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KEKUATAN MENGIKATNYA AKTA PEMBERIAN HAK 

TANGGUNGAN (APHT) TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG 

Abstrak 

Kebutuhan manusia yang makin hari kian bertambah menuntut manusia untuk 

berusaha mencukupinya, salah satu caranya berupa hutang. Kegiatan tersebut 

mendorong munculnya suatu hubungan keperdataan berupa perjanjian yaitu 

perjanjian hutang piutang. Guna memberikan perlindungan hukum bagi kreditor 

baik dalam kapasitas orang pribadi maupun lembaga perbankan di dalam praktek 

obyek yang menjadi jaminan tersebut wajib dibebani hak tanggungan yang mana 

tertuang dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam kekuatan mengikatnya 

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap perjanjian hutang piutang dan 

untuk mengetahui dan memaparkan tindakan yang dapat dilakukan oleh kreditur 

terhadap debitur apabila terjadinya wanprestasi dengan adanya Hak Tanggungan 

tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, karena dalam 

penelitian ini yang diteliti adalah aspek hukum, aturan hukum yang berkaitan 

dengan akta pemberian hak tanggungan terhadap perjanjiang hutang piutang. Jenis 

penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai akta 

pemberian hak tanggungan terhadap perjanjian hutang piutang. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kekuatan mengikatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan 

sebagai akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini 

PPAT dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku itu 

apabila debitor terjadi cidera janji (wanprestasi) kreditor dapat mengajukan ke 

Pengadilan Negeri, tetapi dalam hal kekuatan pembuktian kekuatan akta otentik 

dalam hal ini Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai akta sempurna melihat 

dari Pasal 165 HIR masih dapat dibantah/dilumpuhkan oleh pihak lawan. Apabila 

terjadi pembantahan oleh pihak lawan, tergugat memiliki beban pembuktian 

bahwa apa yang termuat dalam akta tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang 

terjadi. 

Kata Kunci: Perjanjian Hutang Piutang, Akta Pemberian Hak Tanggungan, 

Wanprestasi, Kekuatan Mengikatnya Akta Pemberian Hak 

Tanggungan 

Abstract 

Human needs are increasingly increasing, the more human beings need. The 
activity encourages negotiations as a relationship. In order to give legal 
permission to creditors both in the capacity of individuals and banking institutions 
in practice, the object of the Guarantee must be encumbered with a mortgage, 
which is contained in the Deed of Granting Mortgage Rights. Deed of Granting 
Mortgage Right (APHT) to the debt agreement and to study and explain the 
actions that can be taken by creditors against the debtor supported by default by 
displaying the Mortgage. This study uses normative discussion, research in 
relation to legal requirements, legal rules relating to the deed of granting 
mortgages to the agreement on receivables. This type of descriptive research is to 
discuss the deed of granting mortgage against the recipient's loan agreement. The 
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results of the study show that the binding power of the Deed of 
Underwriting Right as a verification deed made before the officials involved 
in this matter PPAT and must be in accordance with the required 
agreements intended for debtors regarding breach of contract (default) Deed of 
Underwriting Deed as a perfect deed seen from Article 165 HIR can still be 
denied / paralyzed by the opposing party. In the event of disputes by the 
opposing party, the defendant has the burden of proof because what is 
contained in this deed is not in accordance with the reality of the matter. 
Keywords: Accounts Payable Agreement, Deed of Granting Mortgage, 
Default, The Tying Strength of the Deed of Granting Mortgage Rights 

1. PENDAHULUAN

Manusia mempunyai kebutuhan yang tidak ada habisnya ketika hidup didunia, 

terlebih semakin berkembangnya jaman, kebutuhan-kebutuhan hidup pun semakin 

meningkat harganya. Namun, karena pendapatan yang tergolong susah meningkat 

atau meningkat tidak secara siginifikan, mendorong manusia untuk berusaha 

memenuhi kebutuhan dengan sedikit bantuan oleh orang lain, yaitu melalui 

sebuah hutang. 

Suatu hubungan tersebut mendorong munculnya hubungan hukum 

keperdataan yang melahirkan suatu perjanjian antara para pihak. Dengan 

perbuatan tersebut, para pelakunya akan terikat dalam suatu hubungan hukum dan 

memperoleh seperangkat hak dan kewajiban didalamnya.1 Menurut pasal 1313 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah “suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih.”2 

Dalam beberapa kasus perjanjian hutang piutang tersebut sangat beresiko 

terutama apabila terjadi kejadian dimana debitur berhenti membayar atau tidak 

bisa membayar lagi. Peminimalisiran akan terjadinya wanprestasi dengan cara 

terdapat jaminan yang dalam hal ini pada umumnya “berwujud benda tertentu” 

yang bernilai ekonomis3 atau tanggungan yang diberikan oleh pihak yang 

berhutang (debitor) kepada pihak yang berpiutang (kreditor). Jaminan tersebut 

1 Dadang Sukandar, S.H., 2011, Membuat Surat Perjanjian, Yogyakarta: Andi, hal. 8 
2 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., 1994, Terjemahan KUH.Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 

hal. 306 
3 Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum dan Rachmadi Usman, S.H., M.H, 2010,  Hukum Perbankan, 

Jakarta: Sinar Grafika, hal. 280 
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dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu barang bergerak, barang tidak 

bergerak dan jaminan perorangan (penanggungan utang)4. Dalam hal pemberian 

jaminan oleh kreditor tersebut tidak semena-mena, melainkan memperhatikan 

nilai jaminan tersebut terhadap jumlah utang yang dimohonkan pada kreditor. 

Oleh karena itu pada umumnya pihak kreditor mensyaratkan adanya penyerahan 

jaminan tersebut sebelum memberikan pinjaman pada debitor. Jaminan yang 

diserahkan dari  debitor kepada kreditor bertujuan guna menjamin adanya 

pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan dan menumbuhkan keyakinan bagi 

kreditor bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. 

Dengan adanya benda jaminan ini, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan 

untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya.5  

Guna memberikan perlindungan hukum bagi kreditor baik dalam kapasitas 

orang pribadi maupun lembaga perbankan di dalam praktek obyek yang menjadi 

jaminan tersebut wajib dibebani hak tanggungan. Sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengatur tentang lembaga jaminan yang 

disebut Hak Tanggungan apabila obyek jaminan hutang berupa tanah. Pengertian 

Hak Tanggungan dalam Pasal 1 UU No 4 Tahun 1996 menyatakan bahwa :  

”Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah selanjutnya disebut dengan 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 benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-

kreditor lain.”  

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan 

Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di 

dalam perjanjian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian hutang-

4 M. Bahsan S.H., S.E., 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, hal. 108 
5 Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hal. 170 
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piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang 

tersebut. 

Akta Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang baik yang 

dibuat secara otentik (notariil) yang dibuat oleh perorangan yang memuat jaminan 

berupa Sertifikat Hak Atas Tanah yang lahir atas dasar kesepakatan para pihak, 

selama tidak dibebani hak tanggungan di dalam praktik hanya akan menimbulkan 

permasalahan-permasalahan baru dan perselisihan baru di bidang keperdataan 

yang tidak berujung dan  sulit untuk diselesaikan,  karena hal-hal sebagai berikut : 

a. Lemahnya perlindungan hukum bagi pihak yang meminjamkan uang

(kreditor);

b. Tidak adanya kepastian hukum dalam hal eksekusi apabila pihak yang

berhutang (debitor)  wanprestasi;

c. Tidak adanya daya paksa yang mengikat bagi pihak yang berhutang

(debitor) untuk membayar kembali hutangnya secara tertib dan lancar

sebagaimana yang diperjanjikan.

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut atas praktek pembebanan hak tanggungan atas perjanjian 

hutang piutang di masyarakat. Oleh karena itu judul yang penulis ambil yaitu 

”KEKUATAN MENGIKATNYA AKTA PEMBERIAN HAK 

TANGGUNGAN (APHT) TERHADAP PERJANJIAN HUTANG 

PIUTANG” 

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif, karena dalam 

penelitian ini yang diteliti adalah aspek hukum, aturan hukum yang berkaitan 

dengan akta pemberian hak tanggungan terhadap perjanjiang hutang piutang. 

Menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan 

secara jelas mengenai akta pemberian hak tanggungan terhadap perjanjiang 

hutang piutang. 
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Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara 

mengumpulkan, menghimpun, mempelajari dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan akta pemberian 

hak tanggungan 

 Penelitian lapangan dilakukan dengan metode pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Metode analisis 

menggunakan metode analisis secara normatif-kualitatif. Metode kualitatif 

dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-

undangan, literature, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan yang berkaitan 

dengan   perjanjian hutang piutang yang kemudian dikaitkan dengan data-data 

yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan 

responden yang bersangkutan, dianlisis secara kualitatif, dicari pemecahannya 

yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Mengikatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 

Terhadap Perjanjian Hutang Piutang 

Hubungan antara perjanjian hutang piutang dengan hak tanggungan adalah 

hubungan yang saling keterkaitan, maksudnya adalah keberadaan hak tanggungan 

disini merupakan suatu perjanjian ikutan (perjanjian accesoir) yang berarti 

perjanjian yang membebankan jaminan atas kebendaan debitor yang ditunjuk 

sebagai pelunasan utangnya jika ia ingkar janji, dan dituangkan dalam bentuk akta 

formal yang disebut “Akta Pemberian Hak Tanggungan”6 

Untuk memperoleh suatu kekuatan hukum dalam pembebanan hak 

tanggungan yang dilakukan, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang 

dibuat oleh PPAT wajib memenuhi bentuk dan syarat-syarat sebagai berikut  : 

a. Memenuhi Syarat-Syarat Yang Ditentukan

1) Tata Cara Pembuatan

6 Prof Dr. I Ketut Oka Setiawan, S.H., M.H, 2019, Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak 

Tanggungan,  Jakarta: Sinar Grafika, hal. 115-116 
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Berbeda halnya dengan bentuk perjanjian lain yang pada umumnya dapat 

dibuat secara bebas dan dengan bentuk yang bebas, maka dalam pembuatannya 

Akta Hak Tanggungan sebagai perjanjian yang asseccoir telah ditentukan suatu 

tata cara dalam pembuatannya. 

Dalam penjelasan umum UUHT angka 7 alinea 4 dan 5 dirumuskan 

bahwa: Dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi hak tanggungan wajib 

hadir dihadapan PPAT. Jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia 

wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), yang berbentuk akta otentik.  

Pemberian hak tanggungan dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau 

badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan 

hukum terhadap obyek hak tanggungan. Pembebanan ini harus dilakukan 

sendiri oleh pemegang hak tanggungan sebagai pihak pemegang hak atas tanah 

yang dibebankan tersebut. Sebagai pemegang hak ia memiliki kewenangan 

hukum untuk melakukan segenap perbuatan hukum terhadap haknya tersebut 

kecuali apabila  

2) Keotentikan Akta

Keotentikan Akta Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UUHT

antara lain dalam Pasal 10 ayat (2) berbunyi: "Pemberian Hak Tanggungan 

dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT" 

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 disebutkan: "Akta Pemberian Hak 

Tanggungan adalah Akta PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada 

kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya".  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk Akta 

Pemberian Hak Tanggungan yang ditentukan undang-undang adalah  suatu 

bentuk akta otentik yang dibuat oleh PPAT sebagai pejabat umum yang 

berwenang untuk itu. 

3) Memenuhi Syarat Spesialitas Dan Publisitas

a) Syarat spesialitas
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Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut 

ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUHT dalam isi Akta Pemberian Hak Tanggungan 

wajib dicantumkan : 

(1) Nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan 

(2) Domisili pemberi dan pemegang hak tanggungan 

(3) Penunjukan secara jelas hutang atau hutang-hutang yang dijamin 

(4) Nilai tanggungan 

(5) Uraian yang jelas tentang obyek hak tanggungan. 

Ketentuan ini adalah suatu ketentuan dalam rangka untuk memenuhi syarat 

spesialitas dari Hak Tanggungan tersebut, baik mengenai subyek hak tanggungan, 

obyek hak tanggungan maupun hutang yang dijamin. 

b) Syarat Publisitas

Pasal 13 ayat (1) UUHT disebutkan bahwa "Pemberian Hak Tanggungan

Wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan". Pada penjelasan Pasal 13 ayat (1) 

dirumuskan bahwa: salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas spesialisasi 

oleh karena itu didaftarkannya pemberian hak tanggungan merupakan syarat 

mutlak untuk lahirnya hak tanggungan tersebut dan mengikatnya hak 

tanggungan terhadap pihak ketiga". 

Pendaftaran Hak Tanggungan ini dilakukan dengan dikirimkannya Akta 

Pemberian Hak Tanggungan dan warkah lain ke Kantor Pertanahan (sekarang 

Kantor Agraria dan Tata Ruang) selanjutnya Kantor Agraria dan Tata Ruang 

membuat Buku Tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam Buku Tanah 

Hak Atas Tanah yang bersangkutan yang menjadi obyek hak tanggungan serta 

menyalin catatan tersebut pada Sertipikat Hak Atas Tanah yang bersangkutan. 

Dengan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan ini maka kemudian 

lahirlah Hak Tanggungan, yaitu pada tanggal Buku Tanah Hak Tanggungan. 

Dengan pendaftaran hak tanggungan ini maka Kantor Agraria dan Tata Ruang 

menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak 

Tanggungan sebagaimana  dirumuskan di dalam Pasal 14 ayat (1) : "Sebagai 

tanda bukti adanya Hak Tanggungan. Kantor Pertanahan menerbitkan 

Sertifikat Hak Tanggungan". 
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4) Pencantuman Titel Eksekutorial

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) apabila debitor cidera janji, maka

berdasarkan (huruf 1) titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 14 ayat (2) obyek Hak 

Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang 

pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-

kreditor lainnya. 

Terdapat suatu irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang 

Maha Esa" bahwa irah-irah yang dicantumkan pada Sertifikat Hak Tanggungan 

dan ketentuan yang di dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya 

kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila 

debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

b. Memenuhi Bentuk Yang Ditentukan

Dengan ketentuan tersebut maka dari bentuknya akta yang mempunyai 

kekuatan hukum yang berupa kekuatan eksekutorial adalah akta yang 

berbentuk Sertifikat Hak Tanggungan dan Grosse Akta Pengakuan Hutang. 

Kemudian apabila setelah dalam proses Pembebanan Hak Tanggungan 

telah dipenuhi syarat dan bentuk di atas, maka Akta Pemberian Hak 

Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang akan melindungi 

debitor, kreditor dan pihak ketiga. Terutama dalam hal pelunasan piutang 

kreditor dimana kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan mempunyai 

hak didahulukan. 

Kekuatan hukum ini adalah dalam arti Sertipikat Hak Tanggungan tersebut 

mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu dapat langsung dieksekusi tanpa 

melalui pengajuan perkara ke pengadilan. 

Bagi kreditor dimana dengan kekuatan eksekutorial tersebut adalah 

sebagai pengaman bagi kredit yang diberikannya dalam arti memberikan 

kedudukan mendahului atau diutamakan pada kreditor untuk pelunasan atas 

piutangnya sehingga benar-benar dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut 
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Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai akta otentik yang dibuat 

dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini PPAT dan harus sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku itu apabila debitor terjadi cidera janji 

(wanprestasi) kreditor dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri, tetapi dalam hal 

kekuatan pembuktian kekuatan akta otentik dalam hal ini Akta Pemberian Hak 

Tanggungan sebagai akta sempurna melihat dari Pasal 165 HIR masih dapat 

dibantah/dilumpuhkan oleh pihak lawan. Apabila terjadi pembantahan oleh pihak 

lawan, tergugat memiliki beban pembuktian bahwa apa yang termuat dalam akta 

tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 

Keberadaan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai akta otentik 

memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya 

sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna, apabila memenuhi 3 unsur 

kekuatan pembuktian, yaitu : 

1) Kekuatan pembuktian lahir akta otentik

2) Kekuatan pembuktian formil akta otentik

3) Kekuatan pembuktian materiil akta otentik

3.2 Tindakan Yang Dapat Dilakukan Oleh Kreditur Terhadap Debitur 

Apabila Terjadinya Wanprestasi Dengan Adanya Akta Pemberian Hak 

Tanggungan 

Dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan, kepastian pembayaran kembali 

atas hutang dan kepastian eksekusi lebih terjamin dan lebih mudah 

pelaksanaannya. Apabila debitor cidera janji maka obyek Hak Tanggungan dapat 

dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan pemegang Hak Tanggungan 

berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan 

piutangnya, dengan hak mendahului dari pada  kreditor-kreditor yang lain 

(kreditor preferen). 
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Di dalam praktek perjanjian hutang piutang antar orang pribadi yang 

terjadi dimasyarakat memang sangat beresiko dan rawan permasalahan. Walaupun 

perjanjian hutang piutang tersebut didasari dengan adanya kesepakatan dan itikad 

baik diantara kedua pihak tetapi dalam perjalanannya selalu saja timbul 

permasalahan, utamanya tentang adanya pembayaran kembali atas hutang 

sebagaimana yang diperjanjikan diawal, dalam situasi seperti ini posisi dan/atau 

kedudukan kreditor selaku pelepas uang sebagai pihak yang direpotkan. 

Keadaan tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor disebut dengan cidera 

janji (wanprestasi). Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana karena kelalaian 

atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah 

ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.7 Langkah-

langkah yang harus dilakukan oleh kreditor apabila pihak yang berhutang 

(debitor) cidera janji adalah melakukan upaya-upaya penagihan untuk pemenuhan 

pembayaran kembali atas hutang yang sudah dikucurkannya. 

Yang lazim dilakukan dalam praktik tentunya upaya-upaya melakukan 

penagihan baik lisan maupun secara tertulis, setelah dilakukan penagihan ternyata 

debitor tidak merespon dengan baik dan tetap tidak melakukan pembayaran atas 

hutang sebagaimana yang diperjanjikan, kreditor melayangkan dan mengirimkan 

Surat Peringatan, biasanya surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali dengan selang 

waktu 6  (enam) hari kalender. 

Pada intinya kreditor melakukan upaya-upaya kekeluargaan terlebih 

dahulu sebelum melangkah dan menyelesaikannya secara hukum. Langkah 

selanjutnya kreditor melakukan komunikasi dan pendekatan secara kekeluargaan 

kepada debitor tentang penjualan obyek jaminan dengan memberi kesempatan dan 

kewenangan yang diutamakan kepada debitor selaku pemegang hak atas tanah 

untuk beritikad baik menjual/mengalihkan kepada siapapun juga, menetapkan 

harganya dan tindakan-tindakan lain yang tidak dikecualikan guna terlasakananya 

maksud tersebut.  

7 H. Zaeni Asyahadie, S.H., M.Hum., 2017, Hukum Keperdataan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

hal. 87 
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Pemberian kesempatan dan kewenangan untuk menjual ini biasanya dibatasi 

dalam jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan kalender terhitung sejak 

tanggal penyerahan kuasa dan/atau kewenangan. Tahapan selanjutnya, kreditor 

pemegang grosse akta (sekarang Sertifikat Hak Tanggungan) hanya tinggal 

mengajukan permohonan pelaksanaan grosse (sekarang Sertifikat Hak 

Tanggungan) saja ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya ketua Pengadilan Negeri 

berdasarkan permohonan tersebut memanggil pihak debitor untuk memenuhi 

kewajibannya dalam jangka waktu 8  (delapan) hari kalender terhitung  sejak 

teguran tersebut. kemudian dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Negeri memanggil debitur untuk membayar.  

Kemudian apabila debitur masih belum juga memenuhi kewajibannya, 

dilakukanlah sita. Kemudian dilakukan pelelangan dimuka umum atau pelelangan 

oleh Kantor Lelang Negara yang pelalangannya terbuka untuk umum dengan 

penawaran tertinggi. Kemudian dari hasil lelang ini diambil untuk melunasi utang 

debitor dan bila terdapat sisa dikembalikan kepada debitor. 

4) PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Pertama, Akta Pemberian Hak Tanggungan merupakan suatu akta otentik yang 

mana harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang memenuhi ketentuan-

ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Akta Pemberian Hak Tanggungan bersifat accesoir yang mana mengikuti 

perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang. Apabila terdapat cidera janji 

(wanprestasi) yang dilakukan debitor, kreditor tinggal mengajukan ke Pengadilan 

Negeri dengan bukti berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan berikut Sertifikat 

Hak Tanggungan. Akan tetapi, dalam hal Akta Pemberian Hak Tanggungan 

sebagai akta otentik sesuai dengan Pasal 165 HIR masih dapat dibantah/

dilumpuhkan oleh pihak lawan yang mana pihak lawan memiliki beban 

pembuktian bahwa apa yang termuat di akta tersebut tidak sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi. 
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Kedua, Tindakan yang dapat dilakukan kreditor apabila debitor 

wanprestasi didahului dengan beberapa tahapan, tidak semena-mena dapat 

langsung mengeksekusi. Terlebih dahulu dengan memberikan surat peringatan, 

pendekatan secara kekeluargaan terkait hutang atau penjualan obyek yang 

dibebankan hak tanggungan, kemudian dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan Negeri memanggil debitur untuk membayar. Kemudian apabila 

debitur masih belum juga memenuhi kewajibannya, dilakukanlah sita. Kemudian 

dilakukan pelelangan dimuka umum atau pelelangan oleh Kantor Lelang Negara 

yang pelalangannya terbuka untuk umum dengan penawaran tertinggi.  Dimana 

kemudian dari hasil lelang ini diambil untuk melunasi utang debitor dan bila 

terdapat sisa dikembalikan kepada debitor. 

4.2 Saran  

Pertama, Bagi Debitor, diharapkan untuk mencermati dan memahami betul isi 

perjanjian hutang piutang, pastikan perjanjian tersebut hanya memuat dan 

mengatur atas hutang dan tidak memuat kuasa-kuasa lain terutama bagi yang 

masih awam hukum. 

Kedua, Bagi Kreditor, diharapkan untuk sebaiknya perjanjian hutang 

piutang yang dilakukan oleh kreditor dan debitor ditindak lanjuti dengan 

perjanjian jaminan yang berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan maksud 

untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin adanya kepastian 

pembayaran kembali atas hutang dan kepastian eksekusi 

Ketiga, Bagi Masyarakat, diharapkan untuk menghindari melakukan pinjam 

meminjam uang kepada perorangan, sebaiknya menggunakan fasilitas kredit dari 

lembaga perbankan, karena hanya lembaga perbankanlah yang memiliki izin dari 

pemerintah untuk melakukan kegiatan meminjamkan uang.  
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