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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Kredit 

Dalam perjanjian pemberian kredit, terdapat dua pihak yang saling 

mengikatkan diri dalam hal ini bank selaku kreditor dan nasabah penerima kredit 

selaku debitor. Kata kredit itu sendiri berasal dari bahasa Latin ”credere,  credo 

dan creditum yang kesemuanya berarti kepercayaan”, 
1
 maksudnya kreditor selaku 

pemberi kredit lazimnya bank dalam hubungan perkreditan dengan debitor 

mempunyai kepercayaan  bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat 

yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan atau membayar kredit yang 

bersangkutan. 

Kredit menurut Levy sebagaimana dikutip dari bukunya Mariam Darus 

Badrulzaman diartikan sebagai ”menyerahkan secara sukarela sejumlah uang 

untuk dipergunakan oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak 

mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban 

mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari”.
2
 Debitor sebagai penerima 

pinjaman diperkenankan menggunakan kredit yang diterimanya sesuai dengan 

tujuan yaitu untuk tambahan modal usaha,  menunjukkan bahwa kedua belah 

pihak terikat dalam perjanjian pinjam meminjam atas barang yang menghabis 

karena pemakaian, dengan diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pinjaman 
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dibelakang hari. Sedangkan Savelberg sebagaimana dikutip dari bukunya Mariam 

Darus Badrulzaman mengartikan kredit sebagai berikut:
3
 

a. sebagai dasar dari setiap perikatan (verbnintenis) di mana seseorang 

berhak menuntut sesuatu dari orang lain; 

b. sebagai jaminan,  di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang 

lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu 

(commodatus,  depositus,  regulare,  pignus).  

Memperhatikan definisi kredit dari Savelberg tersebut di atas dapat dijelaskan 

bahwa dalam kredit terdapat dua hal yaitu pertama sebagai dasar dari setiap 

perikatan dalam hal ini perikatan yang lahir karena adanya perjanjian pemberian 

kredit dan kedua penyerahan barang sebagai jaminan  dengan tujuan untuk 

memperoleh kembali apa yang diserahkan tersebut yaitu sejumlah uang sebagai 

obyek perjanjian pemberian kredit. 

 Menurut Pasal 1 ayat(11) UU Perbankan, kredit diartikan sebagai  

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,  berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga”. Kredit didasarkan atas perjanjian pinjam 

meminjam. Kredit didasarkan atas perjanjian, yang dimaksud adalah sebagaimana 

Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana 

satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti 

mengartikan “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada 
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seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal”.
4
Dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan 

sesuatu hal, hal yang perlu diketahui adalah sejak kapan pihak-pihak yang 

membuat perjanjian  tersebut saling terikat. Dua pihak yang dimaksud adalah 

bank selaku pihak yang meminjamkan atau kreditur dan pihak peminjam atau 

yang mendapatkan  kredit sebagai debitur. 

Perjanjian pemberian kredit harus dibuat memenuhi syarat sahnya 

perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata,sebagai berikut:  

Supaya terjadi persetujuan yang sah,  perlu dipenuhi empat syarat;  

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;  

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu pokok hal tertentu; 

4. suatu sebab yang tidak terlarang.  

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, mengandung makna bahwa 

“para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan 

atau saling menyetujui  kehendak masing-masing,  yang dilahirkan oleh para 

pihak dengan tiada paksaan,  kekeliruan atau penipuan”.
5
 Jadi dikatakan terdapat 

kata sepakat bagi yang membuat perjanjian apabila ada kemauan yang bebas 

dalam arti perjanjian dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan. 

Perihal sepakat dalam perjanjian, tunduk pada asas konsensual, maksudnya 

sepakat kedua belah pihak telah melahirkan perjanjian. Sebagai suatu 

kesepakatan,  maka tidak cukup hanya penawaran saja melainkan disertai dengan 
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penerimaan (akseptasi). Kesepakatan mengandung pengertian bahwa “para pihak 

saling menyatakan  kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian, 

pernyataan pihak yang satu cocok dengan penyataan pihak lain”.
6
Pihak yang 

bersepakat adalah pihak bank dengan pihak penerima kredit yang bersepakat 

mengenai jumlah kredit yang diterima atau diberikan dan jangka waktu 

pembayaran serta bunga/denda pinjaman. 

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya pihak-pihak yang 

membuat perjanjian telah cakap menurut Pasal 1329 KUH Perdata, adalah “cakap 

untuk membuat suatu perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak 

dinyatakan tak cakap”. Dikatakan tidak cakap bertindak menurut hukum menurut 

Pasal 1330 ayat(1) dan (2)KUH Perdata, yaitu: 1) orang-orang yang belum 

dewasa, 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan”. Dikatakan belum  

dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata, adalah “mereka yang belum mencapai 

umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Menurut 

Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  adalah anak 

yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah 

melangsungkan perkawinan, dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam 

dan di luar pengadilan. Antara bank dengan penerima fasilitas pinjaman telah 

cakap bertindak dalam hukum. 

Suatu hal tertentu maksudnya perjanjian yang dibuat tersebut harus ada 

obyek yang diperjanjikan sebagai suatu hal tertentu, maksudnya harus ada obyek 

yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Obyek yang diperjanjikan dalam 
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perjanjian menurut Pasal 1333 KUH Perdata, setidak-tidaknya harus tertentu,  

harus ditentukan jenisnya,  sedangkan jumlahnya tidak  perlu ditentukan asalkan 

dikemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan. Sedangkan menurut Pasal 

1334 KUH Perdata, bahwa barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat 

menjadi obyek perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa barang yang 

belum ada yang dijadikan obyek perjanjian tersebut dapat dalam pengertian 

mutlak (absolute) dan dapat dalam pengertian relative (nisbi),
7
 qmisalnya hasil 

panen.Perikatan yang obyeknya tidak memenuhi Pasal 1333 adalah batal,  namun 

berdasarkan Pasal 1334 bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian 

hari dapat menjadi obyek persetujuan kecuali jika dilarang oleh undang-undang 

secara tegas. Obyek dalam perjanjian pemberian kredit adalah sejumlah uang 

tertentu,  sehingga syarat suatu hal tertentu terpenuhi. 

Perjanjian yang dibuat tersebut obyeknya haruslah diperkenankan,  

maksudnya tidak dilarang oleh undang-undang,  ketertiban umum maupun 

kesusilaan. Hal ini berarti dalam perjanjian yang dibuat mungkin terjadi : 

1) perjanjian tanpa sebab;  

2) perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang,  dan  

3) perjanjian dengan suatu sebab yang diperkenankan.  

Ketentuan di atas merujuk pada Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Mengenai 

perkataan “sebab” terdapat beberapa interpretasi dari para sarjana, yang pada 

dasarnya adalah sebagai berikut:
8
 Pasal 1335 KUH Perdata, menentukan bahwa 
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suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu 

atau yang terlarang,  tidaklah mempunyai kekuatan. Sedangkan Pasal 1337 KUH 

Perdata, menentukan bahwa Suatu sebab adalah terlarang,  jika sebab itu dilarang 

oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau 

dengan ketertiban umum. Perjanjian pemberian kredit yang obyeknya berupa 

sejumlah uang tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun 

kesusilaan. 

 Pada perjanjian pemberian kredit, di mana kreditor memberikan kredit 

kepada debitor atas dasar kepercayaan yang berarti bahwa kredit hanya diberikan 

kepada yang dipercaya mampu mengembalikan kredit di belakang hari. 

Pemenuhan kewajiban mengembalikan pinjaman itu sama artinya dengan 

kemampuan untuk memenuhi prestasi yang timbul dari suatu perikatan. Menurut 

Rachmadi Usman dari pengertian kredit tersebut di dalamnya terkandung unsur-

unsur: 

1) kepercayaan,  yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang 

diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai 

dengan diperjanjian pada waktu tertentu; 

2) waktu,  adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan 

pelunasannya,  jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui 

atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana; 

3) prestasi yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi 

pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian 

kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga 

atau imbalan; 

4) risiko,  yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka 

waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut,  sehingga untuk 

mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya 

wanprestasi dari nasabah peminjam dana,  maka diadakan pengikatan 

jaminan dan agunan.
9
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Dari unsur-unsur kredit tersebut terkandung dua hal yaitu: 1) perjanjian 

pemberian kredit dan 2) untuk mengurangi risiko mengamankan kredit dari 

kemungkinan debitor wanprestasi diadakan pengikatan jaminan atau agunan. 

 Perjanjian kredit menurut Mariam Darus Badrulzaman disebut sebagai 

perjanjian pendahuluan yang didasarkan atas ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata, 

maksudnya “perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian 

pendahuluan ini merupakan permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman 

mengenai hubungan-hubungan hukum  antara keduanya. Perjanjian ini bersifat 

konsensual obligatoir”,
10

 maksudnya perjanjian pemberian kredit hanya 

menimbulkan hak dan kewajiban secara tercapainya kata sepakat mengenai hal-

hal pokok yang diperjanjikan,  maksudnya perjanjian yang dibuat tersebut lahir 

sejak kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok yang 

diperjanjian.
11

 Mengenai perbedaan perjanjian pinjam meminjam dengan 

perjanjian kredit, Sutan Remy Sjahdeini
12

 mengemukakan bahwa perjanjian 

pinjam meminjam adalah sifat konsensuil dari suatu perjanjian kredit bank,  

sedangkan perjanjian pinjam meminjam bersifat riil. Perjanjian kredit jelas-jelas 

mencantumkan syarat tanggung, ditandatanganinya perjanjian kredit belumlah 

menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan dana tetapi masih 

digantungkan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh 

nasabah. Menurut Mariam Darus Badrulzaman sebagai berikut: 
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Kalau perjanjian penyerahan uang dianggap konsensual, saat berlakunya 

perjanjian kredit adalah pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit. Hal ini 

dapat menimbulkan kerugian pada penerima kredit, antara lain dalam dua hal: 

1) untuk barang jaminan yang diikat pada perjanjian kredit,  maka perjanjian 

jaminan akan berlaku pada saat perjanjian kredit dibuka,  sedangkan pada 

saat itu hutang belum lagi ada. Hal ini bertentangan dengan sifat accessoir 

perjanjian jaminan; 

2) kalau perjanjian kredit itu disertai bunga,  maka bunga diperhitungkan 

pada saat-saat perjanjian kredit dibuka. Hal ini juga bertentangan dengan 

sifat perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil karena pada saat itu hutang 

belum lagi ada. 
13

 

 

Perjanjian pemberian kredit disebut dengan perjanjian pendahuluan, yang berarti 

bahwa perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok. Di dalam perjanjian 

kredit terjadi hubungan antara bank selaku kreditur dan penerima kredit atau 

peminjam sebagai debitur. Perjanjian kredit yang dibuat dengan akta di bawah 

tangan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai 

ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,  

dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, bahwa perjanjian hanya 

berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat merugikan 

pihak ketiga; perjanjian tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga 

selain diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian 

yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain,  

mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, 

tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan 

mempergunakan syarat itu. Hal ini berarti bahwa kredit didasarkan atas perjanjian 

pinjam meminjam yang mengikat kedua belah yang membuat perjanjian karena 
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sebagaimana Pasal 1315 KUH Perdata, bahwa pada umumnya seseorang tidak 

dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri,  kecuali 

apa yang ditentukan dalam Pasal 1317 dan Pasal 1318 KUH Perdata. Dari 

ketentuan dalam Pasal 1340 jo Pasal 1315 KUH Perdata, di atas maka perjanjian 

kredit hanya mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian,  oleh karena itu jika 

debitur mengalihkan barang jaminan kepada pihak lain, kreditur tidak dapat 

menuntut pihak ketiga tersebut karena hubungan hukum antara para pihak dalam 

perjanjian kredit melahirkan hak perseorangan,  sehingga kedudukan kreditur 

sebagai kreditur konkuren. Hal ini berbeda jika kreditur bertindak sebagai 

pemegang jaminan, di mana debitur memberikan harta tertentu milik debitur atau 

pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan kredit, kepada kreditur maka akan 

melahirkan hak kebendaan bagi kreditur dan menempatkan posisi kreditur sebagai 

kreditur preferen,  yang pemenuhan piutangnya lebih didahulukan di antara 

kreditur lainnya atas barang yang dibebani sebagai jaminan tersebut. 

2.2. Perjanjian Jaminan Sebagai Perjanjian Kebendaan 

Perihal jaminan kredit, penggolongan jaminan diklasifikasikan sebagai 

berikut: Jaminan Umum dan Jaminan Khusus,  jaminan  umum  adalah  “jaminan  

dari pihak debitur yang terjadi by the operation of law dan merupakan mandatory 

rule bahwa setiap barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ataupun 

tidak bergerak yang sudah ada,  maupun yang baru akan ada di kemudian hari 

miliknya debitur menjadi tanggungan hutangnya kepada kreditur”.
14

Dasar 

hukumnya adalah Pasal 1131 KUH Perdata. Dengan demikian,  apabila misalnya 
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seorang debitur dalam keadaan wanprestasi, maka lewat kewajiban jaminan 

umum ini,  kreditur dapat minta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh 

harta debitur, kecuali atas harta tersebut ada hak-hak lainnya yang bersifat 

preferensial. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, tersebut merupakan “jaminan 

umum karena terletak pada semua harta kekayaan debitur, jaminan tersebut lahir 

karena undang-undang dalam arti keberadaannya tidak diperjanjikan”.
15

 

Kelemahan dari jaminan umum adalah, hanya berkedudukan sebagai kreditur 

konkuren (Pasal 1132 KUH Perdata), hak yang lahir adalah hak perorangan yang 

bersifat relatif,  kreditur tidak mengetahui secara pasti berapa banyak dan berapa 

nilai seluruh harta kekayaan dari debitur,  kreditur tidak mengetahui secara pasti 

berapa banyak harta yang dimiliki oleh debitur dan ada kalanya hasil lelang dari 

penjualan jaminan umum tidak mencukupi baik karena jumlah pinjaman yang 

lebih besar atau karena banyaknya kreditur yang memperebutkan hasil lelang.
16

 

Jaminan khusus adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1133 dan 1134 KUH 

Perdata. Pasal 1133 KUH Perdata, menentukan bahwa hak untuk didahulukan di 

antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. 

Pasal 1134 KUH Perdata, menentukan bahwa hak istimewa adalah suatu hak yang 

diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia 

berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat 

piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam 

hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. 
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 Menyimak ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, di dalamnya tersemat 

jaminan umum yang demi undang-undang sudah ada tanpa diperlukan perjanjian 

bagi para pihak untuk mewujudkan keberadaan jaminan yang dimaksud. 

Dikaitkan dengan ketentuan pasal 1132 KUH Perdata, bahwa “jaminan umum 

yang disediakan oleh pembentuk undang-undang masih dapat menimbulkan risiko 

akibat hasil lelang harta debitur apabila tidak mencukupi guna menurut seluruh 

hutangnya,  maka harus dibagi secara proporsional. Ini mengesankan bahwa hasil 

lelang diperebutkan satu sama lain pemilik tagihan saling berkonkurensi, sehingga 

mereka ini lalu disebut sebagai kreditur konkuren”.
17

 

 Buku III KUH Perdata, mempunyai sifat terbuka, dan salah satu 

indikatornya ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya didominasi oleh 

ketentuan yang berpotensi sebagai regelend recht, bahwa ketentuan tersebut 

“tidak harus secara mutlak berlaku, tetapi dapat disimpangi oleh para pihak atas 

dasar sepakat. Para pihak tidak sekedar diperbolehkan menyimpangi ketentuan 

yang ada tetapi juga membuat jenis-jenis perjanjian baru yang berlainan dengan 

apa yang ada dan diatur secara khusus dalam buku III”.
18

Merujuk pada ketentuan 

pasal 1319 KUH Perdata, yang mengenal jenis perjanjian bernama dan perjanjian 

tidak bernama. Arti perjanjian bernama adalah jenis-jenis perjanjian yang secara 

khusus diatur dalam Buku III, sebaliknya perjanjian tidak bernama adalah jenis 

perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Buku III KUH Perdata.
19

 

                                                             
17

Moch. Isnaeni,  Pengantar Hukum Jaminan,  Revika Petra Media,  Surabaya,  2016,  h.  

55
 

18
Ibid.,   h.  77 

19
Ibid.,  h. 77 



 

 

12 

 

Bidang tanah yang digunakan sebagai jaminan kredit penyerahannya 

didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 

Dengan Tanah (UUHT). 

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, 

berikut atau tidak 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 (Pasal 1 angka 

1 UUHT). Hak tanggungan adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UUPA,  

yang menentukan bahwa “Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak 

milik,  hak guna usaha dan hak guna bangunan ... diatur dengan undang-undang”. 

Jadi yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah sebagaimana diatur dalam 

UUHT. 

Hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan dilalui dalam dua tahap,  

menurut Penjelasan Umum UUHT angka 7 dijelaskan sebagai berikut: 

a. tahap Pemberian hak tanggungan dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak 

Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk selanjutnya disebut 

PPAT,  yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin; 

b. tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan,  yang merupakan saat 

lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan. 

 

Hak tanggungan menurut Muhammad Djumhana mempunyai karakteristik 

dengan ciri-ciri di antaranya yaitu: 

1) tidak dapat dibagi-bagi kecuali diperjanjikan lain,  maksudnya bahwa hak 

tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap 

bagian darinya,  artinya telah dilunasinya sebagian dari hutang yang 
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dijamin tidak berarti  terbebasnya sebagian objek hak tanggungan dari 

beban hak tanggungan melainkan hak tanggungan itu tetap membebani 

seluruh objek hak tanggungan untuk sisa hutang yang belum dilunasi 

(Pasal 2 ayat (1) UUHT),  namun demikian dapat disimpangi artinya hak 

tanggungan itu dapat hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk 

menjamin sisa hutang yang belum dilunasi apabila diperjanjikan lain 

(Pasal 2 ayat (2) UUHT); 

2) tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada 

(droi de suite) maksudnya walaupun objek hak tanggungan sudah 

berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain,  kreditor masih tetap dapat 

menggunakan haknya melakukan eksekusi jika debitor wanprestasi (Pasal 

7 UUHT); 

3) accesoir artinya merupakan ikutan dari perjanjian pokok,  maksudnya 

bahwa perjanjian hak tanggungan tersebut ada apabila telah ada perjanjian 

pokoknya yang berupa perjanjian yang ditimbulkan hubungan hukum 

utang piutang, sehingga akan hapus dengan hapusnya perjanjian pokoknya 

(Pasal 10 ayat (1)  UUHT); 

4) asas spesialitas yaitu bahwa unsur-unsur hak tanggungan tersebut wajib 

ada untuk sahnya akta pembebanan hak tanggungan,  misalnya mengenai 

objek maupun utang yang dijamin (Pasal 11 ayat (1) UUHT), dan apabila 

tidak dicantumkan maka mengakibatkan akta yang bersangkutan batal 

demi hukum; 
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5) asas publisitas,  yaitu perlu perbuatan yang berkaitan dengan hak 

tanggungan ini diketahui pula oleh pihak ketiga,  dan salah satu 

realisasinya yaitu dengan cara didaftarkannya pemberian hak tanggungan 

tersebut,  hal ini merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan 

tersebut dan mengikatnya hak  tanggungan terhadap pihak ketiga (Pasal 13 

ayat (1) UUHT).
20

 

Hak tanggungan yang dijadikan objek utama adalah hak atas tanah,  

namun sebagaimana penjelasan UUHT angka 6 bahwa “kenyataannya seringkali 

terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman dan hasil karya yang secara tetap 

merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan tersebut”. 

Apabila memperhatikan pengertian hak tanggungan sebagaimana Pasal 1 

angka 1 UUHT di atas dapat dijelaskan bahwa hak tanggungan tidak dapat 

dipisah-pisahkan (perkataan satu kesatuan yang tidak terpisahkan), sebagai 

pelunasan piutang dan menempatkan kedudukan kreditor lebih diutamakan di 

antara kreditor lainnya. Selain tidak dapat dipisah-pisahkan, hak tanggungan 

mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, jadi merupakan satu kesatuan yang utuh. 

Namun hal ini tidaklah mutlak, karena UUHT masih memungkinkan untuk 

dilakukan pembagian hak tanggungan,  asalkan dibuat dalam suatu perjanjian 

dalam akta pemberian hak tanggungan (Pasal 2 UUHT). Oleh karena hak 

tanggungan tidak dapat dibagi-bagi,  maka dilunasinya sebagian dari utang yang 

dijamin tidak berarti terbebaskan sebagian objek hak tanggungan, melainkan hak 

tanggungan tetap membebani seluruh objek hak tanggungan untuk sisa utang yang 
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Muhammad Djumhana,  op. cit.,  hlm.411-412. 
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belum dilunasi. Jadi misalnya perusahaan developer menjaminkan sertipikat induk 

sebagai objek hak tanggungan, maka dengan dibayarnya utang dari sebagian 

objek hak tanggungan, tidak membebaskan seluruh utang dengan objek hak 

tanggungan yang sama. Hal ini tentunya sangat memberatkan bagi developer jika 

harus melunasi seluruh utang, padahal pembeli perumahan menghendaki 

sertipikat hak atas tanah setelah membayar seluruh harga rumah. Untuk itu UUHT 

memberikan suatu kemungkinan terjadinya pemecahan objek hak tanggungan 

dengan ketentuan dibuat dalam suatu perjanjian secara tertulis sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUHT,  bahwa apabila hak tanggungan dibebankan 

pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam akta pemberian hak 

tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat 

dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing 

hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan, yang akan 

dibebankan dari hak tanggungan tersebut, sehingga kemudian hak tanggungan itu 

hanya membebani sisa utang yang belum dilunasi. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

UUHT ini merupakan perkecualian sifat tidak dapat dibagi-bagi dari hak 

tanggungan, maksudnya jika hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi,  maka 

dengan dijanjikan antara kreditor dengan debitor, dengan pemisahan ini 

menjadikan dilunasi sebagian utang,  membebaskan hak tanggungan yang telah 

dilunasinya tersebut. 

Barang yang dijadikan “hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam 

tangan siapapun objek tersebut berada (droit de suite) maksudnya walaupun objek 

hak tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, maksudnya 
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merupakan hak yang mutlak yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga”,
21

 

kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi jika debitor 

wanprestasi (Pasal 7 UUHT). 

Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum 

yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek 

Hak Tanggungan yang bersangkutan. Kewenangan untuk melakukan perbuatan 

hukum terhadap obyek Hak Tanggungan harus ada pada pemberi Hak 

Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan. Karena lahirnya 

Hak Tanggungan adalah pada saat didaftarnya Hak Tanggungan tersebut,  maka 

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan 

diharuskan ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pembuatan buku-tanah 

Hak Tanggungan. Untuk itu harus dibuktikan keabsahan kewenangan tersebut 

pada saat didaftarnya Hak Tanggungan yang bersangkutan sebagaimana pasal 8 

UUHT  beserta penjelasannya. 

Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah 

hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang 

diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib 

diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 

susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan,  sertipikat 

hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai 

pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Jika bidang tanah yang 

merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen. 
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Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,  Hukum Perdata: Hukum Benda,  Liberty,  Yogyakarta,  

2000,  hlm. 25. 
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Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut 

dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris 

sebagaimana ditentukan oleh pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah.Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan 

pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah 

terdaftar.Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan kepada 

Kantor Pertanahan sebagaimana pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997. 

Hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan harus didaftarkan sesuai 

dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) UUHT.Salah satu asas Hak Tanggungan 

adalah asas publisitas.Oleh karena itu didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan 

merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan 

mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga sebagaimana penjelasan 

pasal 13 ayat (1) UUHT. 

Didaftarkannya hak tanggungan pada Kantor Pertanahan tersebut,  Kantor 

Pertanahan menerbitkan sertipikat hak tanggungan sebagai bukti  adanya Hak 

Tanggungan. Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA". 

Perihal persyaratan pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan, Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan surat Nomor : 

600-1035A tertanggal Jakarta 18 April 1996 yang ditujukan kepada Kakanwil 

BPN Propinsi, Kakan Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia,  

bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
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mengenai Hak Tanggungan, dengan ini disampaikan petunjuk mengenai 

surat/dokumen yang diperlukan sebagai syarat lengkap untuk pendaftaran Hak 

Tanggungan dimaksud Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) UUHT bahwa tanggal buku-

tanah hak tanggungan pendaftaran hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku-tanah Hak 

Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi 

obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas 

tanah yang bersangkutan pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada 

Kantor Pertanahan 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 bertanggal hari kerja 

berikutnya. Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku-tanah hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud di atas. 

  Pendaftaran hak tanggungan disertakan kelengkapan surat-surat/dokumen 

bagi tanah sudah bersertipikat atas nama pemberi hak tanggungan surat pengantar  

dari PPAT yang bersangkutan,  asli sertipikat hak atas tanah. Asli akta pemberian 

Pelunasan biaya pendaftaran Hak Tanggungan.Bukti dipenuhinya persyaratan 

administrative yang didasarkan pada minimal peraturan tertulis tingkat Menteri 

atau disetujui Menteri. Tanah yang sudah bersertipikat sudah ada akta peralihan 

haknya dan belum terdaftar ke atas nama pemberi hak tanggungan surat pengantar 

dari PPAT yang bersangkutan. Asli Sertipikat Hak Atas Tanah. Asli bukti 

terjadinya peristiwa/perbuatan hukum beralihnya hak atas tanah ke atas nama 

pemberi Hak Tanggungan misalnya surat Keterangan Waris, akta Pembagian 
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Harta Waris atau pemindahan hak atas tanah. Asli akta pemberian hak 

tanggungan.Bukti dipenuhinya persyaratan teknis/administrative misalnya apabila 

diperlukan untuk memenuhi PMA. Nomor 14 Tahun 1961, SK.50/ dda/1970,  

biaya pendaftaran peralihan hak atas tanah,  biaya pendaftaran Hak Tanggungan 

dan syarat administratif lain sesuai ketentuan yang berlaku.  Sebagian tanah yang 

sudah bersertipikat yang perlu dilakukan pemisahan surat pengantar dari PPAT 

yang bersangkutan. Asli akta pemberian Hak Tanggungan.  Sertipikat atas nama 

pemberi Hak Tanggungan. Tanah bekas milik adat belum bersertipikat (melalui 

penegasan hak/konversi) surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan. Asli akta 

pemberian Hak Tanggungan. Surat-surat bukti hak/jenis hak dimaksud: Pasal II 

Ketentuan Konversi UUPA. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 

1961.PMPA Nomor 2 Tahun 1962, Permeneg/Ka.BPN Nomor 3 tahun 1995. 

Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse 

acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah sebagaimana pasal 14 UUHT. 

Irah-irah kalimat yang dicantumkan pada sertipikat Hak Tanggungan dan dalam 

ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan 

eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera 

janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan 

lembaga parate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata. 
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2.3. Perjanjian Jaminan Merupakan Perjanjian Tambahan 

Prinsip kehati-hatian tersebut diperoleh bank melalui cara salah satunya 

yaitu sebelum bank memberikan kredit yang diajukan oleh pemohon, terlebih 

dahulu melakukan penilaian secara seksama terhadap debitor yang berhubungan 

dengan watak,  kemampuan menjalankan usaha,  modal usaha,  barang yang diikat 

sebagai jaminan dan prospek usaha debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

UU Perbankan beserta penjelasannya,  yang lebih dikenal dengan 5 C.  

Kelima hal yang dinilai oleh bank sebelum memberikan kreditnya lebih 

dikenal dengan sebutan 5 C’s,  yaitucaracter,  capacity,  capital,  collateral dan 

condition. Caracter yang berhubungan dengan watak, yang menyangkut 

kepribadian debitur.Capacity maksudnya kemampuan debitur dalam mengelola 

usaha yang dibiayai oleh kredit.Chapital maksudnya modal usaha yang dimiliki 

oleh debitur sebelum mendapatkan kredit dari bank.Collateral maksudnya barang 

milik debitur yang digunakan sebagai jaminan kredit, dan condition maksudnya 

kondisi usaha debitur berhubungan dengan prospek ke depannya untuk menjamin 

kemampuan mengembalikan pinjamannya. Kelimanya tersebut dipertimbangkan 

secara seksama oleh bank dalam memberikan kreditnya, sehingga debitur tidak 

cukup hanya menyerahkan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit 

tanpa didukung oleh watak,  kemampuan usaha, modal usaha dan prospek usaha 

ke depan. Meskipun demikian, salah satu yang mendapat menilaian secara 

seksama oleh kreditor adalah barang atau collateral yang digunakan sebagai 

jaminan.  Jaminan sebagai penambah keyakinan bank dalam memperoleh kembali 

kredit yang telah dilepaskan. 
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Perihal jaminan dapat berupa jaminan perorangan maupun jaminan berupa 

barang baik bergerak maupun yang tidak bergerak. Barang bergerak yang 

berwujud, pengikatannya melalui lembaga gadai maupun melalui lembaga fidusia 

dengan memperhatikan sifat dari barang yang bersangkutan yang diatur dalam UU 

Jaminan Fidusia. Barang yang tidak bergerak pengikatannya melalui lembaga hak 

tanggungan sebagaimana diatur oleh UUHT.  

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perjanjian pemberian 

kredit disebut dengan perjanjian pendahuluan, yang berarti bahwa perjanjian 

kredit ini merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian pengikatan barang sebagai 

jaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian tambahan atau accessoir. Hal ini 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa 

“jaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat acessoir yaitu 

senantiasa merupakan perjanjianyang dikaitkan dengan perjanjian pokok,  

mengabdi pada perjanjian pokok”.
22

Perjanjian pemberian kredit merupakan 

perjanjian pokok,  yaitu perjanjian pinjam meminjam, maka pengikatan barang 

melalui lembaga hak tanggungan merupakan perjanjian tambahan atau yang lebih 

dikenal accessoir.Perjanjian pengikatan barang sebagai perjanjian accesoir adalah 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badrulzaman sebagai 

berikut: “Sifat accesoir sesuai dengan sifat yang melekat pada hukum jaminan. 

Gadai dan hipotek, lahir dan berakhirnya penyerahan jaminan bergantung pada 
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Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,  Hukum Jaminan Di Indonesia,  Pokok-pokok Hukum 

Jaminan dan Jaminan Perorangan,  Liberty,  Yogya-karta,  1980,   hal. 37.   
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hutang pokok”.
23

 Hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan merupakan perjanjian 

tambahan karena: 

1) Lahirnya perjanjian jaminan tergantung pada adanya perjanjian kredit 

sebagai perjanjian tambahan; 

2) Bila perjanjian kredit hapus karena hutangnya sudah dibayar lunas,  maka 

perjanjian tambahan ikut hapus; 

3) Bila perjanjian kredit beralih,  maka perjanjian jaminan ikut beralih,  

misalnya perjanjian kredit beralih karena cessie,  maka perjanjian jaminan 

juga beralih demi hukum mengikuti perjanjian kredit. 

 Perihal jaminan kredit UU Perbankan tidak memberikan suatu definisi. 

Apabila dikaitkan dengan maksud dan tujuan bank mengikat barang sebagai 

jaminan adalah untuk menambah kepastian bank dalam memperoleh kembali 

kreditnya dari debitur,  yang berarti jaminan adalah barang-barang milik debitur 

yang diserahkan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan apabila debitur 

wanprestasi atau ingkar janji yaitu tidak mampu mengembalikan kreditnya, atau 

mengembalikan tetapi sering terlambat atau memberikan tetapi tidak sesuai yang 

dijanjikan. Oleh karena maksud bank mengikat barang sebagai jaminan untuk 

pelunasan piutangnya, maka tidak semua barang dapat digunakan sebagai jaminan 

kredit. Pembebanan barang sebagai jaminan yang dapat memberikan hak:
24

 

a. Memberikan hak dan kuasa kepada bank untuk mendapatkan pelunasan,  

dengan mengikatkan barang-barang jaminan tersebut, bilamana nasabah 
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Mariam Darus Badrulzaman,  Bab-bab tentang Credietverband,  Gadai,  Fiducia,  

Alumni,  Bandung,  1987,  h. 95-96
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melakukan cidera janji,  yaitu tidak membayar kembali hutangnya (pokok 

maupun bunga) pada waktu yang telah diteapkan dalam perjanjian kredit. 

b. Memberikan jaminan agar nasabah berperan dan turut serta dalam 

transkasi yang dibiayai dengan kredit bank, sehingga dengan demikian 

kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya/proyek yang akan 

merugikan nasabah itu sendiri dapat dicegah atau diperkecil. 

c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat-syarat di dalam 

Perjanjian Kredit,  khususnya mengenai pembayaran kembali yang telah 

disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah 

dijaminkannya kepada bank. 

Memperhatikan uraian berkaitan dengan hubungan hukum antara debitur 

dan kreditur dalam perjanjian kredit dapat dijelaskan bahwa antara kreditur dalam 

hal ini bank dengan debitur dalam hal ini penerima kredit didasarkan atas 

perjanjian pinjam meminjam karena kredit didasarkan perjanjian pinjam 

meminjam sebagaimana Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan. kewajiban peminjam 

mengembalikan pinjamannya pada waktu tertentu, mengakibatkan kreditur 

menanggung risiko dari kemungkinan debitur tidak mampu mengembalikan 

pinjamannya,  maka menganjurkan debitur menyerahkan barang miliknya sebagai 

jaminan pelunasan hutang manakala debitur tidak mampu memenuhi 

kewajibannya. Perjanjian pemberian kredit didasarkan perjanjian pinjam 

meminjam termasuk perjanjian pokok,  sedangkan penyerahan barang sebagai 

jaminan termasuk perjanjian tambahan karena lahirnya perjanjian jaminan 

tergantung pada adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian tambahan; apabila 
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perjanjian kredit hapus karena hutangnya sudah dibayar lunas, maka perjanjian 

tambahan ikut hapus; dan apabila perjanjian kredit beralih, maka perjanjian 

jaminan ikut beralih, misalnya perjanjian kredit beralih karena cessie,  maka 

perjanjian jaminan juga beralih demi hukum mengikuti perjanjian kredit. 

Pada perjanjian pemberian kredit yang merupakan perjanjikan pokok 

sebagai dasar adanya hubungan hukum antara bank selaku kreditur dengan 

nasabah peminjam selaku debitur,bank untuk mengamankan kreditnya 

menghendaki debitur menyerahkan benda-benda miliknya sebagai jaminan kredit,  

bagi bank sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian bank dalam menjalankan 

kegiatan usahanya. Di antara hal-hal yang perlu mendapatkan penilaian secara 

seksama dari bank selaku kreditur yaitu adanya penyerahan benda sebagai 

jaminan kredit. Perihal benda yang dapat dibebani sebagai jaminan kredit,  jika 

berupa benda tidak bergerak dalam bentuk bidang tanah,  maka dilakukan 

pembebanan dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam UUHT. 

Bidang tanah yang dibebani sebagai hak tanggungan,  jika bidang tanah 

tersebut telah terdaftar dengan bukti sertipikat hak atas tanah, maka harus 

dilakukan oleh pemilik bidang tanah tersebut sebagaimana nama tercantum dalam 

sertipikat. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 8 UUHT beserta penjelasannya. 

Membebankan benda tidak bergerak berupa hak atas tanah bukan pemilik barang 

atau orang lain yang dikuasakan untuk membebaninya, maka pembebanan 

jaminan tersebut adalah batal. 

Benda tidak bergerak berupa hak atas tanah yang dapat dibebani dengan 

hak tanggungan sebagaimana pasal 4 UUHT, adalah Hak Milik;Hak Guna 



 

 

25 

 

Usaha;Hak Guna Bangunan (selanjutnya disingkat HGB). Menurut  Pasal 22  ayat 

(2) PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,  Hak Guna Bangunan dan 

Hak Pakai Atas Tanah,  bahwa HGB atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan 

keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan 

usul pemegang Hak pengelolaan. Hal ini berarti bahwa HGB dapat didirikan di 

atas tanah Hak Pengelolaan (selanjutnya disingkat HPL). HPL dijumpai dalam 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah 

Negara dan Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut Permen Agraria/Kepala BPN). 

Hak Pengelolaan (HPL) menurut pasal 1 angka 3 Permen Agraria/Kepala BPN 

adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan 

kepada pemegangnya. Hal ini berarti bahwa HPL merupakan gempilan atau 

bagian dari hak negara menguasai tanah. 

Ketentuan dalam Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999,  secara 

tegas menentukan kedudukan hukum dari HPL yang tidak memposisikan HPL 

sebagai hak atas tanah, melainkan sebagai hak menguasai tanah negara. 

Penyerahan sebagian dalam pengertian HPL oleh Eman Ramelan
25

 ditafsirkan 

bahwa pelaksanaan kewenangan oleh pemegang HPL tidak dengan 

menghilangkan kewenangan dari hak menguasai negara yang dilakukan oleh 

pemerintah. Ini berarti kewenangan HPL berada di bawah sub ordinasi (tetap 

menjadi bagian) hak menguasai negara yang dilakukan oleh pemerintah dan 

karenanya pemegang HPL tetap harus tunduk pada segala peraturan yang 

                                                             
25

Eman Ramelan,  HPL Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 

9 Tahun 1999,  Yuridika,  Vol. 15,  No. 3,  Mei-Juni 2000; h. 195.  
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dikeluarkan oleh pemerintah. Pemberian sebagian kewenangan pemerintah/negara 

atas bidang tanah kepada pemerintah daerah/badan hukum tidak menghilangkan 

kewenangan pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tanah,  

karenanya pemegang HPL tetap harus tunduk pada segala peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena HPL “merupakan bagian dari hak 

menguasai negara atas tanah, maka HPL merupakan gempilan dari hak menguasai 

negara, maka pemegang HPL akan memiliki pula kewenangan hak menguasai 

Negara”.
26

 

Pemerintah memberikan sebagian “kewenangannya tersebut kepada badan 

hukum tertentu”, 
27

 meskipun demikian tidak semua perusahaan berbentuk badan 

hukum diberi wewenang oleh negara sebagai pemegang hak pengelolaan. 

Menurut Pasal 67 Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, badan hukum 

yang diberi Hak  Pengelolaan adalah: 

a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah; 

b. Badan Usaha Milik Negara; 

c. Badan Usaha Milik Daerah; 

d. PT. Persero; 

e. Badan Otorita; 

f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah. 
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