barang 

tentu ada pihak yang menerima hak tanggungan tersebut yang lazim 

disebut pemegang hak tanggungan. Berdasarkan Pasal 9 UUHT, 
                                                   

99 J. Satrio I, op.cit, hal.245. 
100 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit, hal.56. 
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pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum 

yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Dengan demikian yang 

dapat menjadi pemegang hak tanggungan adalah siapapun juga yang 

berwenang melakukan perbuatan perdata untuk memberi uang, baik orang 

perseorangan warga negara Indonesia maupun orang asing.101 

 

2.3.3 Obyek Hak Tanggungan 

Obyek hak tanggungan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) 

UUHT adalah hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara 

yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya 

dapat dipindahtangankan. Hak-hak atas tanah berikut, bangunan, tanaman dan 

hasil karya yang telah atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah 

tersebut akan merupakan milik pemegang hak atas tanah. Dalam hal ini 

pembebanannya harus dengan tegas dinyatakan di dalam APHT yang 

bersangkutan.102 

Terkait dengan Hak Pakai, tidak semua Tanah Hak Pakai Atas Tanah 

Negara dapat dijadikan obyek hak tanggungan karena ada Hak Pakai Atas Tanah 

Negara yang walapun didaftarkan tidak bisa dipindahtangankan seperti Hak Pakai 

atas nama pemerintah, Hak Pakai atas nama badan keagamaan dan sosial serta 

Hak Pakai atas Nama Perwakilan Negara Asing. Pada prinsipnya obyek hak 

tanggungan adalah hak-hak atas tanah yang memenuhi dua persyaratan, yaitu 

wajib didaftarkan (untuk memenuhi syarat publisitas) dan dapat 

                                                   
101 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit, hal.58. 
102 Adrian Sutedi, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.50. 
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dipindahtangankan untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran utang yang 

dijamin pelunasannya.103  

Terkait dengan Hak Pakai, hak tersebut tidak ditunjuk sebagai obyek hak 

tanggungan dalam UUPA karena pada saat itu tidak termasuk hak-hak atas tanah 

yang wajib didaftar dan karenanya tidak memenuhi asas publisitas untuk dapat 

dijadikan jaminan utang. Dalam perkembangannya Hak Pakai pun harus 

didaftarkan, yaitu Hak Pakai yang diberikan atas tanah Negara sebebagaimana 

dijelaskan dalam penjelasan umum angka 5 UUHT. Hak Pakai yang terjadi di atas 

Tanah Hak Milik saat ini belum diatur, tetapi terbuka kesempatannya untuk 

dijadikan obyek hak tanggungan apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu wajib 

didaftarkan dan dapat dipindahtangankan untuk mempermudah pelaksanaan 

pembayaran utang yang dijamin pelunasannya syarat. Pasal 4 ayat (3) UUHT 

menegaskan terhadap hal tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah. 

 

2.3.4 Proses Pembebanan Hak Tanggungan 

Perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian accessoir yang artinya  

perjanjian Hak Tanggungan bukanlah merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, 

akan tetapi mengikuti perjanjian yang terjadi sebelumnya yang disebut perjanjian 

induk. Perjanjian induk yang terdapat pada Hak Tanggungan adalah perjanjian 

utang-piutang yang menimbulkan utang yang dijamin.104 Mengingat Hak 

Tanggungan bersifat accesoir pada suatu hubungan hutang piutang tertentu, maka 

proses Pembebanan Hak Tanggungan didahului dengan diadakannya perjanjian 

hutang piutang antara debitor dan kreditor, yang merupakan perjanjian pokoknya, 

                                                   
103 Ibid, hal. 52. 
104 Diana Veigule, 2011, The Mortgagee’s Rights to Enforce The Mortgage Execution, 

Lund University Press, hal.32. 
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seperti perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang atau perjanjian lainnya yang 

menimbulkan hubungan pinjam meminjam uang antara kreditor dengan debitor.105 

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UUHT, janji tersebut wajib dituangkan dan 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian utang piutang. 

Proses pembebanan hak tanggungan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu 

tahap pembebanan hak tanggungan dan tahap pendaftaran hak tanggungan, yaitu 

sebagai berikut:106 

1. Tahap Pembebanan Hak Tanggungan 
Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) UUHT, pemberian hak tanggungan 

dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh 
PPAT sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang 
membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka 
pembebanan hak atas tanah, sebagai bukti perbuatan hukum tertentu 
mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing.107 

2. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan 
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UUHT, pemberian Hak Tanggungan 

wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Pasal 13 ayat (2) menyatakan 
selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja setelah penandatanganan APHT, 
PPAT wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang 
diperlukan kepada Kantor Pertanahan. Warkah yang dimaksud meliputi 
surat-surat bukti yang berkaitan dengan obyek hak tanggungan dan 
identitas pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk di dalamnya sertipikat 
hak atas tanah dan/atau surat-surat keterangan mengenai obyek hak 
tanggungan. PPAT wajib melaksanakan hal tersebut karena jabatannya dan 
sanksi atas pelanggaran hal tersebut akan ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan PPAT.108 

 
Pendaftaran Akta Pemeberian Hak Tanggungan (APHT) ke Kantor 

Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) UUHT yang 

                                                   
105 Arie S. Hutagalung, 2002, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan ekonomi, 

Suatu Kumpulan Karangan, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Fakultas Hukum Uniersitas 
Indonesia, Depok, hal. 220. 

106 Sutardja Sudrajat, Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertifikatnya, 
Mandar Maju, Bandung, hal.54. 

107 Ibid. 
108 Ibid. 
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menegaskan pembebanan Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor 

pertanahan.109 

Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UUHT dijelaskan bagaimana caranya 

pendaftaran Hak Tanggungan itu dilakukan. Tata cara pelaksanaannya adalah 

sebagai berikut:110 

1. Setelah penandatanganan APHT yang dibuat oleh PPAT dilakukan oleh 
para pihak, PPAT mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain 
yang diperlukan oleh Kantor Pertanahan. Pengiriman tersebut wajib 
dilakukan oleh PPAT yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja setelah penandatanganan APHT itu; 

2. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh kantor pertanahan dengan 
membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku 
tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta menyalin 
catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. 

3. Tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah 
penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi 
pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah 
yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya. 

 
Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) UUHT menentukan bahwa sebagai tanda 

bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak 

Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 14 ayat (4) UUHT ditentukan bahwa sertipikat hak atas tanah yang 

telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (3) UUHT, dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah 

yang bersangkutan. Namun, kreditor dapat memperjanjikan lain di dalam APHT, 

yaitu agar sertipikat hak atas tanah tersebut diserahkan kepada kreditor.111  

Setelah sertipikat Hak Tanggungan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan 

sertipikat hak atas tanah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan, 

                                                   
109 Sutarno, 2009, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 

hal.169. 
110 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit, hal.144-145. 
111 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit, hal.195-155. 
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sertipikat Hak Tanggungan diserahkan oleh kantor pertanahan kepada pemegang 

Hak Tanggungan. Demikian berdasarkan Pasal 14 ayat (5) UUHT. 

 

2.3.5 Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

Pada dasarnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh 

pemberi Hak Tanggungan, hanya apabila benar-benar diperlukan yaitu dalam hal 

pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir di hadapan PPAT dengan alasan yang 

sah diperlukan penggunaan Surat Kuasa dalam pembuatan APHT dan SKMHT 

oleh Notaris/PPAT.112 Pada saat pembuatan APHT dan SKMHT tersebut harus 

sudah ada keyakinan pada Notaris/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 pada waktu pemberian Hak 

Tanggungan itu didaftar.113 

Sejalan dengan itu, surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh 

pemberi Hak Tanggungan dan harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya 

sebagaimana ditetapkan berdasarkan Pasal 15 UUHT, yaitu antara lain:114 

1. SKMHT wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT dan memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada 
membebankan Hak Tanggungan; 
Dalam ketentuan ini misalnya tidak memuat kuasa untuk menjual, 
menyewakan obyek Hak Tanggungan atau memperpanjang hak atas 
tanah. 

b. Tidak memuat kuasa substitusi; 

                                                   
112 Mariam Darus Badrulzaman, 2004, Buku II Kompilasi Hukum Jaminan, Mandar Maju, 

Bandung, (selanjutnya disingkat Mariam Darus Badrulzaman III), hal.80-81. 
113 Soedharyo Soimin, 2001, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 

(selanjutnya disingkat Soedharyo Soimin II), hal.13-14. 
114 Purwahid Patrik dan Kashadi, op.cit, hal.72-75. 
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Pengertian substitusi disini adalah penggantian penerima kuasa melalui 
pengalihan. Dengan demikian bukanlah merupakan substitusi, apabila 
penerima kuasa memberikan kuasa kepada pihak lain dalam rangka 
penugasan untuk bertindak mewakilinya, misalnya Direksi Bank 
menugaskan pelaksanaan kuasa yang diterimanya kepada Kepala 
Cabangnya atau pihak lain. 

c. 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, sedangkan 
dalam jumlah utang yang dimaksud adalah jumlah utang sesuai dengan 
yang diperjanjikan. 
Tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa yang 
bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang 
bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan APHT. 
PPAT wajib menolak permohonan untuk membuat APHT apabila 
SKMHT tidak dibuat sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan atau tidak 
memenuhi persyaratan tersebut di atas. 
 

2. Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali 

atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa 

tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). 

3. SKMHT mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti 

dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya satu bulan sesudah 

diberikan. 

4. SKMHT mengenai hak atas tanah yang belum didaftarkan atau masih 

dalam proses pendaftaran wajib diikuti dengan pembuatan APHT 

selambat-lambatnya tiga bulan setelah diberikan. Dikaitkan ketentuan di 

atas, hal ini berarti pemegang SKMHT diberikan untuk mendaftarkan atau 

penyelesaian proses pendaftarannya paling lambat 2 bulan dan setelahnya 

wajib membuat APHT paling lambat 1 bulan. 

Tanah yang belum terdaftar batas waktu penggunaan SKMHT 

ditentukan lebih lama daripada tanah yang sudah didaftar, karena 
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mengingat pembuatan APHT pada hak atas tanah yang belum terdaftar 

harus dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas 

tanah yang bersangkutan, yang terlebih dahulu perlu dilengkapi 

persyaratannya. 

Persyaratan bagi pendaftaran hak atas tanah yang belum terdaftar 

meliputi diserahkannya surat-surat yang memerlukan waktu untuk 

memperolehnya, misalnya surat keterangan riwayat tanah, surat 

keterangan dari Kantor Pertanahan bahwa tanah yang bersangkutan belum 

bersertipikat, dan apabila bukti kepemilikan tanah tersebut masih atas 

nama orang yang sudah meninggal dengan surat keterangan waris. 

Ketentuan ini berlaku juga terhadap tanah yang sudah bersertipikat, 

tetapi belum terdaftar atas nama pemberi Hak Tanggungan sebagai 

pemegang hak atas tanah yang baru, yaitu tanah yang belum didaftar 

peralihan haknya, pemecahannya, atau penggabungannya. 

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku 

dalam hal SKMHT diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Mengingat pelaksanaan pembangunan dan kepentingan golongan 

ekonomi lemah, untuk pemberian kredit tertentu yang ditetapkan 

pemerintah seperti kredit program, kredit kecil, kredit pemilikan rumah 

dan kredit lain yang sejenis, batas waktu berlakunya SKMHT tersebut 

tidak berlaku. Penentuan batas waktu berlakunya SKMHT 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. 
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6. SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan APHT dalam waktu yang 

ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau  waktu 

yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

batal demi hukum. 

Ketentuan mengenai batas waktu berlakunya SKMHT 

dimaksudkan untuk mencegah berlarut-larutnya waktu pelaksanaan kuasa 

itu. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan dibuatnya SKMHT baru. 

 

2.3.6 Hapusnya Hak Tanggungan 

Hapusnya hak tanggungan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUHT: 

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan (accessoir), 
2. Dilepaskan hak tanggungan oleh kreditor pemegangnya, yang dibuktikan 

dengan pernyataan tertulis, mengenai dilepaskannya hak tanggungan yang 
bersangkutan kepada pemberi hak tanggungan. 

3. Pemberian hak tanggungan yang bersangkutan berdasarkan penetapan 
peringkat oleh ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pembeli tanah 
yang dijadikan jaminan. 

4. Hapusnya hak tanah yang dibebani hak tanggungan. 
 

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai proses apa yang harus 

dilakukan setelah pemberi hak tanggungan menerima pemberian pernyataan 

tertulis sebagaimana disebutkan pada poin 2 tersebut, sehingga menurut Sutan 

Remy Syahdeini:115 

Karena pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor 
Pertanahan, dan lahirnya hak tanggungan pada hari tanggal didaftarkannya 
hak tanggungan itu pada buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek 
hak tanggungan tersebut, serta dengan pendaftaran hak tanggungan itu, 
setelah pemberi hak tanggungan itu berlaku terhadap pihak ketiga, dan 
setelah pemberian hak tanggungan menerima pemyataan tertulis dari 
pemegang hak tanggungan sebagimana disebutkan di atas, pemberi hak 
tanggungan harus segera mengajukan surat permohonan kepada Kantor 
Pertanahan dengan dilampiri Surat Pernyataan tertulis tersebut agar hak 

                                                   
115 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit, hal.155. 
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tanggungan tersebut dicatat pada buku tanah hak tanah yang menjadi objek 
hak tanggungan bahwa hak tanggungan itu telah dilepaskan oleh 
pemegangnya. Hanya dengan demikian, hak tanggungan itu menjadi hapus 
dan tidak mengikat lagi bagi pihak ketiga. 
 
Berdasarkan Pasal 19 UUHT, diatur tata cara pemberian hak tanggungan 

jika hasil penjualan objek hak tanggungan ternyata tidak cukup untuk melunasi 

piutangnya yang dijamin tanpa diadakan pembersihan hak tanggungan yang 

menjamin piutang tersebut akan tetap membebani objek yang dibeli. Bahwa 

dalarn melakukan “roya partial (roya sebagian, tidak seluruhnya)” hapusnya hak 

tanggungan pada bagian objek yang bersangkutan dicatat pada buku tanah dan 

sertifikat hak tanggungan serta pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau 

hak milik atas satuan rumah susun yang telah bebas dari hak tanggungan yang 

semula membebaninya (Pasal 22 ayat (9) UUHT). 

 


