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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit Perbankan 

1. Pengertian Kredit Perbankan 

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-undang 1992 tentang Perbankan bahwa : “Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak”.
1
 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “Credere” yang berarti  

percaya  (truth atau  faith), dan perkataan kredit berarti kepercayaan 

karena dasar dari adanya suatu kredit adalah kepercayaan bahwa seseorang 

atau penerima kredit akan  memenuhi segala sesuatu yang telah 

diperjanjikan sebelumnya
2
. 

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata :  

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak 

pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada 

pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan 

barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”. 

                                                           
1
Suyatno, Thomas dkk. 1995. Dasar –dasar Perkreditan Edisi Empat.Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama. hlm 12 
2
Ibid  
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Pengertian kredit sendiri menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2, 

mengatakan bahwa : 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga”. 

Kredit khususnya kredit perbankan terdiri dari beberapa jenis:
3
 

a. Kredit Menurut Kelembagaan   

1) Kredit Perbankan, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Milik Negara 

atau Bank Swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau 

konsumsi. 

2) Kredit Likuiditas, yaitu  kredit yang diberikan oleh Bank Sentral 

kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia yang selanjutnya 

digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. 

3) Kredit Langsung, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia 

kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program), 

misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog  

dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian 

kredit langsung kepada Pertamina atau pihak ketiga. 

                                                           
3
Djumhana, Muhamad. 200. Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti. hlm 374 



19 
 

4) Kredit pinjaman antar bank, yaitu kredit yang diberikan oleh bank 

yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.  

b. Kredit Menurut  Jangka Waktu  

1) Kredit  jangka pendek (Short term loan) yaitu kredit yang berjangka 

maksimum 1 (satu) tahun.  

2) kredit jangka menengah (medium term loan) yaitu kredit berjangka 

waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3  (tiga) tahun.  

3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 

(tiga) tahun. 

c. Jenis Kredit Menurut Penggunaannya.  

Dari segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari : 

1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah 

atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk 

membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.  

2) Kredit Produktif baik kredit investasi, ataupun kredit eksploitasi. 

Kredit Investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai 

pembiayaan modal tetap, dapat berjangka waktu menengah atau 

berjangka waktu panjang. Kredit eksploitasi yaitu kredit yang 

ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal kerja, jangka 

waktunya berlaku pendek.  

3) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi 

konsumtif dan semi produktif). 
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d. Jenis Kredit Menurut Keterikatannya Dengan Dokumen. 

Jenis kredit ini diantaranya terdiri dari : 

1) Kredit Ekspor yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan 

bagi usaha ekspor, jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun 

kredit tidak langsung seperti kredit investasi untuk jenis industri yang 

berorientasi ekspor. 

2) Kredit Impor 

Unsur dan ruang lingkup dari kredit impor pada dasarnya hampir sama 

dengan kredit ekspor karena jenis kredit tersebut merupakan kredit 

berdokumen. 

e. Jenis Kredit Menurut Aktivitas Perputaran Usaha 

Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat 

dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki dan sebagainya, 

maka jenis kredit terdiri dari: 

1) Kredit kecil, yaitu jenis kredit yang  diberikan kepada pengusaha 

yang digolongkan sebagai pengusaha kecil. 

2) Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha 

yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil. 

3) Kredit besar, biasanya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima 

oleh debitur dan dilakukan oleh bank dengan cara pembiayaan bersama 

yang dapat dilakukan antar Bank Milik Negara, antara Bank Milik 

Negara dengan Bank Milik Pemerintah Daerah , antara Bank Milik 

Negara dengan Bank Milik Swasta atau Bank Asing. 
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f. Jenis Kredit Menurut Jaminannya  

Dari segi jaminannya jenis kredit dapat dibedakan, antara lain:  

1) Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (unsecured loan) yaitu 

pemberian kredit tanpa jaminan  materiil (agunan fisik), pemberian 

ini sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah 

teruji bonafitas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi 

perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya.  

2) Kredit dengan jaminan (secured loan), kredit model ini diberikan 

kepada debitur selain didasarkan pada keyakinan dan kemampuan 

debitur juga disandarkan adanya jaminan yang berupa fisik             

(collateral) sebagai jaminan ditambah misalnya berupa tanah, 

bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya. 

 

2. Prosedur dalam Pemberian Kredit 

Menurut Kasmir secara umum dapat dijelaskan prosedur pemberian 

kredit oleh badan hukum sebagai berikut : 

1. Pengajuan berkas-berkas 

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit 

yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan 

berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit 

hendaknya yang berisi an..tara lain sebagai berikut : 

a. Latar Belakang Perusahaan  

Seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas 

perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, 
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perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak 

pemerintah dan swasta. 

b. Maksud dan tujuan  

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan 

kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta 

tujuan lainnya. 

c. Besarnya kredit dan jangka waktu 

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin 

diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya 

kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan 

keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil 

analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap 

berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah 

kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada sipemohon. 

d. Cara pemohon mengembalikan kredit 

Dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan 

kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya. 

e. Jaminan kredit 

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap 

kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan 

atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai 

terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat 

dengan sutu asuransi tertentu.  
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2. Penyelidikan berkas pinjaman 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan 

sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak 

perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk 

segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak 

sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan 

kredit dibatalkan saja. 

3. Wawancara I 

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung 

berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-

berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. 

Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan 

nasabah yang sebenarnya.  

4. On The Spot 

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau 

berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian 

hasil on the spot di cocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat 

hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada 

nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya. 

5. Wawancara II 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada 

kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di 



24 
 

lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara 

I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan 

mengandung suatu kebenaran. Analisis permohonan kredit adalah untuk 

menganalisa semua faktor resiko yang berkaitan dengan permohonan 

kredit dan untuk menilai sejauh mana hal tersebut beralasan/layak 

dibiayai, memiliki keabsahan hukum dan sesuai dengan praktek 

perbankan yang sehat. Menurut Budi Untung Analisis kredit 

dikelompokkan menjadi dua, yakni : 

a. Analisis kualitatif 

Merupakan analisis terhadap kondisi-kondisi non angka yang tidak 

tercermin dalam laporan keuangan, meliputi analisis terhadap aspek 

manajemen, teknis, pemasaran, hukum jaminan dan sosial ekonomi. 

b. Analisis Kuantitatif 

Merupakan analisis terhadap kondisi keuangan. Debitur, yang bertujuan 

agar bank mendapat gambaran secara kuantitatif mengenai kondisi 

keuangan debitur dimasa lalu, saat ini dan proyeksinya dimasa yang 

akan datang, sehingga dapat analisis besarnya pinjaman yang diperlukan 

penggunaannya serta kemampuannya membayar bunga dan pokok 

pinjaman. Analisis kuantitatif meliputi analisis ratio keuangan, analisis 

laba rugi, analisis arus kas dan analisis rekening. Kredit yang diberikan 

oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank 

harus memperhatikan kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan.  
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6. Keputusan kredit 

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit 

akan diberikan atau ditolak, jika di terima, maka dipersiapkan 

administrasi nya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup : 

a. Jumlah uang yang diterima 

b. Jangka waktu kredit 

c. Dan biaya yang harus di bayar 

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula 

bagi kredit yang di tolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan 

sesuai dengan alasannya masing-masing. 

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, 

maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah 

menandatangani akad kredit ,mengikat jaminan dengan hipotek dan 

surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatangan 

dilaksanakan : 

a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau 

b. Dengan melalui notaris 

8. Realisasi kredit 

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat 

yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank 

yang bersangkutan. 
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9. Penyaluran atau penarikan dana 

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai 

realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan 

tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.  

 

B. Tinjauan tentang Lembaga Jaminan Kredit 

1. Pengertian Jaminan 

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu 

zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-

cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan 

jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, 

dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat di lihat di dalam Pasal 1 

angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu agunan 

adalah : 

“Jaminan tambahan diserahkan debitur kepada bank dalam rangka 

mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkann prinsip 

syariah”. 

Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. 

Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Jadi unsur-unsur dari 

agunan adalah : 

1. Jaminan tambahan; 

2. Diserahkan oleh debitur kepada bank; 

3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan. 
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Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang 

diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s/d 30 Juli 1977 

disimpulkan pengertian jaminan, yaitu Jaminan adalah “Menjamin 

dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari 

suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan 

hukum benda”.
4
 

Hartono Hadisoeprapto dan M.Bahsan berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur 

untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban 

yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.
5
 

Jadi komponen dari jaminan atas definisi diatas adalah : 

1. Pemenuhan kewajiban kepada kreditur; 

2. Wujud dari jaminan harus dapat dinilai dengan uang 

3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara debitur dengan 

kreditur. 

Istilah yang digunakan oleh M.Bahsan adalah jaminan. Ia 

berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur 

dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam 

masyarakat”. 
6
 

Alasan digunakan istilah jaminan adalah : 

                                                           
 

4
 Badrulzaman, Mariam Darus, 1987. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra 

Adityahal 227 
5
 Hadisoeprapto, Hartono. 2004. Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. 

Liberty: Yogyakarta hal 50 
6
 Bahsan, M. 2005. Giro dan Bilvet Giro Perbankan Indonesia. Raja Grafindo Persadahal 

148 
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1. Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal ini 

berkaitan dengan penyebutan-penyebutan seperti hukum jaminan, 

lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak 

jaminan dan sebagainya. 

2.  Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan 

tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-

Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. 

Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu : 

1. Jaminan materiil (kebendaan), dan 

2. Jaminan inmateriil (perorangan). 

Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak 

mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai 

hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap 

siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan 

immateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan 

langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap 

harta kekayaan debitur pada umumnya.
7
 Jaminan kebendaan dapat 

dilakukan pembebanan dengan : 

1. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata; 

2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata; 

                                                           
7
 Sofyan, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas 

Tanah. Liberty. Yogyakarta hal 46-47 
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3. Creditverband, yang diatur dalam Stb.1908 Nomor 542 sebagaimana 

telah diubah dengan Stb.1937 Nomor 190; 

4.  Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 

Tahun1996; 

Sedang yang termasuk jaminan perorangan adalah : 

1. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih; 

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

3. Perjanjian garansi. 

Dari kedelapan jenis jaminan tersebut diatas yang masih berlaku 

adalah : 

1. Gadai 

2. Hak Tanggungan 

3. Jaminan Fidusia 

4. Borg 

5. Tanggung-menanggung 

6. Perjanjian garansi 

Sedangkan hipotek dan creditverband sudah tidak berlaku lagi, karena 

telah dicabut dengan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pada prinsipnya 

tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada lembaga perbankan 

ataupun lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijaminkan 

adalah benda-benda yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-

syarat benda jaminan yang baik dan lazim digunakan adalah : 
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1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang 

memerlukannya; 

2. Tidak melemahkan potensi (kekuasaan) si pencari kredit untuk 

melakukan atau meneruskan usahanya; 

3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang 

jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat 

dengan mudah untuk diuangkan guna melunasi hutangnya si penerima 

(pengambil) kredit.
8
 

 

2. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah kuasa yang 

diberikan oleh pihak pemberi Hak Tanggungan sebagi pemberi kuasa 

kepada penerima kuasa khusus untuk membebankan suatu benda dengan 

hak tanggungan.
9
 Penjelasan umum angka 7 dan Penjelasan pasal 15 ayat 

1 UUHT dinyatakan bahwa pemberian hak tanggungan wajib dilakukan 

sendiri oleh pemberi hak tanggungan dengan cara hadir dihadapan PPAT. 

Hanya apabila sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri dihadapan PPAT, 

maka ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berbentuk akta 

otentik. 

                                                           
8
 Subekti. 1996. Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. 

Citra AdityaBaktihal 73 
9
 Budiman, dkk. Penngunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 

dalam Perjanjian Kredit Perbankan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Wilayah Kerja 

Bank Indonesia Jember. Vol. 2, No 2. Desember 2013 
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Notaris berwenang membuat SKMHT untuk tanah-tanah di seluruh 

wilayah Indonesia, maka PPAT hanya boleh membuat SKMHT untuk tanah-

tanah yang berada di dalam wilayah jabatannya terutama di tempat-tempat 

dimana tidak ada notaris yang bertugas. Pembuatan SKMHT selain oleh 

notaris juga ditugaskan kepada PPAT, karena PPAT ini yang keberadaannya 

sampai wilayah kecamatan dalam rangka pelayanan di bidang pertanahan. 

Kewenangan PPAT membuat SKMHT selain tercantum dalam pasal 15 ayat 

(1) UUHT, juga berdasarkan Penjelasan Umum angka 7 UUHT. 

SKMHT pada dasarnya tidak memuat perbuatan hukum yang lain baik 

berupa menjual, menyewakan obyek hak tanggungan atau memperpanjang 

hak atas tanah yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) UUHT, sehingga dapat 

dikatakan bahwa SKMHT bukan merupakan jaminan, akan tetapi sebagai 

upaya awal bagi debitur untuk memberikan kepercayaan kepada pihak bank, 

bahwa debitur mempunyai iktikad baik dalam perjanjian kredit dengan 

memberikan kuasa kepada pihak bank untuk meningkatkan kedudukan tanah 

yang digunakan untuk agunan ke APHT. 

Pada asasnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan 

sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan, namun bila benar-benar 

diperlukan yaitu dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir 

dihadapan PPAT atau notaris, UU Hak Tanggungan memberikan 

kesempatan kepada pemberi Hak Tanggungan untuk menggunakan 

SKMHT. Perbuatan SKMHT juga dimungkinkan dalam hal hak atas 

tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan belum bersertifikat.
10

 

 

                                                           
10

 Ibid hal 30 
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3. Hak Tanggungan 

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Hak Tanggungan dinyatakan bahwa 

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan 

yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut 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. 

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa Hak Tanggungan 

adalah identik dengan hak jaminan, yang bilamana dibebankan atas tanah 

Hak Milik, tanah Hak Guna Bangunan dan tanah Hak Guna Usaha 

memberikan kedudukan utama kepada kreditur-kreditur tertentu yang kan 

menggeser kreditour lain dalam hal si berhutang (debitur) cidera janji 

atau wanprestasi dalam pembayaran hutangnya, dengan perkataan lain 

dapat dikatakan bahwa pemegang hak tanggungan pertama lebih 

Preferent terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hal ini lebih ditegaskan lagi 

dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang mengatakan “apabila debitor 

cidera janji (wanprestasi), pemegang hak tanggungan pertama 

mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaanya 

sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil hasil penjualan objek 

hak tanggungan tersebut untuk pelunasan hutangnya”. 
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a. Obyek Hak Tanggungan 

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Hak atas Tanah yang 

dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah: 

1. Hak Milik;  

2. Hak Guna Usaha;  

3. Hak Guna Bangunan.   

Hak-hak atas Tanah seperti ini merupakan hak-hak yang sudah 

dikenal dan diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 

Tahun 1960.  Namun selain hak-hak tersebut, ternyata dalam Pasal 4 

ayat (2) UUHT ini memperluas hak-hak tanah yang dapat dijadikan 

jaminan hutang selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) UUHT, objek hak tanggungan dapat juga 

berupa:   

1. Hak Pakai atas tanah Negara. Hak Pakai atas tanah Negara yang 

menurut ketentuan yang berlaku wajib di daftarkan dan menurut 

sifatnya dapat di pindah tangankan dan dibebani dengan hak 

tanggungan;   

2. Begitu pula dengan Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan 

Rumah Susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang diberikan oleh 

Negara (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang 

Rumah Susun) juga dimasukkan dalam objek hak tanggungan. 
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Bahkan secara tradisional dari Hukum Adat memungkinkan 

bangunan yang ada diatasnya pada suatu saat diangkat atau 

dipindahkan dari tanah tersebut.   

Hak Milik tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani 

Hak Tanggungan, dikarenakan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak 

Milik meskipun wajib didaftar akan tetapi tidak dapat 

dipindahtangankan kepada pihak lain.   

b. Subjek Hak Tanggungan 

Mengenai subjek Hak Tanggungan ini diatur dalam Pasal 8 dan 

Pasal 9 UUHT, dari ketentuan dua pasal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa yang menjadi subjek hukum dalam hak tanggungan adalah 

subjek hukum yang terkait dengan perjanjian pemberi hak tanggungan. 

Di dalam suatu perjanjian hak tanggungan ada dua pihak yang 

mengikatkan diri, yaitu sebagai berikut: 

1) Pemberi Hak Tanggungan, yaitu orang atau pihak yang 

menjaminkan  

objek hak tanggungan (debitur); 

2)  Pemegang Hak Tanggungan, yaitu orang atau pihak yang 

menerima Hak Tanggungan sebagai jaminan dari pihutang yang 

diberikannya.   

Dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHT memuat ketentuan mengenai 

subjek Hak Tanggungan, yaitu sebagai berikut : 
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1) Pemberi Hak Tanggungan, adalah orang perorangan atau badan

hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan

hukum terhadap objek hak tanggungan pada saat pendaftaran hak

tanggungan itu dilakukan;

2) Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan

hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang mendapatkan

pelunasan atas pihutang yang diberikan.

Yang dapat menjadi subjek Hak Tanggungan selain Warga Negara

Indonesia adalah Warga Negara Asing. Dengan ditetapkannya hak pakai 

atas tanah negara sebagai salah satu objek hak tanggungan, bagi warga 

negara asing juga dimungkinkan untuk dapat menjadi subjek hak 

tanggungan apabila memenuhi syarat. Sebagai pemegang hak tanggungan 

yang berstatus Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia, Warga 

Negara Asing atau badan hukum asing tidak disyaratkan harus 

berkedudukan di Indonesia. Oleh karena itu jika perjanjian kreditnya dibuat 

di luar negeri dan pihak pemberi kreditnya orang asing atau badan hukum 

asing yang berdomisili di luar negeri dapat pula menjadi pemegang Hak 

Tanggungan, sepanjang perjanjian kredit yang bersangkutan dipergunakan 

untuk kepentingan pembangunan di wilayah Republik Indonesia (penjelasan 

Pasal 10 ayat (1) UUHT).   

Apabila salah satu pihak, pemberi hak tanggungan atau pemegang 

hak tanggungan berdomisili di luar Indonesia baginya harus pula 

mencantumkan domisili pilihan di Indonesia dan dalam hal domisili 
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pilihan itu tidak dicantumkan, Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah 

tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai 

domisili yang dipilih. Bagi mereka yang akan menerima hak tanggungan, 

haruslah memperhatikan ketentuan dari Pasal 8 ayat (2) UUHT yang 

menentukan, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 

terhadap objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 

(1) UUHT tersebut di atas harus ada (harus telah ada dan masih ada) pada 

pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan 

dilakukan.   

4. Prosedur Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diatur 

dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah (UUHT) sebagai syarat agar dapat segera ditindak-lanjuti dengann 

pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Namun dalam 

praktek kadangkala penggunaan SKMHT menjadi APHT menemui 

berbagai hambatan. Praktek pemberian kredit perbankan sekarang ini 

sering menuntut adanya jaminan khususnya Hak Tanggungan dari debitur 

untuk menjamin pelunasan hutang. Dalam pembebanan Hak Tanggungan 

wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan, hanya apabila 

benar-benar diperlukan dan apabila tidak dapat hadir dihadapan Notaris/ 

PPAT dapat menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT) dan surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh 

pemberi Hak Tanggungan dan harus memenuhi persyaratan yang telah 
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ditetapkan. Pasal 15 ayat 1 UU No. 4 tahun 1996 (UUHT) menentukan 

bahwa “Surat Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat 

dengan akta notaris atau akta PPAT”. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 UUHT tersebut, jelas bahwa 

pemberian kuasa dalam rangka pemberian Hak Tanggungan (SKMHT) 

harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris atau 

PPAT. Sudah tentu Notaris atau PPAT yang dimaksud dalam Pasal 15 

ayat 1 UUHT tersebut adalah Notaris atau PPAT yang berwenang sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu 

Notaris atau PPAT di Indonesia.  

Pembuatan SKMHT harus memenuhi ketentuan atau syarat yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus 

dipatuhi oleh setiap Notaris atau PPAT yang akan membuat SKMHT 

tersebut atau harus dipatuhi oleh PPAT yang akan membuat APHT yang 

dibuat berdasarkan SKMHT. Jika Notaris atau PPAT yang akan membuat 

SKMHT atau PPAT yang akan membuat APHT menemukan pembuatan 

SKMHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku maka Notaris atau PPAT tersebut harus menolak 

pembuatan akta yang bersangkutan, karena adanya penyimpangan dalam 

pembuatan SKMHT yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dapat berakibat SKMHT tersebut batal 

demi hukum dan karenanya dapat membawa akibat hukum tertentu 

kepada Notaris atau PPAT yang membuat akta tersebut. 
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Selanjutnya Pasal 15 ayat 1 UUHT menentukan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi untuk pembuatan akta SKMHT tersebut yaitu: 

1. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada 

membebankan Hak Tanggungan; 

2. Tidak memuat kuasa substitusi; 

3. Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan 

nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila 

debitur bukan pemberi Hak Tanggungan. 

SKMHT tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh 

sebab apapun, kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau 

karena habis jangka waktunya. SKMHT mengenai HakTanggungan yang 

sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-

lambatnya 1(satu) bulan sesudah diberikan; Jika tanahnya belum 

terdaftar, atau sudah bersertifikat tetapi belum didaftar atas nama pemberi 

Hak Tanggungan sebagai pemegang hak baru, maka batas waktu 

pembuatan APHT nya 3 bulan sesudah diberikan.  

SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan APHT dalam waktu 

yang ditentukan tersebut, batal demi hukum. Ketentuan tersebut untuk 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Ketentuan ini 

juga berlaku terhadap tanah yang sudah bersertipikat, tetapi belum 

terdaftar atas nama pemberi Hak Tanggungan, tanah yang belum didaftar 

peralihan haknya, pemecahannya atau penggabungannya. Pengecualian 

Batas Waktu SKMHT atas dasar Peraturan Menteri Negara Agraria/ 
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Kepala BPN No. 4 Tahun 1996 dan SK Bank Indonesia No. 

26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993 : Batas waktu yang 1 bulan dan 3 

bulan tersebut tidak berlaku dalam hal SKMHT diberikan untuk 

menjamin kredit tertentu.
11

 

5. Prosedur Hak Tanggungan 

Proses pembebanan Hak Tanggungan menurut Penjelasan Umum 

angka 7 UUHT dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu:  

a. Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberian 

Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk selanjutnya 

disebut PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang 

dijamin;  

b. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat 

lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.  

PPAT/Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai pejabat umum 

yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, 

akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan 

Hak Tanggungan. PPAT diangkat oleh Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional dan masing-masing diberi daerah kerja. Ia 

hanya berwenang membuat akta mengenai tanah yang ada di wilayah 

daerah kerjanya, kecuali dalam hal-hal khusus dengan ijin Kepala Kantor 

BPN Wilayah Propinsi. Akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta 

otentik.  

                                                           
11
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Pasal 11 ayat (1) UUHT menyebutkan bahwa Akta Pemberian Hak 

Tanggungan wajib mencantumkan:
12

 

a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan. Apabila 

Hak Tanggungan dibebankan pula pada benda-benda yang merupakan 

satu kesatuan dengan tanah milik orang perseorangan atau badan 

hukum lain daripada pemegang hak atas tanah, pemberi Hak 

Tanggungan adalah pemegang hak atas tanah bersama-sama pemilik 

benda tersebut;  

b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan apabila 

di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus 

pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal 

domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai 

domisili yang dipilih;  

c. Penunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin 

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

Penunjukan utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana 

dimaksud pada huruf ini meliputi juga nama dan identitas debitur yang 

bersangkutan;  

d. Nilai tanggungan;  

e. Uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. Uraian yang jelas 

mengenai objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada huruf ini 

                                                           
12
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meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau 

bagi tanah yang belum terdaftar sekurang-kurangnya memuat uraian 

mengenai kepemilikan, letak, batas-batas, dan luas tanahnya.  

Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT 

oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Apabila objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari 

konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan 

tetapi pendaftarannya belum dilakukan pemberian hak tanggungan 

dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang 

bersangkutan. Dalam pemberian hak tanggungan di hadapan PPAT, wajib 

dihadiri oleh pemberi hak tanggungan dan penerima hak tanggungan dan 

disaksikan oleh dua orang saksi. 

Menurut Pasal 13 UUHT, Pemberian Hak Tanggungan wajib 

didaftarkan pada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

kerja setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT 

yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor 

Pertanahan.  Dengan pengiriman oleh PPAT berarti akta dan warkah lain 

yang diperlukan itu disampaikan ke Kantor Pertanahan melalui petugasnya 

atau dikirim melalui pos tercatat.   

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 sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.  
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Mengenai tanggal buku-buku hak tanggungan adalah tanggal hari 

ke tujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan 

bagi pendaftarannya dan jika hari ke tujuh itu jatuh pada hari libur, buku 

tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya. Kepastian 

tanggal buku tanah itu dimaksudkan agar pembuatan buku tanah Hak 

Tanggungan tidak berlarut-larut sehingga dapat merugikan pihak-pihak 

yang berkepentingan dan mengurangi kepastian hukum. Dengan adanya 

hari tanggal buku tanah hak tanggungan, maka hak tanggungan itu lahir, 

asas publisitas terpenuhi dengan dibuatnya buku tanah hak tanggungan 

dan hak tanggungan mengikat kepada pihak ketiga. 

 

6. Proses Pendaftaran Tanah 

Pengertian pendaftaran tanah tercantum dalam pasal 1 angka 1 PP 

Nomor 24 Tahun 1997 yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dana penyajian, serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 

pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang 

tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta 

hak-hak tertentu yang membebaninya. 

Objek pendaftaran tanah menurut pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 

1997 meliputi : 
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a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, 

hak guna bangunan, dan hak pakai; 

b. Tanah hak pengelolaan; 

c. Tanah wakaf; 

d. Hak milik atas satuan rumah susun; 

e. Hak tanggungan; 

f. Tanah Negara. 

Persyaratan perubahan hak atas tanah di Badan Pertanahan 

Nasional adalah sebagai berikut :
13

 

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon 

atau kuasa di atas materai. 

Formulir permohonan memuat: 

a. Identitas diri. 

b. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon. 

c. Pernyataan tanah tidak dalam sengketa. 

d. Pernyataan tanah dikuasi secara fisik. 

e. Pernyataan mengetahui tanah tidak lebih dari 5 bidang untuk 

permohonan rumah tinggal. 

2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 

3. Fotocopi Identitasa pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila 

dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. 

4. Surat Persetujuan Kreditur (dibebani Hak Tanggungan) 
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5. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan 

aslinya oleh petugas loket. 

6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak). 

7. Sertifikat HM/HGB/HP. 

8. IMB/ Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari 

HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai 

dengan 600 m
2
. 

Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia (PERKBPN) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lamanya SOP 

(Standar Operasional Prosedur) pendaftran peralihan hak jual beli di 

Badan Pertanahan Nasional tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 

paling cepat 2 bulan dan paling lama bisa sampai 5 bulan. Tahap-tahap 

yang dilakukan dalam peralihan hak jual beli adalah sebagai berikut : 

a. Ploting Lokasi estimasi waktu 1 minggu. 

b. Pengecekan sertifikat dengan estimasi waktu 1 minggu. 

c. Zona Nilai Tanah dengan estimasi waktu 1 minggu. 

d. BPHTB estimasi waktu 2-3 minggu. 

e. Validasi estimasi waktu 1 minggu. 

f. AJB estimasi waktu 1 minggu. 

g. Peralihan Hak estimasi 2-3 minggu. 

 


