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BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK TANGGUNGAN DAN JAMINAN 

ATAS TANAH 

 

2.1 Hak Tanggungan 

2.1.1 Pengertian Hak Tanggungan 

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUHT disebutkan pengertian Hak Tanggungan. 

Yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah: Hak jaminan yang dibebankan 

pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak 

berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk 

pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. 

Hak Tanggungan adalah Hak penguasaan atas tanah, berisi kewenangan 

bagi kreditor untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan 

agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, 

melainkan untuk menjualnya jika debitor cedera janji dan mengambil dari 

hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas hutang 

debitor kepadanya. 

 

2.1.2 Obyek Hak Tanggungan 

Untuk dapat dibebani hak jaminan atas tanah, obyek hak tanggungan yang 

bersangkutan harus memenuhi 4 syarat, yaitu: 

1. dapat dinilai dengan uang; 

2. termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum; 

3. mempunyai sifat dapat dipindahtangankan; 
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4. memerlukan penunjukan oleh undang-undang.64 

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

disebutkan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak 

milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) 

UUHT, yang dimaksud dengan hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan 

adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA. Hak guna 

bangunan meliputi hak guna bangunan di atas tanah negara, di atas tanah hak 

pengelolaan, maupun di atas tanah hak milik. Sebagaimana telah dikemukakan 

dalam Penjelasan Umum dari UUHT, dua unsur mutlak dari hak atas tanah yang 

dapat dijadikan obyek tanggungan adalah: 

1. Hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam 

daftar umum, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan. Unsur ini berkaitan 

dengan kedudukan diutamakan (preferent) yang diberikan kepada kreditor 

pemegang hak tanggungan terhadap kreditor lainnya. Untuk  itu harus ada 

catatan mengenai hak tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertipikat 

hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga setiap orang dapat 

mengetahuinya (asas publisitas), dan 

2. Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan, sehingga 

apabila diperlukan dapat segera direalisasi untuk membayar utang yang 

dijamin pelunasannya.65 

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUHT disebutkan bahwa selain hak-hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UUHT, Hak Pakai atas tanah negara 

                                                 
64 Purwahid Patrik, op.cit., hal.56. 
65 Ibid., hal.56-57. 
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yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat 

dipindahtangankan dapat juga dibebani hak tanggungan. 

 

2.1.3 Subyek Hak Tanggungan 

Dalam perjanjian pemberian hak jaminan atas tanah dengan hak 

tanggungan, ada dua pihak yaitu pihak yang memberikan hak tanggungan dan 

pihak yang menerima hak tanggungan tersebut. 

1. Pemberi Hak Tanggungan 

Yang dimaksud dengan pemberi hak tanggungan adalah pemilik 

persil yang dengan sepakatnya dibebani dengan hak tanggungan sampai 

sejumlah uang tertentu untuk menjamin suatu perikatan/hutang.66 

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. 

Dalam hal pemberi hak tanggungan adalah suatu perseroan 

terbatas, pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada ketentuan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Menurut 

ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU tersebut, Direksi wajib meminta 

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengalihkan 

                                                 
66 J. Satrio, op.cit., hal.245. 
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atau menjadikan jaminan hutang seluruh atas sebagian besar kekayaan 

perseroan. Selanjutnya menurut Pasal 88 ayat (4) UU 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.67 

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. Menurut Pasal 9 UUHT, 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.68 

 

2.1.4 Proses Pembebanan Hak Tanggungan 

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, seperti perjanjian kredit atau perjanjian pinjam 

                                                 
67 Sutan Remy Sjahdeini, 1996, Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan-

Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan, 

Airlangga University Press, Surabaya, hal.56. 
68 Ibid, hal.58. 
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uang atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan pinjam meminjam 

uang antara kreditor dengan debitor.69 

Menurut 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:70 

1. Tahap Pembebanan Hak Tanggungan 

Menurut Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Hak tanggungan, 

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.71 

2. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan 

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, 

pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 

Pasal 13 ayat (2) menyatakan selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja 

                                                 
69 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. 
70 Sutardja Sudrajat, Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan 

Sertifikatnya, Mandar Maju, Bandung, hal.54. 
71 Ibid. 
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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.72 

Pendaftaran Akta Pemeberian Hak Tanggungan (APHT) ke Kantor 

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

menegaskan pembebanan Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor 

pertanahan.73 

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

pendaftaran Hak Tanggungan itu dilakukan. Tata cara pelaksanaannya adalah 

sebagai berikut:74 

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; 

                                                 
72 Ibid. 
73 Sutarno, 2009, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, 

Bandung, hal.169. 
74 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., hal.144-145. 
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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. 

Dalam 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.75  

Setelah sertipikat Hak Tanggungan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan 

sertipikat hak atas tanah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan, 

sertipikat Hak Tanggungan diserahkan oleh kantor pertanahan kepada pemegang 

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

 

 

 

                                                 
75 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., hal.195-155. 
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2.2 Jaminan Hak Atas Tanah 

2.2.1 Arti Penting Jaminan Hak Atas Tanah 

Dalam rangka pembangunan ekonomi, Bidang hukum yang meminta 

perhatian serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya lembaga jaminan. Hal 

ini disebabkan perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh 

perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan 

adanya jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. 

Lembaga jaminan ini sangat diperlukan bagi perkembangan dunia 

investasi dan perdagangan di Indonesia. Kegiatan investasi dan perdagangan ini 

memerlukan dana yang sangat besar. Dana tersebut antara lain diperoleh melalui 

kredit perbankan. Pemberian fasilitas kredit oleh bank ini memerlukan adanya 

jaminan untuk menjamin pelunasan hutang debitor. Apabila sewaktu-waktu 

debitor wanprestasi bank dapat menjual benda jaminan untuk memperoleh 

pelunasan piutangnya. 

Keberadaan jaminan kredit, bukan merupakan unsur yang utama bagi bank 

dalam memberikan kredit pada debitor, akan tetapi merupakan persyaratan guna 

memperkecil resiko dalam pengembalian kredit perbankan. Adanya jaminan ini 

merupakan langkah antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya resiko dalam 

pengembalian kredit. 

 

2.2.2 Jaminan Hak Atas Tanah Sebelum Berlakunya Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

a. Hypoteek 

Merupakan hak jaminan atas tanah untuk tanah-tanah dengan hak barat 

seperti Hak Eigendoom, Hak Opstal dan Hak Erfacht. Pembebanannya 
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diatur dalam Buku II KUHPerdata, Pasal 1162 sampai dengan 1332, tata 

cara pembebanannya dan penerbitan surat tanda bukti haknya diatur dalam 

overshrijvings Ordonatic 1834 (Stb.1834-27). 

b. Credietverband 

Merupakan hak jaminan atas tanah untuk tanah-tanah dengan hak milik 

adat. Diatur dalam staatblad tahun staatblad 1908-542 jo staatblad 1909-

584, yang berlaku untuk tanah-tanah hak milik adat. 

c. Fiduciare Eigendoms Overdracht 

Merupakan hak jaminan atas tanah untuk benda bergerak, bentuk jaminan 

yang ada berdasarkan putusan pengadilan. 

d. Tanah sebagai Jonggolan 

Mengacu pada hukum adat, jika debitor tidak dapat memenuhi 

kewajibannya, maka hutang diselesaikan dengan cara melakukan 

perbuatan hukum mengenai tanah yang bersangkutan dengan kreditor. Bila 

jual tahunan, gadai atau jual beli. Uang yang diterima debitor dalam 

perbuatan hukum tersebut digunakan untuk memenuhi kewajibannya.76 

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, penjaminan hak atas 

tanah dilakukan dengan hak tanggungan. Hal ini dapat dilihat yaitu dalam Pasal 

51 yang menentukan bahwa ”Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak 

Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33 dan 

39 diatur dengan undang-undang.” 

                                                 
76 Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan 

UUPA isi dan Pelaksanaannya, jilid. 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, 

Jakarta, hal. 39. 
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Jadi, secara kelembagaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sudah 

ada, meskipun hanya mencakup mengenai obyek dari hak tanggungan semata, 

karena undang-undang yang mengatur mengenai hak tanggungan belum ada. 

Sehingga, berdasarkan ketentuan peralihan yang tercantum dalam Pasal 57 

UUPA, menyatakan bahwa : 

Selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam Pasal 51 

belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai 

hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S. 1908-542 sebagaimana 

yang telah diubah dengan S. 1937-190. 

 

Dengan demikian, dalam kurun waktu sejak berlakunya UUPA sampai 

lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang berlaku adalah hak 

tanggungan yang menggunakan ketentuan Hypotheek dan Credietverband. 

 

2.2.3 Jaminan Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Untuk merealisasikan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang 

mulai berlaku tanggal 9 April 1996, maka berdasarkan Pasal 29 UUHT 

menyatakan bahwa : 

Dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan mengenai 

Credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatblad 1908-542 jo 

Staatblad 1909-586 dan Staatblad 1909-584 jo Staatblad 1937-191 dan 
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ketentuan Hypoteek sebagaimana tersebut dalam buku II Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan hak 

tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

Dengan demikian, satu-satunya hak jaminan atas tanah hanyalah hak 

tanggungan, Hipotek dan creadietverband tidak berlaku lagi. Akan tetapi, karena 

peraturan pelaksana yang mengatur hak tanggungan belum ada, khususnya 

mengenai eksekusi hak tanggungan, maka pelaksanaan eksekusi hak tanggungan 

masih mengacu pada ketentuan Hipoteek. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 

26 UUHT bahwa “Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan 

mengenai Eksekusi Hypoteek yang apa pada mulai berlakunya undang-undang ini 

berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan”. 

Hak tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah yang kuat dan 

mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak, mempunyai dengan ciri-

ciri sebagai berikut : 

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada 

pemegangnya (kreditor tertentu) 

Dari definisi mengenai hak tanggungan sebagaimana dikemukakan 

di atas, diketahui bahwa hak tanggungan memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor-kreditor lain. Yang 

dimaksud dengan “kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lain”, dapat dijumpai dalam Penjelasan Umum 

angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yaitu : 
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Bahwa jika debitur cidera janji, maka kreditor pemegang Hak 

Tanggungan berhak menjual tanah yang dijadikan jaminan melalui 

pelelangan umum, menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada 

kreditor-kreditor lain 

 

Ciri ini dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah droit de preference. 

2. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu 

berada.  

Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah menyatakan bahwa hak tanggungan tetap mengikuti objeknya 

dalam tangan siapapun objek tersebut berada, sehingga hak tanggungan 

tidak akan berakhir sekalipun objek hak tanggungan itu beralih ke pihak 

lain oleh sebab apa pun juga. Asas yang disebut droit de suite memberikan 

kepastian kepada kreditor mengenai haknya untuk memperoleh pelunasan 

dari hasil penjualan atas tanah penguasaan fisikatau Hak Atas Tanah 

penguasaan yuridis, yang menjadi objek hak tanggungan bila debitor 

wanprestasi, sekalipun tanah atau hak atas tanah yang menjadi objek hak 

tanggungan itu dijual oleh pemiliknya atau pemberi hak tanggungan 

kepada pihak ketiga. 

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

pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang 

berkepentingan.  

Asas spesialitas diaplikasikan dengan cara pembuatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Sedangkan asas publisitas diterapkan pada saat pendaftaran pemberian hak 
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tanggungan di Kantor Pertanahan. Pendaftaran tersebut merupakan syarat 

mutlak untuk lahirnya hak tanggungan tersebut dan mengikatnya hak 

tanggungan terhadap pihak ketiga. 

4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 

Keistimewaan lain dari hak tanggungan yaitu bahwa hak 

tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah yang mudah dan pasti 

pelaksanaan eksekusinya. Apabila debitor wanprestasi tidak perlu 

ditempuh cara gugatan perdata biasa yang memakan waktu dan biaya. 

Bagi kreditor pemegang hak tanggungan disediakan cara-cara khusus, 

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 

Yang Berkaitan Dengan Tanah. 

Menurut Arie S. Hutagalung dengan ciri-ciri tersebut di atas, maka 

diharapkan sektor perbankan yang mempunyai pangsa kredit yang paling 

besar dapat terlindungi dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dan 

secara tidak langsung dapat menciptakan iklim yang kondusif dan lebih 

sehat dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian.77 

Di samping memiliki empat ciri di atas Hak Tanggungan juga 

mempunyai beberapa sifat, seperti : 

a. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi 

Maksud dari hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, yaitu hak 

tanggungan membebani secara utuh objeknya dan setiap bagian dari 

padanya. Pelunasan sebagian utang yang dijamin tidak membebaskan 

                                                 
77 Arie S. Hutagalung, op.cit., Depok, hal. 255. 
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sebagian objek dari beban hak tanggungan. Hak tanggungan yang 

bersangkutan tetap membebani seluruh objek untuk sisa utang yang 

belum dilunasi.78 

Akan tetapi seiring berkembangnya kebutuhan akan 

perumahan, ketentuan tersebut ternyata menimbulkan permasalahan 

yaitu dalam hal suatu proyek perumahan atau rumah susun ingin 

diadakan pemisahan. Apabila tanahnya dibebankan hak tanggungan, 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah akan menyulitkan penjualan rumah atau 

satuan rumah susun yang telah dibangun tersebut. 

Oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan, maka 

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah membuka kesempatan untuk menyimpangi 

sifat tersebut, jika hak tanggungan dibebankan pada beberapa Hak 

Atas Tanah dan pelunasan utang yang dijamin dilakukan dengan 

angsuran sebesar nilai masingmasing Hak Atas Tanah yang merupakan 

bagian dari objek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak 

tanggungan tersebut. Dengan demikian hak tanggungan hanya akan 

membebani sisa objek untuk sisa hutang yang belum dilunasi. Agar hal 

ini dapat berlaku, maka harus diperjanjikan dalam Akta Pemberian 

Hak Tanggungan. 

                                                 
78 Boedi Harsono, op.cit., hal. 420. 
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b. Hak tanggungan merupakan perjanjian accesoir. 

Hak tanggungan diberikan untuk menjamin pelunsaan hutang 

debitor kepada kreditor, oleh karena itu hak tanggungan merupakan 

perjanjian accesoir pada suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan 

hukum utang-piutang sebagai perjanjian pokok. Kelahiran, eksistensi, 

peralihan, eksekusi, berakhir dan hapusnya hak tanggungan dengan 

sendirinya ditentukan oleh peralihan dan hapusnya piutang yang 

dijamin pelunasannya. Tanpa ada suatu piutang tertentu yang secara 

tegas dijamin pelunasannya, maka menurut hukum tidak akan ada hak 

tanggungan.79 

 

2.3 Tinjauan Mengenai Eksekusi 

2.3.1 Pengertian Eksekusi 

2.3.1.1 Pengertian Eksekusi Menurut Hukum Perdata 

Dalam Hukum Acara Perdata diatur tentang upaya paksa untuk merealisasi 

hak penggugat yang menang/kreditor apabila tergugat yang dikalahkan/debitor 

tidak mau secara suka rela memenuhi kewajibannya. Upaya paksa untuk 

merealisasi hak tersebut dapat langsung mewujudkan hak penggugat yang 

menang/kreditor, dapat pula berupa dorongan agar tergugat yang kalah/ debitor 

segera memenuhi kewajibannya. 

Upaya paksa yang hasilnya langsung mewujudkan hak penggugat yang 

menang/kreditor disebut eksekusi realisasi langsung, dan yang hasilnya berupa 

dorongan agar tergugat yang kalah/debitor segera memenuhi kewajibannya 

dinamakan eksekusi realisasi tidak langsung. 

                                                 
79 Boedi Harsono, op.cit., hal. 423. 
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Eksekusi realisasi langsung dalam HIR terdiri dari eksekusi membayar 

sejumlah uang (Pasal 195–Pasal 206 HIR), eksekusi melakukan perbuatan (Pasal 

225, 228 (2) juncties Pasal 195-206 HIR), eksekusi dengan pertolongan hakim 

atas grosse akta hipotek dan grosse surat utangnotariil (Pasal 224 HIR) dan 

eksekusi riil obyek lelang Pasal 200 (11) HIR. Sedangkan eksekusi realisasi tidak 

langsung berupa gijzeling (sandera) diatur dalam Pasal 209-Pasal 223 HIR. 

Dalam lapangan Hukum Perdata ketentuan tentang upaya paksa untuk 

merealisasi hak atau sanksi ditemukan tersebar dalam berbagai peraturan Hukum 

Materiel Perdata dan Hukum Ajektif Perdata serta ketentuan Hukum Acara 

Perdata dengan obyek eksekusi (upaya paksa untuk merealisasi hak atau sanksi) 

tidak hanya putusan hakim. Walaupun demikian, pada saat ini para Sarjana 

Hukum Perdata hanya mengakui bahwa eksekusi adalah pelaksanaan putusan 

hakim.80 

Definisi tersebut tidak tepat, karena sesuai dengan obyek eksekusi yang 

diatur dalam Hukum Perdata Materiil, Hukum Perdata Ajektif maupun Hukum 

Acara Perdata. HIR sebagai sumber utama Hukum Acara Perdata di Jawa dan 

Madura mengatur obyek eksekusi tidak hanya putusan hakim, melainkan meliputi 

juga grosse akta hipotek dan grosse surat utang notariil (Pasal 224 HIR), selain itu 

HIR mengatur juga eksekusi realisasi tidak langsung dalam Pasal 209-223. Akibat 

dari pola pikir bahwa eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim, adalah terjadi 

ketidakkonsistenan antara definisi eksekusi dengan substansi eksekusi. Sebagai 

contoh mengenai hal ini adalah pendapat Sudikno Mertokusumo, yang di dalam 

                                                 
80 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, Hukum Acara 

Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, hal. 122. 
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definisi tentang eksekusi menyebut bahwa obyek eksekusi adalah putusan hakim, 

namun dalam uraian lanjut tentang jenis-jenis pelaksanaan putusan dan apa yang 

dapat dilaksanakan disebutkan bahwa di samping putusan hakim, obyek eksekusi 

meliputi pula grosse akta hipotek dan Surat utang notariil serta jaminan gadai.81 

Berkaitan dengan eksekusi, W. Hugenholtz, memberikan batasan: het 

execzaierecht hevat de wettelijke regeling van de dwangmiddelen en van wijze 

waarop van staatswege die dwangrniddelen kunnen worden toegepast ter 

venverkelijking van rechten, die in een erkend82 (hukum eksekusi berisi peraturan-

peraturan hukum tentang upaya paksa dan dengan cara yang ditentukan oleh 

negara upaya paksa itu berjalan demi terlaksananya hukum, dalam hal ini melalui 

suatu cara yang baku) 

Batasan yang diberikan oleh W. Hugeholtz tidak mengenai eksekusi, 

melainkan tentang Hukum Eksekusi. Walaupun batasan tentang Hukum Eksekusi 

yang diberikan oleh W. Hugenholtz adalah luas, namun uraian tentang eksekusi 

yang diberikannya masih secara garis besar, karena batasan dan uraian tersebut 

tidak dilakukan dalam suatu tulisan (buku) khusus tentang Hukum Eksekusi, 

melainkan ditulis dalam suatu bab (Hoofdstuk XII: Executie- en Beslagrecht) 

sebagai bagian tulisannya tentang Hukum Acara Perdata. 

 

2.3.1.2 Pengertian Eksekusi Menurut Hukum Eksekusi 

Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dijalankan 

                                                 
81 Ibid, hal. 202-205. 
82 W. Hugenholtz bewerkt door W.H. Heemskerk, Elfde druk, 1976, 

Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesreeht. H 271 Vuga-Boekerij. 
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secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi 

pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG 

dikatakan: “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada 

tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas 

Pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara 

itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.83 

Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “Jika pihak 

yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan 

dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. 

Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum 

serta melakukan teguran (aanmaning) agar pihak yang kalah dalam perkara 

memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.84 

Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang 

dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya 

pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan 

sebagaimana mestinya.85 

Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila terlebih 

dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada Ketua 

Pengadilan Negeri agar Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebelum menjalankan eksekusi 

                                                 
83 Djazuli Bachir, 2011, Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum 

dan Penegakan Hukum, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 12.   
84 Ibid. 
85 M. Yahya Harahap, op.cit., hal. 5.   
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Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Ketua 

Pengadilan Negeri melakukan teguran (aanmaning) kepada pihak yang kalah 

dalam perkara agar dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan 

Negeri melakukan teguran (aanmaning) maka pihak yang kalah dalam perkara 

harus mematuhi Amar Putusan Pengadilan dan apabila telah lewat 8 (delapan) hari 

ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan Putusan 

Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintah 

Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri untuk melaksanakan sita eksekusi atas objek 

tanah terperkara dan kemudian dapat meminta bantuan alat-alat negara/kepolisian 

untuk membantu pengamanan dalam hal pengosongan yang dilakukan atas objek 

tanah terperkara.86 

 

2.3.2 Jenis-Jenis Eksekusi 

2.3.2.1 Eksekusi Menurut Obyek 

Menurut obyeknya, eksekusi dapat dibedakan menjadi: 

a. Eksekusi putusan hakim atau eksekusi putusan pengadilan. Baik eksekusi 

terhadap putusan pengadilan dalam perkara perdata. pidana, tata usaha 

negara maupun tata negara: 

b. Eksekusi grosse surat utang notariil. Eksekusi ini didasarkan pada 

ketentuan Pasal 224 HIR/258 RBg. Menurut Mahkamah Agung. Suatu 

grosse akta notaris dapat dieksekusi apabila memenuhi syarat berkepala 

sama dengan kepala putusan hakim (DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA), berisi 

                                                 
86 Ibid. 
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pernyataan sepihak tentang adanya utang (pengakuan utang) uang yang 

tertentu jumlahnya, bersilat murni dan bersilat eksepsional; 

c. Eksekusi benda jaminan. Dalam hal debitor wanprestasi, maka kreditor 

pemegang jaminan dapat mengeksekusi obyek jaminan baik menurut 

undang-undang maupun berdasar perjanjian. Obyek jaminan yang 

dieksekusi meliputi obyek jaminan gadai menurut KUH Perdata, obyek 

jaminan hipotek, obyek jaminan hak tanggungan, obyek jaminan fidusia, 

obyek cessie hak untuk jaminan dan obyek jaminan gadai pada Perum 

Pegadaian. 

d. Eksekusi piutang negara, baik yang timbul dari kewajiban (utang pajak. 

utang bea masuk), perjanjian (kredit pada bank pemerintah macet, piutang 

BUMN maupun piutang BUMD), maupun bantuan likuiditas Bank 

Indonesia (BLBI); 

e. Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa 

meliputi eksekusi alas putusan lembaga arbitrage nasional/internasional, 

eksekusi putusan alternative dispute resolution, eksekusi terhadap putusan 

masyarakat adat. 

f. Eksekusi terhadap izin. Dalam hal-hal tertentu, suatu usaha memerlukan 

izin. Apabila dalam pelaksanaan usaha tersebut melanggar persyaratan 

yang ditentukan dalam pemberian izin, maka si pemberi izin dapat 

memberi teguran diikuti dengan pencabutan izin yang telah diberikannya. 

g. Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak. Menurut Pasal 666 

KUH Perdata, seseorang diperkenankan memotong dahan yang manglung 

di alas atau akar yang masuk ke dalam tanahnya, setelah pemilik 
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diberitahu dan tidak mengambil tindakan terhadap dahan dan/atau akar 

tersebut. 

h. Eksekusi terhadap barang bukti narkotika dan psikotropika. Selama proses 

penyidikan, polisi diberi wewenang untuk memusnahkan barang bukti 

tanpa menunggu putusan in kracht van gewijsde [Pasal 62 UUN dan Pasal 

53 Ayat (2) butir b UU Ps]; 

i. Eksekusi terhadap isi perjanjian. 

1) Dalam suatu perjanjian langganan sesuatu, pada umumnya ditentukan 

bahwa apabila si pelanggan tidak membayar biaya langganan maka 

pihak penyelenggara diberi wewenang untuk memutus/menyegel 

meteran, misalnya perjanjian langganan arus listrik, air minum dan 

telepon. Tindakan memutus/ menyegel meteran sebenarnya adalah 

upaya paksa dari penyelenggara untuk menghentikan pasokan obyek 

langganan. Misalnya PLN, pemutusan yang dilakukan oleh PLN 

terhadap pelanggannya yang nunggak, sebenarnya adalah tindakan 

untuk menghentikan pasokan arus listrik kepada pelanggannya, dengan 

tujuan pelanggan segera melunasi tunggakannya. 

2) Dalam perjanjian tentang kredit bank, di mana debitor nasabah 

menjaminkan simpanannya yang dapat berupa tabungan, giro atau 

deposito miliknya kepada kreditor bank. maka kreditor dan debitor 

dapat merangkai beberapa perjanjian sedemikian rupa, sehingga dalam 

hal debitor wanprestasi maka pelaksanaan masing-masing perjanjian 

pada hakekatnya adalah eksekusi Perjanjian-perjanjian yang dirangkai 

dapat berupa perjanjian utang-piutang; jaminan atau cessie piutang 
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untuk jaminan; kuasa untuk membebani rekening debitor dengan 

bunga, denda kelebihan tarik, bunga tunggakan, dan semua biaya yang 

timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian; menetapkan jumlah 

utang debitor; mengambil pelunasan utang dari piutang yang 

dijaminkan. 

3) Dalam perjanjian pengadaan barang atau jasa pemerintah, pelaksana 

atau pemenang lelang memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan. 

Apabila pelaksana atau pemenang lelang ini tidak dapat melaksanakan 

kewajibannya sesuai dengan kontrak pengadaan barang atau jasa, maka 

pengguna barang atau jasa dapat mengeksekusi uang jaminan 

pekerjaan sesuai dengan perjanjian. 

4) Eksekusi rill terhadap isi perjanjian. Menurut Subekti, berdasar Pasal 

1240 dan 1241 KUH Perdata apabila debitor wanprestasi maka seorang 

kreditor dapat dikuasakan oleh hakim untuk mewujudkan atau 

merealisasikan sendiri apa yang menjadi haknya menurut perjanjian 

dengan biaya ditanggung oleh debitor.87 

 

2.3.2.2 Eksekusi Menurut Prosedur 

Menurut prosedurnya, eksekusi dapat dikelompokkan menjadi eksekusi 

realisasi tidak langsung dan eksekusi realisasi langsung. Pengelompokan ini 

didasarkan pada hasil yang diperoleh setelah dilakukan upaya paksa terhadap 

debitor yang tidak mau secara suka rela memenuhi kewajibannya. Dalam hal 

paksaan terhadap debitor hasilnya berupa dorongan psikis agar debitor segera 

                                                 
87 Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, hal. 36. 
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merealisasi kewajibannya, maka eksekusi tersebut dinamakan eksekusi realisasi 

tidak langsung. Sebaliknya jika hasil dari paksaan terhadap debitor adalah 

langsung merealisasikannya hak kreditor, maka eksekusi tersebut dinamakan 

eksekusi realisasi langsung. 

 

2.3.3 Parate Eksekusi 

Dalam menjaring debitor nakal yang wanprestasi, bank seringkali 

mengalami kesulitan untuk memperoleh pelunasan kreditnya. Jika ditempuh cara 

gugatan melalui pengadilan tentunya memerlukan waktu dan biaya yang banyak, 

meskipun asas sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Sesungguhnya sejarah perbankan di dunia telah mewariskan senjata yang 

paling ampuh dan paling cepat dalam memberantas kredit macet yakni parate 

eksekusi atau mengeksekusi sendiri (melelang) agunan tanpa campur tangan 

pengadilan.88 

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, parate eksekusi adalah 

Eksekusi yang dilaksanakan tanpa mempunyai titel eksekutorial (Grosse 

Akta Notaris, Keputusan Hakim) ialah dengan melalui parate eksekusi 

(eksekusi langsung) yaitu pemegang hak tanggungan dengan adanya janji 

untuk menjual atas kekuasaan sendiri dapat melaksanakan haknya secara 

langsung tanpa melalui keputusan hakim atau Grosse Akta Notaris.89 

 

Menurut Rachmadi Usman, Parate Eksekusi adalah pelaksanaan eksekusi 

tanpa melalui bantuan pengadilan.90 Hal ini sejalan dengan pengertian parate 

                                                 
88 Bachtiar Sibarani, op.cit., hal. 22. 
89 Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, 1980, Hukum jaminan di Indonesia, 

Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, hal. 

32. 
90Rachmadi Usman, 1999, Pasal-Pasal tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah, Djambatan, Jakarta, hal. 130. 
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eksekusi yang dikemukakan oleh Bachtiar Sibarani, bahwa parate eksekusi adalah 

melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan atau 

hakim.91 Subekti, juga berpendapat bahwa parate eksekusi adalah menjalankan 

sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya (dalam arti tanpa 

perantaraan Hakim).92 

Dari beberapa rumusan definisi parate eksekusi di atas, dapat diketahui 

bahwa tidak hanya putusan hakim yang dapat dieksekusi, tetapi terdapat ketentuan 

yang memberi hak kepada kreditor untuk melaksanakan sendiri eksekusi tanpa 

perantara pengadilan apabila debitor wanprestasi yaitu yang disebut dengan parate 

eksekusi. Hal ini berarti jika debitor wanprestasi, kreditor dapat melaksanakan 

secara langsung penjualan barang milik debitor yang dijadikan sebagai jaminan 

atau agunan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. 

Penjualan ini dilakukan tanpa melalui pengadilan. 

Lebih lanjut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa hak untuk menjual atas 

kekuasaan sendiri menguntungkan dalam dua hal, yaitu : 

1. Tidak membutuhkan Titel Eksekutorial dalam melaksanakan 

haknya/eksekusi. 

2. Dapat melaksanakan eksekusi sendiri secara langsung (mandiri) tak peduli 

adanya kepailitan dari debitor (diluar pengadilan) karena dia tergolong 

separatis. 

Dalam ilmu hukum, pemberian kewenangan mengenai parate eksekusi ini 

didasarkan atas doktrin yang antara lain menyatakan bahwa suatu perjanjian yang 

telah pasti atau tidak mengandung sengketa seperti piutang yang telah pasti (fixed 

                                                 
91 Bachtiar Sibarani, op.cit., hal. 5. 
92 Subekti, op.cit., hal. 47. 
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loan) semestinya dapat dilaksanakan sendiri oleh pihak yang berkepentingan 

tanpa campur tangan pengadilan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, 

ternyata pengertian parate eksekusi menjadi kabur sebagai akibat dari adanya 

putusan pengadilan yang menerapkan ketentuan eksekusi Grosse Akta dalam 

sengketa parate eksekusi. Hal ini mengakibatkan adanya keracunan antara parate 

eksekusi dan eksekusi. 

Menurut Doktrin, parate eksekusi adalah suatu penjualan yang berada 

diluar hukum acara dan tidak diperlukan adanya penyitaan, tidak melibatkan juru 

sita, kesemuanya diselesaikan seperti orang yang menjual sendiri barangnya di 

depan umum. Dalam kaitan dengan parate eksekusi ini, dapat dibedakan antara 

Parate Eksekusi PUPN berdasarkan UU No.49 Prp./1960 dan Parate Eksekusi Hak 

Tanggungan berdasarkan UU No.4/1996. 

 


