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ABSTRAKSI 

 

RIZKI AYU PRADIPTARANI. NIM. C.100070132. PEMENUHAN ASAS 

SPESIALITAS DAN PUBLISITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN 

JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi pada Pembuatan Akta Pembebanan Hak 

Tanggungan Di Kantor PPAT Surakarta). Jurusan Hukum Perdata Program Studi S1 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui apakah akta perjanjian kredit 

dengan jaminan hak tanggungan yang dibuat oleh Kantor PPAT sudah memenuhi asas 

spesialitas berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

2) Mengetahui penerapan  asas spesialitas dan asas publisitas dalam pendaftaran akta 

perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional Kota 

Surakarta. 3) Mengetahui masalah-masalah atau hambatan-hambatan dalam proses 

pendaftaran akta perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Badan Pertanahan 

Nasional Kota Surakarta. 

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi yang 

digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis. Jenis data yang digunakan 

berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa studi 

kepustakaan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif yaitu bahwa reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Pemenuhan 

asas spesialitas dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan yang dibuat oleh Kantor 

PPAT Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan 

sudah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan, yaitu sudah mencantumkan nama dan identitas para pihak, domisili para 

pihak, nilai tanggungan dan uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan. 

Namun untuk penyebutan secara jelas mengenai besarnya utang yang dijamin tidak 

terpenuhi, sebab dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Kantor 

PPAT Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn tidak disebutkan. 2) Aplikasi asas spesialitas dan 

publisitas dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan yang dilakukan oleh Kantor 

PPAT Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn adalah dengan mendaftarkan Pemberian Hak 

Tanggungan tersebut pada Kantor Pertanahan Surakarta yang dilaksanakan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan. Kemudian setelah proses pendaftaran Hak Tanggungan selesai 

dilaksanakan maka sertipikat Hak Tanggungan akan diserahkan kepada 

kreditor/pemegang Hak Tanggungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UUHT. 

3) Masalah-masalah yang timbul dalam pemenuhan asas spesialitas dan publisitas yaitu 

masalah teknis yang berasal dari Kantor Pertanahan. Sedangkan hambatan secara 

administrative yaitu berupa ketidaklengkapan berkas-berkas yang digunakan untuk 

pendaftaran APHT ke Kantor Pertanahan. 



 

 3 

Latar Belakang Masalah  

Ada beberapa asas dari Hak Tanggungan yang perlu dipahami betul yang 

membedakan Hak Tanggungan ini dari jenis dan bentuk jaminan-jaminan utang 

yang lain. Bahkan yang membedakannya dari Hipotek yang digantikannya. Asas-

asas tersebut tersebar dan diatur dalam berbagai Pasal dari UUHT. Dari beberapa 

asas yang terdapat dalam UUHT, dalam pelaksanaannya terdapat dua asas yang 

sangat penting yaitu asas spesialitas dan publisitas. Kedua asas ini merupakan salah 

satu ciri dari pada lembaga hak jaminan yang kuat sebagaimana tersebut dimuka. 

Asas spesialitas, yaitu asas yang menghendaki bahwa Hak Tanggungan 

hanya dapat dibebankan atas tanah yang ditentukan secara spesifik. Dianutnya asas 

spesialitas oleh Hak Tanggungan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 8 dan 

Pasal 11 ayat (1) huruf e UUHT. Pasal 8 UUHT menentukan bahwa pemberi Hak 

Tanggungan harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 

terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan dan kewenangan tersebut harus 

ada pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan. Ketentuan ini hanya 

mungkin terpenuhi apabila obyek Hak Tanggungan telah ada dan telah tertentu pula 

tanah itu tanah yang mana. Didalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) UUHT disebutkan: 

“Ketentuan ini menetapkan isi yang sifatnya wajib untuk sahnya Akta Pemberian 

Hak Tanggungan (APHT). Tidak dicantumkannya secara lengkap hal-hal yang 

disebut pada pada ayat ini dalam APHT mengakibatkan akta yang bersangkutan 

batal demi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialitas dari 

Hak Tanggungan, baik mengenai subyek, obyek maupun utang yang dijamin” 

Asas publisitas atau asas keterbukaan (openbaarheid), yaitu asas yang 

mengharuskan bahwa Hak Tanggungan itu harus didaftarkan di dalam register 

umum, supaya dapat diketahui oleh pihak ketiga atau umum. Terhadap Hak 

Tanggungan berlakunya asas publisitas atau asas keterbukaan ini ditentukan dalam 

Pasal 13 UUHT. Menurut Pasal 13 UUHT, pemberian Hak Tanggungan wajib 

didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Pendaftaran pemberian Hak Tanggungan 

merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya 

Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu dengan didaftarkannya Hak 

Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan 

mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga. Adalah tidak adil bagi pihak 

ketiga untuk terikat dengan pembebanan suatu Hak Tanggungan atas suatu obyek 

Hak Tanggungan apabila pihak ketiga tidak dimungkinkan untuk mengetahui 

tentang pembebanan Hak Tanggungan itu. Hanya dengan cara pencatatan atau 

pendaftaran yang terbuka bagi umum yang memungkinkan pihak ketiga dapat 

mengetahui tentang adanya pembebanan Hak Tanggungan atas suatu hak atas tanah. 

Untuk menjamin lebih lanjut atas kelancaran pembayaran hutang debitor, 

maka kreditor (bank) akan mengikat barang-barang jaminan yang berupa sertipikat 

hak atas tanah dengan menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT) ataupun langsung dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 

secara tersendiri. Pada saat pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

dan Akta Pemberian Hak Tanggungan harus sudah ada keyakinan pada pejabat yang 

berwenang (dalam hal ini Notaris atau PPAT), bahwa pemberi Hak Tanggungan 

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak 

Tanggungan yang dibebani, walaupun kepastian mengenai dimilikinya kewenangan 

tersebut baru dipersyaratkan pada waktu pemberian Hak Tanggungan itu 

didaftarkan. 



 

 4 

Didalam pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan, apakah pihak kreditor 

senantiasa menerapkan asas spesialitas dan asas publisitas sesuai dengan apa yang 

dikehendaki oleh undang-undang. Demikian pula mengenai permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan kedua asas tersebut, terutama 

dalam pendaftaran haknya yang merupakan implementasi asas publisitas di Kantor 

Pertanahan, sebagaimana diatur dalam UUHT, seringkali menimbulkan 

permasalahan, terutama yang dihadapi oleh pihak kreditor maupun yang dihadapi 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat yang berwenang dalam 

pembuatan akta yang didaftarkan haknya. Sebelum ditandatanganinya perjanjian 

pokok yang berupa perjanjian utang piutang atau perjanjian lain, kreditor telah 

memegang obyek jaminan yang berupa sertipikat hak atas tanah. Menurut ketentuan 

yang ada, sebelum realisasi kredit dilaksanakan, kreditor harus sudah mempunyai 

keyakinan bahwa debitor atau pemegang hak atas tanah telah memenuhi ketentuan 

yang dipersyaratkan dalam asas spesialitas. Meskipun kewenangan untuk itu oleh 

undang-undang baru dipersyaratkan pada saat pendaftaran Hak Tanggungannya.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : ”PEMENUHAN ASAS SPESIALITAS DAN 

PUBLISITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK 

TANGGUNGAN (Studi pada Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan di 

Kantor PPAT Surakarta). 

 

Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada pemenuhan asas spesialitas dan publisitas dalam 

akta perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang dibuat oleh Kantor 

PPAT Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn yang berkedudukan di Jl. Ks. Tubun No. 18 

Manahan Surakarta. 

 

Rumusan Masalah  

1. Apakah akta perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang dibuat oleh 

Kantor PPAT sudah memenuhi asas spesialitas berdasarkan Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan? 

2. Bagaimana penerapan  asas spesialitas dan asas publisitas dalam pendaftaran 

akta perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Badan Pertanahan 

Nasional Kota Surakarta? 

3. Bagaimana masalah-masalah atau hambatan-hambatan dalam proses pendaftaran 

akta perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Badan Pertanahan 

Nasional Kota Surakarta? 

 

Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui apakah akta perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang 

dibuat oleh Kantor PPAT sudah memenuhi asas spesialitas berdasarkan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

2. Mengetahui penerapan  asas spesialitas dan asas publisitas dalam pendaftaran 

akta perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Badan Pertanahan 

Nasional Kota Surakarta. 

3. Mengetahui masalah-masalah atau hambatan-hambatan dalam proses 

pendaftaran akta perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Badan 

Pertanahan Nasional Kota Surakarta. 
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Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu 

Hukum pada khususnya terutama Hukum Perdata; 

b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam 

mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada; 

c. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan kekuatan 

hukum Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris kepada Para Pihak dalam 

pengikatan jaminan kebendaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh 

penulis; 

b. Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisa yang akan membentuk 

pola piker dinamis, sekaligus mengukur sejauh mana kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.; 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan 

serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah 

yang diteliti. 

 

Metode Penelitian  

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di 

dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan suatu metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu suatu 

pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu 

peraturan / perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. 

Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif 

tentang pemenuhan asas spesialitas dan publisitas dalam akta perjanjian kredit 

dengan jaminan hak tanggungan yang dibuat oleh Kantor PPAT. 

Spesifikasi di dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Suatu 

penulisan deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem 

hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari 

penelitian bersangkutan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, 

dalma hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi 

dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama 

dengan notaris yang membuat akta perjanjian kredit dengan jaminan Hak 

Tanggungan.  

b. Data Sekunder  

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 

Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah  

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada 

dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu 
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setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan 

sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian 

masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat 

umum menuju hal yang bersifat khusus. 

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. 

Metode deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang 

bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.  

 

LANDASAN TEORI 

Hak Tanggungan atas Tanah Sebagai Unsur Sahnya Pengikatan Jaminan Kredit 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

mengatur mengenai Hak Tanggungan yang obyeknya menyangkut masalah tanah saja, 

hal ini karena berhubungan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang 

merupakan dasar hukumnya. Menurut Pasal 51 UUPA, yang dapat dijadikan jaminan 

utang dengan dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik ( HM ), Hak Guna Bangunan 

(HGB), Hak Guna Usaha (HGU) yang diatur dalam Pasal 25, 33, dan 39 UUPA. 

1.  Hak Jaminan yang Dibebankan Pada Hak Atas Tanah  

 Tanggungan merupakan barang yang dijadikan jaminan guna pelunasan hutang 

dari Debitur. Pengertian Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-

Benda yang berkaitan dengan tanah adalah : “Hak Tanggungan atas tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak 

Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan 

satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu kepada kreditur-kreditur lain”. 

2. Jenis Hak Atas Tanah yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan  

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 

Obyek Hak Tanggungan adalah sebagai berikut: 

(1)  Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah: 

a. Hak Milik; 

b. Hak Guna Usaha; 

c. Hak Guna Bangunan. 

(2)  Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai 

atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan 

menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga di-bebani Hak 

Tanggungan. 

(3)  Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak Milik akan 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

(4)  Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut 

bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik 

pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di 

dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. 

(5)  Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak 
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Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan 

penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 

bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya 

dengan akta otentik. 

3. Para Pihak Dalam Perjanjian Hak Tanggungan 

Dalam Hak Tanggungan juga terdapat subyek hukum yang menjadi Hak 

Tanggungan yang terkait dengan perjanjian pemberi Hak Tanggungan. Didalam 

suatu perjanjian Hak Tanggungan ada dua pihak yang mengikatkan diri, yaitu 

sebagai berikut: 

a.  Pemberi Hak Tanggungan, yaitu orang atau pihak yang menjaminkan obyek 

Hak Tanggungan 

b.  Pemegang Hak Tanggungan, yaitu orang atau pihak yang menerima Hak 

Tanggungan sebagai jaminan dari piutang yang diberikannya. 

4. Asas Spesialitas dan Publisitas Dalam Hak Tanggungan 

Asas Spesialitas 

Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang telah ditentukan 

secara spesifik. Artinya, tanah yang akan dibebankan Hak Tanggungan telah ada 

dan telah ditentukan pula letak dan kedudukan tanah. Lebih lanjut dapat 

dijelaskan bahwa spesifikasi yang dimaksud disini adalah lebih kepada hal-hal 

yang berhubungan dengan ciri-ciri fisik dari obyek yang dijadikan jaminan. Hal 

ini sangat penting karena uraian tentang data fisik tersebut akan dimuat dalam 

Akta Pemberian Hak Tanggungan. 

Yang dimaksud dengan Asas Spesialitas adalah bahwa dalam APHT harus 

disebutkan secara jelas mengenai pencantuman nama dan identitas para pihak, 

domisili para pihak, penunjukan secara jelas utang-utang yang dijamin, nilai 

tanggungan dan uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan ( Pasal 11 

Ayat (1) UUHT). 

Asas Spesialitas ini untuk menjamin kepastian jumlah utang, kepastian 

nilai tanggungan dan kepastian mengenai obyek yang dijadikan jaminan. 

Kepastian mengenai jumlah utang ini akan terkait dengan nilai tanggungan. 

Nilai tanggungan pada hakekatnya merupakan kesepakatan mengenai sampai 

sejumlah berapa pagu atau batas jumlah utang yang dijamin dengan Hak 

Tanggungan itu. Utang terebut bisa kurang, bisa juga lebih besar dari nilai 

tanggungan yang disepakati. Kalau utang yang sebenarnya lebih besar, maka 

yang dijamin secara khusus dengan Hak Tanggungan terbatas sebesar nilai 

tanggungan yang dicantumkan di dalam APHT. Untuk utang selebihnya, 

pelunasan piutangnya dijamin dengan jaminan umum menurut Pasal 1131 

KUHPerdata yang berarti tidak memberikan kedudukan diutamakan (Droit de 

Preference) kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan tersebut. 

 

Asas Publisitas 

Agar dapat mengikat pihak ketiga dan terjaminnya kepastian hukum bagi 

para pihak yang berkepentingan, maka pembebanan Hak Tanggungan harus 

memenuhi asas publisitas atau asas keterbukaan.  

Menurut Pasal 13 UUHT, di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT), wajib dicantumkan secara lengkap, baik mengenai subyek, obyek, 

termasuk utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan, serta kewajiban untuk 

mendaftarkan pemberian Hak Tanggungan tersebut pada Kantor Pertanahan 
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setempat. Pendaftaran ini dimaksudkan sebagai suatu pengumuman yang 

bersifat ke dalam yaitu menyangkut para pihak, maupun terhadap masyarakat 

luas. 

Pendaftaran Hak Tanggungan tersebut tidak dapat ditinggalkan atau 

diabaikan, karena salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas, yang 

pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pendaftaran di Kantor Pertanahan. 

Adanya Hak Tanggungan, siapa kreditor pemegangnya, piutang yang mana dan 

berapa jumlahnya yang dijamin serta tanah yang mana yang dijadikan jaminan 

dan berapa nilai tanggungannya, dengan mudah dapat diketahui oleh pihak-

pihak yang berkepentingan apabila Hak Tanggungan tersebut didaftarkan pada 

Kantor Pertanahan karena daftar yang tersedia pada Kantor Pertanahan bersifat 

terbuka bagi umum. 

Adalah tidak adil bagi pihak ketiga untuk terikat dengan pembebanan suatu 

Hak Tanggungan atas suatu obyek Hak Tanggungan apabila pihak ketiga tidak 

dimungkinkan untuk mengetahui tentang pembebanan Hak Tanggungan itu. 

Hanya dengan cara pendaftaran yang terbuka bagi umum yang memungkinkan 

pihak ketiga dapat mengetahui tentang adanya pembebanan Hak Tanggungan 

atas suatu hak atas tanah. 

5. Ketentuan Dalam Penyusunan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

Berdasarkan asas spesialitas, sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (1) 

UUHT, di dalam APHT wajib dicantumkan: 

a.  Nama dan identitas pemberi dan penerima Hak Tanggungan. 

b.  Domisili para pihak 

c.  Penunjukan secara jelas hutang atau hutang-hutang yang dijamin. 

d.  Nilai Tanggungan 

e.  Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan, 

6. Ketentuan Dalam Proses Pendaftaran Hak Tanggungan 

Setelah APHT ditandatangani oleh para pihak, para saksi dan PPAT 

berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UUHT, selambat-lambatnya dalam 7 

(tujuh) hari kemudian, PPAT wajib mengirimkan APHT yang dimaksud dan 

warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan setempat. Istilah 

“mengirimkan APHT” pada Pasal 13 ayat (2) sama dengan “melakukan 

pendaftaran APHT” sebagaimana ditegaskan pada Pasal 13 ayat (1), wajib 

dilaksanakan oleh PPAT.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pemenuhan Asas Spesialitas Dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak 

Tanggungan Yang Dibuat Oleh Kantor PPAT Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

 

Nama dan Identitas Para Pihak 

Beradasarkan hasil analisis dokumen terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan 

yang diperoleh dari Kantor Notaris Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn menunjukkan bahwa 

dalam akta tersebut sudah memenuhi asas spesialitas, terutama mengenai penyebutan 

nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, seperti yang penulis kutip 

sebagai berikut: 
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TUAN HARI WALUYO KUSTYADI, lahir di Surakarta pada tanggal tiga puluh satu 

Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima (31-07-1965), Pedagang, bertempat tinggal 

di Jalan Yosodipuro 21, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa/Kalurahan 

Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Warga Negara Indonesia, Pemegang 

Nomor Induk Kependudukan : 3372053107650001.  

Dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari 

istrinya yang turut pula menghadap di hadapan saya, Pejabat, yaitu NYONYA DYAH 

KIRANA LESMI, lahir di Surakarta pada tanggal enam Desember seribu sembilan 

ratus enam puluh sembilan (06-12-1969), Pedagang, bertempat tinggal sama dengan 

suaminya tersebut diatas, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk 

Kependudukan : 3372054612690007. 

Pemegang hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dibebani 

Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Pemegang Hak; 

Selaku Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

 

Tuan EDHI MULYONO, Sarjana Ekonomi, lahir di Karanganyar, pada tanggal dua 

puluh lima Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh (25-05-1970), Kepala PT. Bank 

Syariah Mandiri Cabang Solo, bertempat tinggal di Karangpandan Kidul, Rukun 

Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kalurahan Karangpandan, Kecamatan 

Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor 

Induk Kependudukan : 33.1308.250570.0003 

Selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang bersangkutan 

didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak sebagai Pemegang Hak 

Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

 

Berdasarkan kutipan Akta Pemberian Hak Tanggungan di atas menunjukkan bahwa 

Kantor Notaris Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn dalam membuat Akta Pemberian Hak 

Tanggungan sudah memenuhi asas spesialitas dengan menyebutkan nama dan identitas 

pemegang dan pemberi hak tanggungan. 

 

Domisili Debitur atau Pemegang Hak Tanggungan 

Beradasarkan hasil analisis dokumen terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan 

yang diperoleh dari Kantor Notaris Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn menunjukkan bahwa 

dalam akta tersebut sudah memenuhi asas spesialitas, terutama mengenai penyebutan 

domisili debitur atau pemegang hak tanggungan, seperti yang penulis kutip sebagai 

berikut: 

TUAN HARI WALUYO KUSTYADI, lahir di Surakarta pada tanggal tiga puluh 

satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima (31-07-1965), Pedagang, 

bertempat tinggal di Jalan Yosodipuro 21, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 

003, Desa/Kalurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Warga 

Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 

3372053107650001.  

 

NYONYA DYAH KIRANA LESMI, lahir di Surakarta pada tanggal enam 

Desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (06-12-1969), Pedagang, 

bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut diatas, Warga Negara 

Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3372054612690007. 
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Pemegang hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan 

dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Pemegang Hak; 

Selaku Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

Tuan EDHI MULYONO, Sarjana Ekonomi, lahir di Karanganyar, pada tanggal 

dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh (25-05-1970), Kepala PT. 

Bank Syariah Mandiri Cabang Solo, bertempat tinggal di Karangpandan Kidul, 

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kalurahan Karangpandan, 

Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Warga Negara Indonesia, 

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 33.1308.250570.0003 

Selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang 

bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak sebagai 

Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

 

Berdasarkan kutipan Akta Pemberian Hak Tanggungan di atas menunjukkan 

bahwa Kantor Notaris Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn dalam membuat Akta Pemberian 

Hak Tanggungan sudah memenuhi asas spesialitas dengan menyebutkan domisili 

debitur atau pemegang hak tanggungan, yaitu penyebutan alamat secara lengkap 

masing-masing para pihak. 

 

Tentang Status Kepemilikan 

Beradasarkan hasil analisis dokumen terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan 

yang diperoleh dari Kantor Notaris Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn menunjukkan bahwa 

dalam akta tersebut sudah memenuhi asas spesialitas, terutama mengenai penyebutan 

hak atas tanah yang dijadikan jaminan, seperti yang penulis kutip sebagai berikut: 

TUAN HARI WALUYO KUSTYADI, lahir di Surakarta pada tanggal tiga puluh 

satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima (31-07-1965), Pedagang, 

bertempat tinggal di Jalan Yosodipuro 21, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 

003, Desa/Kalurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Warga 

Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3372053107650001.  

Dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan 

dari istrinya yang turut pula menghadap di hadapan saya, Pejabat, yaitu 

NYONYA DYAH KIRANA LESMI, lahir di Surakarta pada tanggal enam 

Desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (06-12-1969), Pedagang, 

bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut diatas, Warga Negara 

Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3372054612690007. 

Pemegang hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan 

dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Pemegang Hak; 

Selaku Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

Tuan EDHI MULYONO, Sarjana Ekonomi, lahir di Karanganyar, pada tanggal 

dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh (25-05-1970), Kepala PT. 

Bank Syariah Mandiri Cabang Solo, bertempat tinggal di Karangpandan Kidul, 

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kalurahan Karangpandan, Kecamatan 

Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Warga Negara Indonesia, Pemegang 

Nomor Induk Kependudukan : 33.1308.250570.0003 

Selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang 

bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak 

sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. 
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Berdasarkan kutipan Akta Pemberian Hak Tanggungan di atas menunjukkan 

bahwa Kantor Notaris Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn dalam membuat Akta Pemberian 

Hak Tanggungan sudah memenuhi asas spesialitas dengan menyebutkan status 

kepemilikan hak atas tanah sebagai objek jaminan. 

 

Obyek Hak Tanggungan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap akta pembebanan hak tanggungan 

menunjukkan bahwa dalam akta tersebut disebutkan secara jelas mengenai status obyek 

hak tanggungan serta kedudukan obyek hak tanggungan, seperti dalam kutipan akta 

sebagai berikut: 

Hak milik Nomor : 3384/Sumber atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan 

dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26 September 1995 Nomor: 4925/1995 

seluas ± 343 M² dengan Nomor Identifikasi Bidan Tanag (NIB) 11.02.05.12.04658 

terletak di : 

- Propinsi   : Jawa Tengah 

- Kabupaten/Kota : Surakarta 

- Kecamatan   : Banjarsari 

- Desa/Kelurahan : Sumber 

Berdasarkan kutipan Akta Pemberian Hak Tanggungan di atas menunjukkan 

bahwa Kantor Notaris Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn dalam membuat Akta Pemberian 

Hak Tanggungan sudah memenuhi asas spesialitas dengan menyebutkan status obyek 

hak tanggungan serta kedudukan obyek hak tanggungan sebagai objek jaminan. 

 

Hutang yang dijamin 

Dalam APHT wajib dicantumkan hutang yang dijamin sesuai dengan perjanjian 

kreditnya. Hutang tersebut dapat disebut secara pasti jumlahnya tetapi bisa juga 

jumlahnya yang pasti baru dapat diketahui kemudian yaitu setelah diadakan perhitungan 

berdasarkan ketentuan dalam akta perjanjian hutang piutang atau perjanjian lain. Hal ini 

pun terjadi dalam prakteknya di suatu perbankan. Yaitu untuk jenis kredit dengan 

jaminan hak atas tanah untuk keperluan pembiayaan pembangunan bangunan dan kredit 

investasi. Adapun kutipan akta pembebanan hak tanggungan yang menyebutkan tentang 

jumlah hutang yang dijamin yaitu: Bahwa untuk menjamin pelunasan utang debitur 

sebesar Rp. ……………….. 

Dengan demikian kutipan Akta Pemberian Hak Tanggungan di atas 

menunjukkan bahwa Kantor Notaris Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn dalam membuat 

Akta Pemberian Hak Tanggungan belum memenuhi asas spesialitas dengan 

menyebutkan jumlah hutang yang dijamin disebutkan secara jelas dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan. 

 

Nilai Pertanggungan 

Nilai tanggungan hakekatnya merupakan kesepakatan sampai sejumlah berapa 

pagu atau batas jumlah piutang yang dijamin dengan nilai Hak Tanggungan tersebut. 

Adapun kutipan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menunjukkan mengenai nilai 

pertanggungan adalah sebagai berikut: 

Bahwa untuk menjamin pelunasan utang debitur sebesar Rp...…… / sejumlah 

uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang-

piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta 

pembaharuan (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang sampai sejumlah 
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Nillai Tanggungan sebesar Rp. 1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh 

puluh lima juta rupiah).
 
 

 

Berdasarkan kutipan Akta Pemberian Hak Tanggungan di atas menunjukkan 

bahwa Kantor Notaris Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn dalam membuat Akta Pemberian 

Hak Tanggungan sudah memenuhi asas spesialitas dengan menyebutkan nilai maksimal 

pertanggungan secara jelas. 

 

Penerapan Asas Spesialitas Dan Asas Publisitas Dalam Pendaftaran Akta 

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Badan Pertanahan 

Nasional Kota Surakarta 

1. Penerapan Asas Publisitas oleh Kreditur 

Penerapan asas publisitas ini merupakan proses pendaftaran Hak Tanggungan 

dengan didaftarkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan 

setempat yang dilakukan oleh kreditur melalui PPAT yang berwenang membuat 

aktanya. Pendaftaran Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak 

Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga. 

PPAT wajib menggunakan cara yang paling baik dan aman dengan memperhatikan 

kondisi daerah dan fasilitas yang ada, serta selalu berpedoman pada tujuan untuk 

didaftarnya Hak Tanggungan itu secepat mungkin. Warkah lain yang dibutuhkan 

adalah meliputi surat-surat bukti yang berkaitan dengan obyek Hak Tanggungan dan 

identitas pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk didalamnya adalah sertipikat hak 

atas tanah atau surat-surat keterangan lain mengenai obyek Hak Tanggungan. 

PPAT juga wajib mengetahui kebijaksanaan yang diterapkan dalam pendaftaran 

Hak Tanggungan di wilayah kerjanya agar tidak terjadi keterlambatan 

pendaftarannya. 

2. Pelaksanaan Asas Spesialitas dan Asas Publisitas oleh Notaris/PPAT 

Penerapan asas spesialitas yang dilakukan oleh notaris/PPAT dapat dilihat dari 

SKMHT dan APHT yang dibuat oleh PPAT, tiap akta dapat digunakan untuk 

pembuktian pemberian Hak Tanggungan atas satu atau beberapa hak atas tanah dan 

atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di wilayah kerja satu 

Kantor Pertanahan untuk menjamin satu hutang 

3.  Pelaksanaan Asas Publisitas Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Di Kantor 

Pertanahan  

Setelah APHT ditandatangani oleh para pihak, para saksi dan PPAT, maka 

PPAT Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn selanjutnya mengirimkan APHT ke Kantor 

Pertanahan Kota Surakarta.  

PPAT Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn dalam melaksanakan pendaftaran APHT 

ke Kantor Pertanahan Surakarta yang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari kerja 

sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UUHT yang menyatakan bahwa 

selambat-lambatnya dalam 7 hari kemudian, PPAT wajib mengirimkan APHT yang 

dimaksud dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan Setempat. 

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa PPAT Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn 

sudah memenuhi asas publisitas dalam Dalam Pembebanan Hak Tanggungan di 

Kantor Pertanahan.  

Pentingnya melakukan pendaftaran Hak Tanggungan disebabkan karena pada 

saat lahirnya Hak Tanggungan oleh Undang-Undang telah ditegaskan adalah pada 

hari tanggal buku-tanah Hak Tanggungan. Tanggal buku-tanah Hak Tanggungan 
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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 berikutnya. Jadi pemberian Hak 

Tanggungan yang diwujudkan dengan penandatanganan APHT oleh debitor/pemilik 

jaminan, belum menandakan saat lahirnya Hak Tanggungan. Hak Tanggungan 

hanya akan lahir bilamana APHT yang bersangkutan didaftarkan pada Kantor 

Pertanahan yaitu pada hari tanggal buku-tanah Hak Tanggungan. Saat lahirnya Hak 

Tanggungan merubah status kedudukan kreditor/pemegang Hak Tanggungan 

menjadi yang diutamakan diantara kreditor-kreditor lain dan menetapkan peringkat 

Hak Tanggungan dalam hubungan antar sesama kreditor/pemegang Hak 

Tanggungan, dengan obyek jaminan hak atas yang sama. 

Sehubungan dengan pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah ini, yang 

merupakan salah satu bentuk pendaftaran tanah, maka sebaiknya perlu diketahui 

bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sistem 

pendaftaran tanah yang diberlakukan adalah registration of deed. Dengan 

pendaftaran sistem ini dimaksudkan bahwa yang didaftarkan adalah akta yang 

memuat perbuatan hukum yang melahirkan Hak Atas Tanah, seperti hak keberadaan 

atas tanah, termasuk di dalamnya eigendom Hak Milik. Setelah berlakunya UUPA 

sistem pendaftaran tanah, termasuk pendaftaran Hak Tanggungan menggunakan 

sistem registration of title (pendaftaran hak). Dengan sistem pendaftaran hak pada 

Hak Tanggungan, maka untuk pendaftaran Hak Tanggungan dibuatkan buku tanah 

Hak Tanggungan dan sertipikat Hak Tanggungan. 

Agar memperoleh kepastian mengenai kedudukan yang diutamakan dari 

kreditor lain. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UUHT, ditentukan pula 

bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan beserta 

warkah lain yang diperlukan bagi pendaftarannya, wajib dikirimkan oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 

(tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT. 

Pasal 13 ayat (2) UUHT, dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan 

mendaftarkan Hak Tanggungan adalah dengan mengirimkan akta dan warkah lain 

ke Kantor Pertanahan setempat, baik melalui petugas/pegawai PPAT yang 

bersangkutan maupun dengan pengiriman dengan jasa pos tercatat. Pemilihan 

pengiriman akta dan warkah lain di isyaratkan, diserahkan sepenuhnya kepada 

PPAT, dengan mempertimbangkan cara yang paling baik, aman dan efisien, serta 

memperhatikan kondisi daerah dan fasilitas yang tersedia untuk terpenuhinya tujuan 

pendaftaran. 

Sebagai tanda buktinya lahirnya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan akan 

menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan. Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan ini 

merupakan bukri keberadaan atau eksistensi Hak Tanggungan. Menyangkut 

penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan ini, diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUHT. 

Sertipikat yang dimaksud sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT, 

memuat irah-irah dengan kata-kata: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Pemberian irah-irah oleh Kantor Pertanahan ini 

dimaksudkan agar Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial 

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap serta berlaku sebagai pengganti Grosse Acte Hypotheek sepanjang mengenai 

Hak Atas Tanah. 
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Setelah proses pendaftaran Hak Tanggungan selesai dilaksanakan maka 

sertipikat Hak Tanggungan akan diserahkan kepada kreditor/pemegang Hak 

Tanggungan, bahkan dalam praktek sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi 

catatan pembebanan Hak Tanggungan juga disimpan oleh kreditor/pemegang Hak 

Tanggungan, tidak dikembalikan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

Pasal 14 ayat (4) UUHT. 

 

Masalah-Masalah Atau Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pendaftaran Akta 

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Badan Pertanahan 

Nasional Kota Surakarta 

1. Permasalahan Tehnis 

Permasalahan tehnis berkaitan dengan masalah yuridis dan kebijakan yang 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan adalah tentang batas waktu masa berlakunya 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). SKMHT ini digunakan 

sebagai berkas pendukung yang mengikuti APHT didalam pendaftaran Hak 

Tanggungan, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : 

a.  Apabila sertipikat hak atas tanahnya sedang dalam proses peralihan hak kepada 

debitur atau penjamin 

b.  Apabila sertipikat hak atas tanahnya sedang dalam proses pencoretan Hak 

Tanggungan (Roya) 

c.  Apabila pemegang hak atas tanah berhalangan atau tidak dapat menghadap 

kepada PPAT yang berwenang. 

2.  Permasalahan administratif 

Permasalahan administratif yang terjadi dalam pelaksanaan asas 

publisitas di Kantor Pertanahan adalah berkaitan dengan kelengkapan 

pendukung yang sangat diperlukan untuk terlaksananya pendaftaran Hak 

Tanggungan, permasalahan ini dapat bersumber dari petugas Kantor Pertanahan 

atau dari Notaris/PPAT di wilayah kerjanya. 

a. Permasalahan yang bersumber dari petugas Kantor Pertanahan antara lain: 

Karena volume akta SKMHT/APHT yang didaftarkan di Kantor 

Pertanahan terlalu banyak, sedangkan jumlah pegawai yang tidak seimbang 

maka kadang-kadang terjadi kelalaian saat pengecekan, selain itu banyaknya 

proses yang harus diselesaikan dan jam kerja yang tidak dapat dioptimalkan 

hanya untuk menyelesaikan satu macam pekerjaan itu saja. Solusi 

penyelesaian masalah tersebut adalah dengan diselesaikannya pendaftaran 

Hak Tanggungan tesebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, sedangkan untuk 

kekurangannya dapat disusul kemudian. 

Menurut Peneliti penyelesaian masalah tersebut sudah benar karena 

dengan diselesaikannya pendaftaran Hak Tanggungan dalam waktu 7 (tujuh) 

hari kerja menunjukan komitmen pelayanan Kantor Pertanahan yang tepat 

waktu. 

b. Permasalahan yang bersumber dari Notaris/PPAT, yang pernah terjadi antara 

lain : 

1) Ketidak lengkapan berkas khususnya fotocopi KTP para pihak yang 

tidak jelas terbaca. 

2) Lupa memberikan paraf dalam salinan akta APHT/SKMHT, salinan ini 

akan diberikan kepada para pihak yang hanya ditandatangani oleh PPAT, 
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yang harus diketahui oleh Kantor Pertanahan dibuat secukupnya menurut 

keperluan. 

Terhadap kedua permasalahan diatas pendaftaran Hak Tanggungan 

tetap dapat dilakukan. Petugas pendaftaran akan mengembalikan berkas 

kepada PPAT yang bersangkutan dan setelah ada perbaikan atau 

penambahan berkas yang kurang tersebut, maka berkas dapat dimasukan 

kembali ke loket pendaftaran hak. 

c. Tidak menyertakan perjanjian kreditnya, sehingga petugas Kantor 

Pertanahan tidak mengetahui peruntukan Pendaftaran Hak Tanggungan 

tersebut. Hal ini berguna untuk menentukan batas waktu pendaftarannya. 

d. Tidak sempurna akta SKMHT atau APHTnya, contohnya ada kekeliruan 

mengenai alamat, penempatan tanda tangan, salah mencatumkan NIB, salah 

mencantumkan nilai tanggungannya. 

Dalam hal kekeliruan mengenai alamat, peletakan tanda tangan masih 

bisa ditolerir oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, tetapi mengenai salah 

dicantumkannya nilai tanggungan dan kesalahan mencantumkan NIB jelas 

merupakan kesalahan yang berakibat fatal, sehingga Kantor Pertanahan Kota 

Surakarta akan langsung mengembalikan berkas-berkas tersebut kepada Notaris 

/PPAT yang bersangkutan. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti dapat dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Pemenuhan asas spesialitas dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan yang 

dibuat oleh Kantor PPAT Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn dalam bentuk Akta 

Pemberian Hak Tanggungan sudah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang 

No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yaitu sudah mencantumkan nama dan 

identitas para pihak, domisili para pihak, nilai tanggungan dan uraian yang jelas 

mengenai obyek Hak Tanggungan. Namun untuk penyebutan secara jelas mengenai 

besarnya utang yang dijamin tidak terpenuhi, sebab dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan yang dibuat oleh Kantor PPAT Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn tidak 

disebutkan. Dengan demikian Kantor PPAT Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn belum 

memenuhi asas spesialitas dalam dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan. 

2. Aplikasi asas spesialitas dan publisitas dalam perjanjian kredit dengan hak 

tanggungan yang dilakukan oleh Kantor PPAT Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn 

adalah dengan mendaftarkan Pemberian Hak Tanggungan tersebut pada Kantor 

Pertanahan Surakarta yang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 

setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Kemudian setelah 

proses pendaftaran Hak Tanggungan selesai dilaksanakan maka sertipikat Hak 

Tanggungan akan diserahkan kepada kreditor/pemegang Hak Tanggungan. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UUHT. 

3. Masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang timbul dalam pemenuhan asas 

spesialitas dan publisitas dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan yaitu 

berkaitan dengan permasalahan tehnis meskipun kebijaksanaan yang diterapkan 

mengenai batas waktu berlakunya SKMHT pada mulanya menjadi kendala dalam 

penerapan asas publisitas (pendaftaran Hak Tanggungan) akan tetapi secara yuridis 

dapat dipahami dan diterapkan tanpa menyimpang dari aturan yang baku. Sedang 
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permasalahan yang timbul dalam penerapan asas publisitas di Kantor PPAT 

Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn yang berkaitan dengan permasalahan administratif 

yang bersumber dari petugas Kantor Pertanahan tidak menjadi kendala bagi 

terlaksananya pendaftaran Hak Tanggungan karena bukan termasuk dalam 

pelanggaran yuridis. Hal ini berbeda jika kesalahan administratif yang bersumber 

pada Notaris /PPAT yang berwenang yang menunjukan tidak dilaksanakannya asas 

spesialitas dalam pembuatan aktanya, jika tidak segera dilengkapi akta tersebut 

maka akta tersebut batal demi hukum dan tidak dapat didaftarkan, sehingga asas 

publisitas tidak diterapkan oleh Notaris/PPAT. . 

 

 

Saran 

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti sampaikan dalam kesimpulan di atas, 

maka dapat peneliti kemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dalam penerapan asas spesialitas yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Kantor 

PPAT Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn,  sebaiknya tetap dipertahankan, bahkan 

ditingkatkan dengan cara memberikan penjelasan kepada debitur tentang 

kelengkapan data dan dokumen yang harus dipenuhi sehingga proses pembebanan 

Hak Tanggungan dapat berjalan dengan cepat dan benar. 

2. Dalam penerapan asas publisitas sebaiknya bank lebih berhati-hari agar keamanan 

dan perlindungan terhadap kelancaran kredit yang disalurkan semakin terjamin. Hal 

ini bisa dilakukan dengan melakukan pengikatan jaminan secara sempurna berupa 

APHT 
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