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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Jaminan 

1. Pengertian Hukum Jaminan 

Dalam rangka pembangunan ekonomi indonesia bidang hukum 

yang meminta perhatian yang dalam pembinaan hukumnya diantaranya 

ialah lembaga jaminan. Yang mana pembinaan terhadap bidang hukum 

jaminan disini merupakan konsekuensi logis dan merupakan perwujudan 

tanggung jawab dari pembinaan hukum untuk mengimbangi lajunya 

kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, 

pengangkutan, dan kegiatan-kegiatan dalam proyek bangunan. 

Lembaga jaminan tergolong bidang hukum yang bersifat netral 

tidak mempunyai hubungan erat dengan kehidupan spiritual dan budaya 

bangsa. Sehingga terhadap hukum demikian tidak ada keberatan untuk 

diatur dengan segera. Belakangan ini hukum jaminan yang secara populer 

disebut The Economic Law (hukum ekonomi), Wiertschafrechtatau Droit 

Econonique yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan 

kemajuan pembangunan pada umumnya.
29

 

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu 

Zekerheid atau Cautie. Zekerheid atau Cautie mencakup secara umum 

cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya disamping 

pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. 

Sementara istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan 
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Zakerheidsrechten atau Security law. Dalam literatur juga ditemukan 

istilah Zakerheidsrechten yang bisa juga diterjemahkan menjadi hukum 

jaminan.
30

 

Pitluto memberikan perumusan Zekerheidsrechten sebagai hak 

(een recht) yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik 

dari pada kreditur-kreditur lain. Lebih lanjut, Pitluto menyimpulkan bahwa 

kata “recht” dalam  Zekerheidsrechten adalah hak-hak jaminan bukan 

“hukum” jaminan, sehingga dapat diartikan sebagai peraturan hukum yang 

mengatur tentang jaminan piutang- piutang seseorang terhadap seorang 

debitur. Jadi apa yang dikatakan oleh pitluto tersebut bahwa hukum 

jaminan tersebut merupakan pengaturan tentang jaminan piutang 

seseorang. 

Kata “jaminan” didalam Peraturan Perundang-undangan dapat 

dijumpai pada pasal 1131 KUH Perdata dan penjelasannya pasal 8 

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun dalam 

kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 

jaminan. Tetapi dapat diketahui bahwa suatu jaminan itu berhubungan 

dengan permasalahan utang, yang mana didalam perjanjian pinjam-

meminjam uang pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan 

jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk pelunasan utang, yang 
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apabila pihak debitur tidak melunasi utang dalam waktu yang 

diperjanjikan. 

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat didalam buku Djoni S.Gazali, 

Rachmadi Usman “Hukum Perbankan” ia berpendapat bahwa ia tidak 

sependapat dengan dipakainya istilah “jaminan pemberian kredit” didalam 

pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

yang diberi arti “keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi 

kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”.
31

 

Dalam pengertian selama ini sudah menjadi milik masyarakat 

umum bahwa jaminan (pemberian) kredit itu merupakan alternatif terakhir 

dari sumber pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh 

nasabah debitur dari kegiatan usahanya karena kegiatan usahanya itu 

mengalami kesulitan untuk menghasilkan uang. Dengan diberikan 

pengertian “jaminan (pemberian) kredit” sama dengan “keyakinan bank 

atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang 

diperjanjikan”, maka arti dari “jaminan (pemberian) kredit” itu telah 

bergeser, sehingga tidak sesuai lagi dengan pengertiannya yang lazim 

dikenal selama ini. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal ini ialah bank bisa saja 
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memberikan kredit kepada siapapun yang dikehendakinya, asalkan 

kayakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi 

utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi, artinya bahwa kredit 

dapat diberikan walaupun tanpa disertai dengan agunan atau jaminan 

tambahan asalkan bank berkeyakinan terhadap kemampuan dan 

kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.  

Nilai dari suatu jaminan yang diberikan kepada kreditur biasanya 

melebihi dari nilai kredit, hal tersebut dilakukan oleh pihak kreditur agar ia 

terlindungi dari kerugian.
32

 Jadi, ketika terjadi kemacetan kredit maka 

pihak bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit tersebut 

untuk membayar atau menutupi kredit yang macet. Tujuan dari jaminan 

kredit disini untuk melindungi pihak bank dari nasabah yang nakal, sebab 

hanya sedikit nasabah yang mampu tapi tidak membayar kreditnya. Intinya 

bahwa jaminan kredit disini merupakan terikatnya pihak debitur kepada 

kreditur dengan utang yang dimiliki dengan jaminan harta debitur, agar 

debitur tidak lari dari utangnya. 

Perlunasan utang dengan jaminan itu ialah dengan cara lelang 

seperti yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, dan apabila 

terdapat sisa dari lelang tersebut maka dikembalikan kepada debitur. 

Pada prinsipnya barang jaminan itu harus milik debitur, tetapi 

didalam Undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga 
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dipergunakan sebagai jaminan, asalkan pihak yang bersangkutan 

merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan utang debitur.
33

 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan 

merupakan suatu perlunasan utang oleh debitur kepada kreditur apabila 

dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran utang debitur dengan 

sejumlah harta kekayaan milik debitur  sesuai dengan perjanjian yang telah 

dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Salim HS, hukum jaminan adalah kaidah-kaidah hukum 

yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam 

kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas 

kredit.
34

Unsur-unsur yang tercantum didalam defenisi menurut Salim HS, 

didalam buku Anton Suyanto sebagai berikut :   

a. Adanya kaidah hukum 

Kaidah hukum dalam hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 

2 (dua) macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis kaidah hukum 

jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-

kaidah hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan, 

Traktat, dan Yurisprudensi. Adapun kaidah hukum 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. 
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b. Adanya pemberi dan penerima jaminan 

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang 

membutuhkan fasilitas kredit (debitur) dengan menyerahkan barang 

jaminan kepada penerima jaminan. Penerima jaminan adalah orang 

atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi 

jaminan. Penerima jaminan disini berupa orang atau badan hukum, 

badan hukum merupakan lembaga yang memberikan fasilitas kredit, 

dapat berupa lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan non 

bank. 

c. Adanya jaminan 

Pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah 

jaminan material dan imaterial. Jaminan material merupakan jaminan 

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

dan benda tidak bergerak. Jaminan imaterial merupakan jaminan non-

kebendaan. 

d. Adanya fasilitas kredit 

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan 

bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga 

keuangan nonbank. Pemberi kredit merupakan pemberian uang 

berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan 

nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok 

jaminan dan bungan. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau 

lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya. 



 32 

2. Fungsi Jaminan Kredit 

Dalam suatu pinjaman uang biasanya tidak lepas dari adanya 

jaminan utang, yang didalam pengaturan positif indonesia terdapat 

berbagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur atau yang 

berkaitan dengan jaminan utang yang disebut dengan hukum jaminan. 

Adapun fungsi dari jaminan kredit ialah
35

 : 

a. Jaminan kredit sebagai pengaman pelunasan kredit 

Salah satu fungsi dari adanya jaminan kredit ialah sebagai 

pengaman bagi pihak kreditur untuk mendapatkan kembali kredit yang 

diberikan kepada debitur. Dengan adanya jaminan kredit maka pada 

saat debitur cidera janji maka pihak kreditur dapat melakukan 

pencairan terhadap jaminan kredit yang diberikan, hal ini disebabkan 

karena ketika kredit tidak dilunasi baik keseluruhan maupun sebagian 

merupaka kerugian bagi pihak kreditur. Jadi, sepanjang debitur tidak 

cidera janji dan melunasi semua utangnya maka tidak akan menjadi 

masalah terhadap harta jaminan tersebut dan akan dikembalikannya 

kembali jaminan itu menurut perjanjian yang telah disepakati. 

b. Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur 

Jika debitur melakukan pembayaran kredit tepat pada waktu 

yang diperjanjiakan maka pihak kreditur tidak akan takut akan 

kehilangan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang. Hal ini akan 
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memberikan motivasi kepada pihak debitur untuk menggunakan kredit 

dengan sebaik-baiknya, melakukan kegiatan usaha dengan baik, 

mengelola kondisi keuangan dengan hati-hati. 

c. Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan 

Keterkaitan jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia, misalnya dapat diperhatikan dari 

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penilaian agunan sebagai 

faktor pengurang dalam perhitungan PPA, persyaratan agunan untuk 

rekstrukturisasi kredit yang dilakukan dengan cara pemberian 

tambahan fasilitas kredit, penilaian terhadap jaminan kredit dalam 

rangka manajemen rediko kredit, dan sebagainya. 

3. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan 

Mengacu kepada defenisi diatas dapat kita telaah objek dan ruang 

lingkup kajian hukum jaminan. Objek kajian merupakan sasaran didalam 

penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Yang objek tersebut dibagi 

menjadi 2 macam, yaitu objek materiil dan objek forma. Objek materil 

yaitu bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan, dimana 

yang menjadi objek materiil hukum jaminan ialah manusia. Sedangkan 

objek forma yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi, 

objek forma hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat 

membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga 

keuangan nonbank. Pembebanan jaminan merupakan proses, yaitu 

menyangkut prosedur dan syarat-syarat didalam pembebanan jaminan. 
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Dalam hukum positif di Indonesia, ruang lingkup hukum jaminan 

mencakup berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang yang terdapat 

dalam hukum positif Indonesia. 

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum 

jaminan di Indonesia, antara lain terdapat dalam KUH Perdata , KUH 

Dagang yang mengatur mengenai penjaminan utang. Di samping itu 

terdapat Undang-undang tersendiri yaitu UU No. 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkatian 

Dengan Tanah dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang 

masing-masing mengatur tentang lembaga jaminan dalam rangka 

penjaminan hutang. 

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan 

jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaminan 

kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan 

benda bergerak dan benda tidak bergerak, yang termasuk dalam jaminan 

benda bergerak meliputi : gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan benda 

tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, 

hipotek kapal  laut dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan 

meliputi : borg, tanggunga-menanggung (tanggung renteng), dan garansi 

bank.
36
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum jaminan itu merupakan 

hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup 

hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan benda bergerak. 

Lembaga jaminan benda tak bergerak dikenal dengan hak tanggungan, 

sedangkan hak jaminan benda bergerak adalah gadai dan fidusia. 

4. Penggolongan Lembaga Jaminan 

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal 

dalam tata hukum Indonesia, dapat digolong-golongkan menurut cara 

terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan 

menguasainya, yaitu:
37

 

a. Cara terjadinya, yaitu : 

1) Jaminan yang lahir karena Undang-undang; 

2) Jaminan yang lahir karena diperjanjikan; 

b. Objeknya: 

1) Yang berobjek benda bergerak; 

2) Yang berobjek benda tidak bergerak/benda tetap; atau 

3) Yang berobjek benda berupa tanah; 

c. Sifatnya: 

1) Yang termasuk jaminan umum; 

2) Yang termasuk jaminan khusus; 

3) Yang bersifat kebendaan; 

4) Yang bersifat perorangan; 

d. Kewenangan menguasai benda jaminan: 
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1) Yang menguasai benda jaminannya; 

2) Tanpa menguasai benda jaminannya. 

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan 

yang diberikan begi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua 

harta debitur, sebagaimana diatur didalam pasal 1131 KUH Perdata, yang 

menyatakan : 

Pasal 1131 KUH Perdata “segala kebendaan si berutang, baik 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun 

yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala 

perikatan perorangan”. Selanjutnya, ketentuan pasal 1132 KUH Perdata 

menyatakan : “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi 

semua orang yang mengutangkan kepadanya; yaitu menurut besar 

kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para 

berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 

Dengan demikian, selain yang bersifat umum ada pula jaminan 

yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan 

atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas 

perlunasan kewajiban/utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya 

berlaku untuk kreditur tertentu tersebut baik secara kebendaan maupun 

perorangan. 

Timbulnya jaminan khusus ini adalah karena adanya perjanjian 

yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang dapat berupa : 
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a. Jaminan perorangan (personlijk) 

Jaminan perorangan menurut Veithzal Rivai, bahwa jaminan 

perorangan itu merupakan suatu perjanjian penanggungan utang 

dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban 

nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya 

kepada bank/wanprestasi.
38

 

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan didalam buku H. 

Salim HS “Perkembangan hukum jaminan diindonesia” bahwa 

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan 

langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan 

terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor pada 

umumnya.
39

 

Unsur jaminan perorangan, yaitu : 

1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu; 

2) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; 

3) Terhadap harta kekayaan debitur umumnya. 

Jaminan perorangan memberikan hak verbaal kepada kreditor, 

terhadap benda keseluruhan dari debitor untuk memperoleh 

pemenuhan dari piutangnya. 
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Yang termasuk jaminan perorangan adalah : 

1) Penanggung (borgtocht) adalah orang lain yang dapat ditagih; 

2) Jaminan perusahaan (corporate guarantee); 

3) Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; 

4) Garansi bank (bank guarantee). 

b. Jaminan Kebendaan 

Jaminan kebendaan dapat diberi arti, adalah jaminan yang 

objeknya berupa barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak 

yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada 

kreditur apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar 

oleh debitur. 

Barang-barang yang dijaminkan itu milik debitur dan selama 

menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan 

baik debitur maupun kreditur. Apabila debitur wanprestasi atas 

utangnya, objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur, karena 

lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas 

suatu barang.
40

 

Menurut Soedewi didalam buku Gatot Supramono “Perjanjian 

Utang Piutang” bahwa Jaminan kebendaan adalah jaminan yang 

berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai hubungan 

langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, 

selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. 

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan unsur-unsur yang 

tercantum pada jaminan materiil, yaitu : 
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1) Hak mutlak suatu benda; 

2) Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu; 

3) Dapat dipertahankan; 

4) Selalu mengikuti bendanya; dan 

5) Dapat dialihkan kepada pihak lain. 

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud 

memberikan hak verbaal  (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) 

kepada sikreditor, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari 

debitor untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu hak kebendaan dapat 

dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapapun juga, yaitu 

terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang 

umum maupun khusus, juga terhadap para kreditor dan pihak 

lawannya. 

Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan : 

1) Gadai (pand), yang diatur didalam Bab 20 Buku II KUH Perdata; 

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

3) Credietverband, yang diatur dalam Stb. 1908 No. 542 sebagaimana 

telah diubah dengan Stb. 1937 No. 190; 

4) Hak Tanggungan, sebagaimana diatur didalam UU No. 4 Tahun 

1996; 

5) Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 

1999. 

Dari beberapa bentuk jaminan diatas jaminan kebendaan yang 

masih berlaku adalah Gadai, Jaminan Fidusia, dan Hak tanggungan.
41
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5. Asas-Asas Hukum Jaminan 

Berdasarkan analisis terhadap berbagai Peraturan Perundang-

undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian tentang terhadap 

berbagai literatur tentang jaminan, ditemukan 5 asas penting dalam hukum 

jaminan : 

1. Asas Publicitet 

Yaitu asas bahwa semua hak baik hak tanggungan, hak fidusia, 

dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran tersebut agar pihak ke-tiga 

dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan 

pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan dikantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kota. Pendaftaran fidusia pada 

Kantor Dapartemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, sedangkan 

pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan didepan Pejabat Pendaftar 

dan Pencatat Balik Nama, yaitu Syahbandar.; 

2. Asas Specialitet 

Yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya 

dapat dibebankan atas percil atau asas barang-barang yang sudah 

terdaftar atas nama orang-tertentu; 

3. Asas Tak Dapat Dibagi-Bagi 

Yakni asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan 

dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan gadai 

walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian; 
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4. Asas Inbezittstelling 

Yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima 

gadai; 

5. Asas Horizontal 

Yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hak 

ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun 

tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau 

pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak 

pakai.
42

 

6. Sumber Hukum Jaminan 

Sumber hukum jaminan tertulis umumnya terdapat dalam kaidah-

kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tertulis seperti
43

 : 

a. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), jaminan yang 

masih berlaku dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

adalah gadai (pand) dan bipotek kapal laut. Gadai diatur dari Pasal 150 

- Pasal 1160 KUH Perdata, sedangkan hipotek diatur dalam Pasal 

1162-232 KUH Perdata. 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, diatur dalam Stb. 1847 Nomor 

23, KUH Dagang terdiri dari 2 buku, yaitu Buku I tentang dagang pada 

umumnya dan Buku II tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul 

dalam pelayanan, yang terdiri dari 754 pasal. Pasal-pasal yang erat 

kaitannya dengan jaminan adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan 

hipotek kapal laut, yang diatur dalam pasal 314-316 KUH Dagang. 
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c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Undang-

undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana diatur dalam 

Buku II KUH Perdata, sepanjang mengenai tanah dan Credietverband. 

d. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

adapun dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini adalah: 

1) Kebutuhan yang sangat besar bagi dunia usaha atas tersedianya 

dana, perlu diimbangi adanya ketentuan hukum yang jelas dan 

lengkap mengatur mengenai lembaga jaminan. 

2) Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai 

saat ini masih didasarkan pada Yurisprudensi, dan belum diatur 

dalam Peraturan Perundang-undangan secara lengkap dan 

komprehensif. 

3) Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu 

pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum, 

serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang 

berkepentingan. 

4) Pasal 49 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, 

yang berbunyi: 

a) Kapal yang telah didaftar dapat dibebani hipotek. 

b) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 

Dari sumber-sumber hukum jaminan tersebut pada dasarnya ada 

5(lima) sumber hukum jaminan yang berlaku sebagai sumber hukum 
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positif di Indonesia, yaitu: KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-undang 

Nomor4 Tahun 1996, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dan 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 khususnya Pasal 49 tentang 

Pelayaran yang berbunyi kapal yang telah dibebani hipotek. 

 

B. Hak Tanggungan 

1. Pengertian Hak Tanggungan 

Merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak 

Tanggungan (selanjutnya UUHT), dapat artikan bahwa Hak Tanggungan 

adalah “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-

benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk 

perlunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 

Selanjutnya, ketentuan angka 4 penjelasan Umum UUHT antara 

lain : “hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk perlunasan 

utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur 

tertentu terhadap kreditur lain”.  

Dapat diartikan bahwa, kreditur pemegang hak tanggungan 

mempunyai kedudukan diutamakan dari kreditur-kreditur lain dalam hal 

perlunasan utang apabila debitur cidera janji dan tidak membayar utang 

yang telah jatuh tempo. 
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Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa hak jaminan 

kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seseorang kreditur 

kedudukan yang lebih baik, karena : 

a. Kreditur didahulukan dan mudah dalam mengambil perlunasan atas 

tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau kelompok benda 

tertentu milik debitur; dan/atau 

b. Harta yang dijadikan jaminan merupakan harta yang berharga milik 

debitur, sebab umumnya benda yang dijadikan jaminan ialah benda 

berharga milik debitur.
44

 

Menurut Sutarno didalam bukunya, menguraikan unsur-unsur 

pokok hak tanggungan
45

 : 

a. Hak Tanggungan adalah hak jaminan perlunasan utang; 

b. Utang yang dijamin jumlahnya tertentu; 

c. Objek hak tanggungan adalah hak-hak atas tanah sesuai Undang-

undang pokok agraria yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna 

usaha dan hak pakai; 

d. Hak tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah berikut benda yang 

berkaitan dengan tanah atau hanya tanahnya saja; 

e. Hak tanggungan memberikan memberikan hak preferen atau hak 

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain; 
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2. Asas-asas Hak Tanggungan 

Menurut Kartini Muljadi – Gunawan Widjaja menjelaskan satu 

persatu asas-asas hukum kebendaan yang melekat atau ada pada hak 

tanggungan sebagai hak kebendaan yang bersifat terbatas, yang diberikan 

sebagai jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur , yaitu :
46

 

a. Hak tanggungan bersifat memaksa; Tidak dimungkinkan untuk 

dilakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam 

Undang-undang Hak Tanggungan, kecuali yang diperkenankan 

mengakibatkan tidak berlakunya hak tanggungan tersebut. 

b. Hak tanggungan dapat beralih atau dipindahkan: Hak tanggungan lahir 

dari suatu perjanjian yang bersifat assesoir, yang mengikuti perikatan 

pokok, yang merupakan utang yang menjadi dasar bagi lahirnya hak 

tanggungan tersebut. Hak tanggungan dapat beralih atau berpindah 

tangan, dengan terjadinya peralihan atau perpindahan Hak Milik atas 

piutang yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut, peralihan atau 

perpindahan hak milik atas piutang tersebut, dapat terjadi karena 

berbagai sebab dan alasan. 

c. Hak Tanggungan bersifat Individualiteit: bahwa yang dapat dimiliki 

sebagai kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat 

ditentukan terpisah (Individueel bepaald). Meskipun atas sebidang 

tanah tertentu yang telah ditentukan dapat diletakkan lebih dari satu 

hak tanggungan, namun masing-masing hak tanggungan tersebut 
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adalah berdiri sendiri, terlepas dari yang lainnya. Eksekusi atau 

hapusnya hak tanggungan yang satu membawa pengaruh terhadap hak 

tanggungan lainnya yang dibebankan diatas hak tanah yang dijaminkan 

dengan hak tanggungan tersebut. 

d. Hak Tanggungan bersifat menyeluruh (totaliteit); Pada prinsipnya 

suatu hak tanggungan diberikan dengan segala ikutannya, yang 

melekat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah yang 

dijaminkan atau diagunkan dengan hak tanggungan, maka eksekusi 

hak tanggungan atas bidang tanah tersebut juga meliputi segala 

ikutannya, melekat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah 

yang dijaminkan atau diagunkan dengah hak tanggungan tersebut. 

e. Hak tanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan (Onsplitsbaarheid) 

f. Hak tanggungan berjenjang (ada prioritas yang satu atas yang lainnya): 

Penentuan peringkat hak tanggungan hanya dapat ditentukan 

berdasarkan pada saat pendaftarannya. Dalam hal pendaftaran 

dilakukan pada saat yang bersamaan, barulah peringkat hak 

tanggungan tersebut ditentukan berdasarkan padasaat pembuatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan. 

g. Hak tanggungan harus diumumkan (Asas Publisitas). 

h. Hak tanggungan mengikuti bendanya (Droit De Suite). Droit DeSuite 

adalah ciri utama atau yang paling pokok dari hak kebendaan. Dengan 

Droit De Suite pemegan hak kebendaan dilindungi. Ketangan siapapun 

kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut beralih, 

pemilik dengan hak kebendaan tersebut berhak untuk menuntutnya 

kembali, dengan atau tanpa disertai dengan ganti rugi. 
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i. Hak Tanggungan bersifat mendahului (Droit De Preference); adalah 

sifat khusus yang dimiliki oleh hak kebendaan dalam bentuk jaminan 

kebendaan. Pada dasarnya hak tanggungan diberikan sebagai jaminan 

pelunasan utang, yang bersifat mendahulu, dengan cara menjual 

sendiri bidang tanah dijaminkan dengan hak tanggungan tersebut, dan 

selanjutnya memperoleh pelunasannya dari hasil penjualannya tersebut 

hingga sejumlah nilai hak tanggungan atau nilai piutang kreditur, mana 

yang lebih rendah. 

j. Hak tanggungan sebagai Jura In Re Alliena (yang terbatas); Ketentuan 

ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari prinsip Droit De 

Preference, dimana Hak tanggungan hanya semata-mata ditujukan 

bagi pelunasan utang, dengan cara menjual (sendiri)bidang tanah yang 

dijaminkan dengan hak tanggungan tersebut, dan selanjutnya 

memperoleh pelunasannya dari hasil penjualan tersebut, hingga 

sejumlah nilai hak tanggungan atau nilai piutang kreditur, mana yang 

lebih rendah. Jadi bersifat sangat terbatas, yang dapat lahir hanya 

sebagai suatu perjanjian assesoir belaka. 

Sedangkan menurut Sjahdeini lebih terperinci menyebutkan,bahwa 

asas-asas Hak Tanggungan terdiri dari :
47

 

a. Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi 

kreditur pemegang hak tanggungan. 

b. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi. 
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c. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah yang 

telah ada. 

d. Hak Tanggungan dapat dibebankan selain atas tanahnya juga berikut 

dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut. 

e. Hak Tanggungan dapat dibebankan juga atas benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah yang baru akan ada dikemudian hari. 

f. Hak Tanggungan bersifat accesoir. 

g. Hak Tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan 

ada. 

h. Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang. 

i. Hak Tanggungan mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek 

hak tanggungan itu berada. 

j. Di atas Hak Tanggungan tidak dapat dilakukan sita oleh pengadilan. 

k. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang tertentu 

(asas spesialitas). 

l. Hak Tanggungan wajib didaftarkan (asas publisitas). 

m. Hak Tanggungan dapat diberikan dengan disertai janji-janji tertentu. 

n. Objek Hak Tanggungan tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki 

sendiri oleh pemegang Hak Tanggungan bila Debitur cidera janji. 

o. Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan mudah dan pasti. 
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3. Objek Hak Tanggungan 

Mengenai objek hak tanggungan terdapat didalam pasal 4 Undang-

undang Hak Tanggungan, bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani Hak 

Tanggungan adalah :
48

 

a. Hak guna  usaha (pasal 4 ayat (1); 

b. Hak guna bangunan (pasal 4 ayat (1); 

c. Hak pakai atas tanah negara menurut ketentuan yang berlaku wajib 

didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipndah tangankan (pasal 4 

ayat (2); 

d. Hak pakai atas tanah hak milik (pasal 4 ayat (3); 

e. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah 

ada atau yang akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah 

tersebut (pasal 4 ayat (4); 

f. Rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun (pasal 27). 

Unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan objek hak 

tanggungan adalah : 

a. Hak tersebut sesuai yang berlaku wajib didaftarkan dalam daftar 

umum, dalam hal ini pada ketentuan pertanahan. Unsur ini berkaitan 

dengan kedudukan yang diutamakan (preferent) yang diberikan kepada 

kreditor pemegang hak tanggungan terhadap kreditor lainnya. Oleh 

sebab itu harus adanya catatan mengenai hak tanggungan tersebut pada 

buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga 

setiap orang dapat mengetahuinya (asas publisitas). 
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b. Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindah tangankan, 

sehingga bila diperlukan bisa segera direalisasikan untuk membayar 

utang yang dijamin perlunasannya. 

4. Subjek Hak Tanggungan 

Subjek hak tanggungan diatur didalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 

9 Undang-undang Hak Tanggungan. Pemberi Hak Tanggungan dan 

Pemegang Hak Tanggungan dapat dikatakan sebagai subjek hak 

tanggungan. Pemberi hak tanggungan yaitu orang atau pihak yang 

menjamin objek hak tanggungan yang mempunyai kewenangan untuk 

melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang 

bersangkutan. sedangkan pemegang hak tanggungan yaitu orang 

perseorangan atau pihak yang menerima hak tanggungan sebagai jaminan 

dari piutang yang diberikan dan berkedudukan sebagai pihak yang 

berpiutang.
49

 

Subjek hak tanggungan terdiri dari pemberi dan penerima 

(pemegang) hak. Pemberi hak tanggungan dapat berupa orang perorangan 

atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 

perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang harus ada pada saat 

pendaftaran hak tanggungan dilakukan. Sedangkan pemegang hak 

tanggungan juga dapat berupa orang-perorang atau badan hukum yang 

berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang (kreditur).
50
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5. Proses pembuatan Hak Tangungan 

Proses pembebanan hak tanggungan dilakukan melalui 2 (dua) 

tahap kegiatan, yaitu : 

a. Tahap pemberian hak tanggungan 

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan 

Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Didalam pasal 10 Undang-undang Hak Tanggungan menentukan 

bahwa pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk 

memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang 

tertentu, yang dituangkan didalam dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan. 

b. Tahap pendaftaran 

Menurut ketentuan pasal 13 Undang-undang Hak Tanggungan, 

bahwa pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor 

pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah 

penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan, Pejabat Pembuat 

Akta Tanah wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

yang bersangkutan dan warkat lain yang diperlukan pada kantor 

pertanahan. 

Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh kantor pertanahan 

dengan membuat 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 
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bersangkutan. jika tanah sebagai objek jaminan belum mempunyai 

sertifikat, maka tanah tersebut wajib terlebih dahulu disertifikasi. 

Sertifikat hak tanggungan dijadikan sebagai bukti adanya hak 

tanggungan yang diterbitkan kantor pertanahan. Sertifikat tersebut 

memuat irah-irah dengan kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan demikian, maka dalam 

Sertifikat Hak Tanggungan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial 

dan sebagai pengganti Grosse acte hyphotheek sepanjang mengenai 

hak atas tanah. 

6. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Janji-janji yang 

Terkandung di Dalamnya 

Didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan memuat hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan; 

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

antara mereka ada yang berdomisili diluar indonesia, harus 

dicantumkan domisili di Indonesia, dalam domisili pilihan itu tidak 

terpilih atau tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan akta 

pemberian hak tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih; 

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

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat dan pasal 10 Ayat (1); 

d. Nilai hak tanggungan; 

e. Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan. 
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Mengenai janji-janji dalam pemberian hak tanggunan yang 

ditentukan didalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan, 

yang janji-janji tersebut ialah : 

a. Janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk 

menyewakan objek hak tanggungan dan/atau menentukan atau 

mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, 

kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang hak 

tanggungan. 

b. Janji membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk 

mengubah bentuk atau tata susun objek hak tanggungan, kecuali 

dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang hak 

tanggungan. 

c. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak 

tanggungan untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan 

penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi 

letak objek hak tanggungan apabila debitor sungguh-sungguh cedera 

janji. 

d. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak 

tanggungan untuk menyelamatkan objek hak tanggungan, jika hal itu 

diperlukan untuk pelaksaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi 

hapusnya atau batalnya hak yang menjadi objek hak tanggungan 

karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan Undang-undang. 

e. Janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama memiliki hak untuk 

menjual atas kekuasaan sendiri objek tanggungan apabila debitor 

cedera janji. 
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f. Janji yang diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama bahwa 

objek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari hak tanggungan. 

g. Janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan haknya 

atas objek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari 

pemegang hak tanggungan. 

h. Janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan haknya 

atas objek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari 

pemegang hak tanggungan. 

i. Janji pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau 

sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk 

perlunasan piutangnya apabila obyek hak tanggungan dilepaskan 

haknya oleh pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk 

kepentingan umum. 

j. Janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau 

sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi hak tanggungan 

untuk perlunasan piutangnya, jika objek hak tanggungan 

diasuransikan. 

k. Janji pemberi hak tanggungan akan mengosongkan objek hak 

tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan. 

l. Janji yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (4). 

 

C. Kreditur Separatis 

Kreditor separatis merupakan kreditor pemegang jaminan kebendaan 

(hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, dan lain-
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lain.
51

 Kreditur separatis oleh hukum diberikan hak untuk 

mengeksekusi/menjual sendiri barang objek jaminan utang tanpa tanpa perlu 

ikut campur tangan kurator/likuidator/pembagi lainnya meskipun ada kreditor 

lain terhadap debitor yang bersangkutan. kreditor separatis diperkenankan 

untuk mengambil sendiri pembayaran utang dari hasil eksekusi/penjualan 

barang objek jaminan. 

Menurut Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja ia mengatakan bahwa 

yang disebut dengan istilah kreditor separatis adalah kreditor pemegang 

jaminan kebendaan. Kreditur separatis disini mempunyai kewenangan untuk 

menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepadanya dan untuk 

selanjutnya memperoleh perlunasan secara mendahulu dari kreditor-kreditor 

lainnya dari penjualan kebendaan yang dijaminkan kepadanya 

tersebut.
52

Apabila objek jaminan utang tidak mencukupi pembayaran, maka 

kreditor separatis berhak meminta kekurangan dalam posisi sebagai kreditor 

bersaing (konkuren). 

Kreditur separatis dapat mengeksekusi jaminan utang, dapat menjual 

dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut seolah-olah tidak 

terjadi kepailitan. Seperti yang dikatakan oleh Munir Fuady bahwa dikatakan 

separatis karena ia berkonotasi “Pemisah” yang berkedudukan terpisah dari 

kreditor lainnya, yang oleh hukum ia dapat menjual dan mengambil sendiri 

dari hasil penjualan yang terpisah dari harta pailit umumnya.
53
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Kreditur separatis mempunyai kedudukan dalam dua tahap, yaitu
54

 : 

1. Kedudukan kreditur separatis pada periode pra pailit 

Kedudukan kreditur separatis dengan jelas diatur dalam Pasal 55 

Undang-undang Kepailitan, yaitu kreditur separatis dapat mengeksekusi 

haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan dalam Pasal 55 

Undang-undang Kepailitan ini konsisten dengan ketentuan perundangan 

lainnya yang mengatur tentang Parate executie dari pemegang hak 

jaminan atas kebendaan seperti Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai, Fidusia, 

kreditur pemegang ikatan panenan dan kreditur pemegang hak retensi. 

2. Kedudukan kreditur separatis periode pasca pernyataan pailit 

Kedudukan kreditur separatis pada periode pra pailit dengan pasca 

pailit pada dasarnya tetap mengacu pada Pasal 55 dan 244 ayat 1 Undang-

undang Kepailitan yaitu kreditur separatis ditempatkan di luar dari 

kepailitan debiturnya, karena sifat jaminan piutang yang dimilikinya 

memberi hak untuk mengeksekusi sendiri barang jaminan guna pelunasan 

piutangnya. 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa kedudukan 

kreditur separatis tetap dijamin pembayarannya oleh Undang-undang 

Kepailitan baik pada masa pra pailit maupun setelah debitur dinyatakan pailit. 

Menurut Anton Suyanto, oleh Undang-undang kreditur separatis 

pemegang jaminan kebendaan diberikan hak khusus, yakni hak menjual atas 

kekuasaan sendiri apabila debitur cidera janji dikenal dengan istilah “Parate 
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executie” atau eksekusi langsung. Parate executie merupakan hak kreditur 

pertama untuk menjual barang-barang tertentu milik debitur secara khusus 

dalam Pengaturan Perundang-undangan yang khusus, seperti yang terdapat 

dalam pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 4 tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan. 

 


