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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan yang sedang giat dilaksanakan melalui rencana 

bertahap, pada hakikatnya merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat, baik materiil maupun spiritual. Salah satu cara 

untuk meningkatkan taraf hidup adalah dengan mengembangkan 

perekonomian dan perdagangan. Dalam rangka memelihara kesinambungan 

pembangunan ekonomi dan perdagangan di Negara manapun khususnya di 

Indonesia diperlukan dana tersedia yang cukup besar, dimana persediaan 

dana tersebut diperoleh dari kegiatan perkreditan, yang salah satunya 

dialokasikan melalui perbankan. Mengingat pentingnya kepastian akan 

tersalurkannya dana tersebut, sudah semestinya perlu adanya jaminan yang 

memadai dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi 

pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang berkepentingan.  

Lembaga perbankan merupakan salah satu sarana yang mempunyai 

peran strategis dalam pengadaan dana, dalam bentuk pemenuhan kebutuhan 

dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang atau 

kredit melalui kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antara 

kreditor sebagai pihak pemberi pinjaman dengan debitor sebagai pihak yang 

berhutang. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 



 2

Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia, selain 

menghimpun dana dari masyarakat, bank juga menyalurkan dana 

masyarakat tersebut dengan cara memberikan kredit dalam bentuk usaha 

kredit perbankan. 

Pasal 1 (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, menyatakan bahwa, “Kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan uang 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.” 

Dalam pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian 

kredit antara bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur bukanlah 

tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur 

tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur 

diberi kepercayaan oleh undang-undang dalam perjanjian kredit untuk 

membayar belakangan secara bertahap atau mengangsur. Resiko yang 

umumnya terjadi adalah resiko kemacetan kredit (resiko kredit), resiko 

karena pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena tidak mampu 

memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta 

resiko kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, 

ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (resiko hukum).1 

                                                 
1  Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 

2010), hal. 2. 
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Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu 

diperhatikan secara seksama oleh pihak bank, sehingga dalam proses 

pemberian kredit diperlukan keyakinan bank atas kemampuan dan 

kesanggupan debitur untuk membayar hutangnya serta memperhatikan asas-

asas perkreditan bank yang sehat,2 dan dalam pemberian kredit selalu 

diperhatikan prinsip 5 C yaitu Character (Kepribadian), Capacity 

(Kemampuan), Capital (Modal), Condition of Economy (Kondisi Ekonomi), 

dan Collateral (Agunan). Salah satu hal yang dipersyaratkan bank dalam 

pemberian kredit yaitu adanya perlindungan berupa jaminan yang harus 

diberikan debitur guna menjamin pelunasan utangnya demi keamanan dan 

kepastian hukum, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan debitur 

tidak melunasi hutangnya atau melakukan wanprestasi. 

Barang jaminan baik dapat berupa benda bergerak maupun benda 

tidak bergerak bukan untuk dimiliki secara pribadi oleh kreditur, karena 

perjanjian kredit bukanlah merupakan suatu perjanjian jual beli yang 

mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang, akan tetapi barang 

jaminan tersebut jadi sah dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara 

barang dijual secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi utang debitur, 

dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada debitor.3  

Berkaitan dengan jaminan di atas, didalam ketentuan Pasal 1131 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “Segala kebendaan 

                                                 
2  http://wordskripsi.blogspot.com/2011/03/016-pelaksanaan-pemberiankredit-dengan. html), di 

akses tanggal 16 Maret 2012 pukul 19.03 WIB. 
3  Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, (Jakarta : 

Djambatan, 1996), hal. 75. 
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si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah 

ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan 

untuk segala perikatan perseorangan”, pasa tersebut merupakan ketentuan 

jaminan yang bersifat umum. Sedangkan jaminan yang bersifat khusus 

diatur dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana 

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 

yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-

bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-

masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang 

sah untuk didahulukan”.4  

Dari ketentuan pasal ini ditegaskan bahwa apabila seorang debitur 

mempunyai beberapa kreditur maka kedudukan para kreditur adalah sama 

(paritas creditorium). Jika kekayaan debitur itu tidak cukup untuk melunasi 

hutang-hutangnya, maka para kreditur itu dibayar berdasarkan asas 

keseimbangan, yaitu masing-masing memperoleh piutangnya seimbang 

dengan piutang kreditur lain. Jadi dalam pasal tersebut terkandung adanya 

kesamaan hak para kreditur atas harta kekayaan debiturnya,5 kecuali apabila 

di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan, 

maka jaminan tersebut dapat memberikan perlindungan khusus bagi 

kreditur, salah satunya adalah hak jaminan atas tanah yang dibebankan 

dengan Hak Tanggungan atau disebut dengan Hak Tanggungan. 

                                                 
4  Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya 

Paramita, 2006), hal. 291.  
5  Ibid, hal. 5-6. 
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Hak Tanggungan berdasarkan UUHT Pasal 1 Angka 1 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. 

Mengenai Hak Tanggungan, yang merupakan hak jaminan atas 

tanah guna pelunasan utang tertentu, memberi kedudukan yang diutamakan 

kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain, bahwa jika 

debitur wanprestasi, maka kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak 

menjual objek yang dijadikan jaminan dengan hak mendahulu para kreditur-

kreditur lainnya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996). 

Menurut Penjelasan Umum UUHT pada Angka 4, yang dimaksud dengan 

“memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur pemegang Hak 

Tanggungan” yaitu jika debitor cidera janji, maka kreditur pemegang Hak 

Tanggungan berhak menjual tanah yang dijadikan jaminan (objek Hak 

Tanggungan) melalui pelelangan umum, dengan hak mendahulu daripada 

kreditur-kreditur lainnya (droit de preference). 

Dengan berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan, maka Hak 

Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah dalam 
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Hukum Tanah Nasional yang tertulis,6 yang bertujuan memberikan 

perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila debitur melakukan 

wanprestasi. Dari pengertian Hak Tanggungan di atas, dapat dikatakan 

bahwa dengan adanya Hak Tanggungan ini akan memberikan suatu 

kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum. 

Didalam penjelasan umum UUHT disebutkan ciri-ciri dari Hak 

Tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah yang kuat adalah :7 

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada 

pemegangnya. 

2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun 

obyek itu berada. 

3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat 

pihak ketiga dan memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, dan 

4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 

Dengan demikian dapat dijadikan alasan, bahwa keberadaan 

jaminan Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit, merupakan prioritas 

utama untuk dapat direalisasinya kredit yang dimohonkan oleh debitur. 

Dalam proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui 

2 (dua) tahap kegiatan, yaitu : 

                                                 
6  Boedi Harsono dalam R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum 

Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), hal 402. 
7  H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), hal. 102.  
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1. Tahap pemberian Hak Tanggungan, yang dilakukan dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang didahului dengan perjanjian utang-

piutang yang dijamin. 

2. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan yang merupakan saat 

lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.8
 

Pada asasnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan 

sendiri oleh Pemberi Hak Tanggungan, dan apabila Pemberi Hak 

Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) maka didalam kebutuhannya wajib menunjuk pihak lain sebagai 

kuasanya dengan dibuatnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT) yang berbentuk akta otentik. Sedangkan pasal 15 ayat (1) 

Undang-Undang Hak Tanggungan juga menentukan bahwa SKMHT wajib 

dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT. Dengan kata lain, sekalipun 

harus dibuat dengan akta otentik namun pilihannya bukan hanya dengan 

akta Notaris saja, tetapi dapat pula dibuat dengan akta PPAT.  

SKMHT harus diberikan langsung oleh Pemberi Hak Tanggungan 

dan harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya, sebagaimana 

ditetapkan pada Pasal 15 UUHT. Tidak dipenuhinya persyaratan mengenai 

muatan SKMHT ini mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan batal 

demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat 

digunakan sebagai dasar pembuatan APHT.9
 

                                                 
8  Habib Adjie, 2000, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah, Bandung : 

Mandar Maju, hal. 8. 
9  Rachmadi Usman, 1999, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Jakarta : 

Djambatan, 1999, hal. 119. 
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Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib menolak permohonan 

untuk membuat APHT apabila SKMHT tidak dibuat sendiri oleh Pemberi 

Hak Tanggungan atau tidak memenuhi persyaratan mengenai muatannya. 

Persyaratan-persyaratan mengenai muatannya tersebut menunjukan bahwa 

SKMHT memang sengaja dibuat khusus untuk tujuan pemasangan Hak 

Tanggungan, kemudian mencerminkan adanya kepastian hukum, kepastian 

subjek dan objek haknya, kepastian tanggal pembuatannya sehingga sulit 

untuk dibantah mengenai keabsahannya. Didalam pemasangan dan 

pendaftaran Hak Tanggungan dalam kondisi tertentu diperlukan terlebih 

dahulu pembuatan SKMHT, terkait dengan kondisi objek Hak Tanggungan. 

Dinamisasi hukum di sisi lain adalah sebuah keniscayaan yang 

memperhitungkan aspek kemungkinan dan ketidakmungkinan. Rutinitas 

yang sangat beragam dan berimplikasi pada kemungkinan berhalangan hadir 

pada saat seharusnya penandatanganan APHT dilakukan, memberi 

sinyalemen bahwa tidak mungkin untuk dilakukan penandatanganan akta 

secara langsung pada saat itu. Dalam kondisi demikian hukum memberikan 

solusi dengan cara pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan dalam 

bentuk SKMHT yang bentuknya telah ditetapkan. Fungsi dan kegunaan dari 

SKMHT adalah sebagai alat untuk mengatasi apabila pemberi Hak 

Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) dan surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh 

pemberi Hak Tanggungan. 
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Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian guna penyusunan skripsi secara mendalam terkait dengan 

SKMHT tersebut dengan judul “KAJIAN HUKUM TERHADAP SURAT 

KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 

TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi pada Kantor Notaris/PPAT 

di Purwodadi). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan judul di atas maka perumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimanakah dasar hukum, bentuk, dan isi SKMHT berdasarkan 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian SKMHT dan akibat hukum 

tidak dilaksanakannya SKMHT berdasarkan ketentuan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ? 

3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian 

SKMHT ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan gambaran mengenai dasar hukum, bentuk, dan isi 

SKMHT berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan. 
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2. Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemberian 

SKMHT dan akibat hukum tidak dilaksanakannya SKMHT 

berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan. 

3. Untuk menggambarkan hambatan-hambatan yang timbul dalam 

pelaksanaan pemberian SKMHT. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk mendapatkan masukan yang berharga sehingga diharapkan 

dapat menambah pengetahuan bagi penulis serta dapat memberikan 

sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya 

dan khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk mendapatkan gambaran yang cukup jelas mengenai dasar 

hukum, bentuk, dan isi; pelaksanaan pemberian SKMHT dan akibat 

hukum tidak dilaksanakannya SKMHT berdasarkan ketentuan 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

beserta hambatan dalam pelaksanaannya. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan 

secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan 

metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis adalah sesuai 

dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya 

ilmiah.10  

Dan penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum 

dikonsepsikan sebagai norma-norma yang tertulis yang dibuat dan 

diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum 

dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-

lembaga lainnya yang ada di masyarakat.11 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena 

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai 

dasar hukum, bentuk, dan isi; pelaksanaan pemberian SKMHT; dan 

akibat hukum tidak dilaksanakannya SKMHT berdasarkan ketentuan 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

 
                                                 
10  Soetrisno Hadi, Metodologi Research I, Yogyakarta : UGM, 1976, hal. 4. 
11  Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia 

1994, hal. 13. 
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3. Sumber Data 

a. Data Sekunder 

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang meliputi 

berbagai dokumen resmi dan arsip-arsip yang berkaitan dengan 

materi penelitian. 

b. Data Primer 

Yaitu data yang berupa keterangan-keterangan yang 

dimaksudkan untuk lebih memperjelas data sekunder, dan hanya 

digunakan sebagai pelengkap data sekunder. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini akan 

dikumpulkan melalui dua cara yaitu : 

a. Studi Kepustakaan 

Dengan cara mencari, menginventarisir berbagai dokumen 

resmi, arsip, dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait 

dengan materi penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara intensif dan mendalam terhadap pihak yang 

dipandang mengetahui obyek yang diteliti, yakni salah satu 

Notaris di Purwodadi. 

5. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif 

yang dimulai dengan menginventarisasi peraturan perundang-
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undangan dan doktrin, kemudian akan didiskusikan dengan data yang 

diperoleh dari obyek yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh 

sehingga pada tahap akhirnya dapat diketahui hukum in concreto-nya. 

 

F. Sistematika Skripsi 
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