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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Globalisasi mendorong perkembangan ekonomi yang sangat pesat sehingga 

diperlukan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga ekonomi, khususnya bagi 

lembaga pemberi piutang seperti bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk 

menjamin haknya. Perkembangan ekonomi demikian pesat dan diperlukan kepastian 

hukum bagi lembaga-lembaga yang diperlukan untuk menjamin pemberian utang 

oleh pihak bank-bank dan lembaga keuangan lainnya, maka dalam praktek sangat 

dibutuhkan kepastian hukum. Sebenarnya bukan peraturan sistem hukum lama yang 

kurang memberikan perlindungan tetapi pelaksanaannya dalam praktek seringkali 

membawa ketidakpastian.
1
  

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria atau yang lazim dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya 

disebut UUPA), yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960, telah 

menggariskan suatu lembaga jaminan hak atas tanah yang disebut Hak Tanggungan. 

Lembaga Hak Tanggungan yang diatur oleh undang-undang ini dimaksudkan sebagai 

pengganti dari Hyphoteek (selanjutnya disebut Hipotik) sebagaimana diatur dalam 

buku II KUHPerdata Indonesia sepanjang mengenai tanah dan Credietverband yang 

diatur dalam Staatsblaad 1908-542 sebagaimana yang telah diubah dengan 

                                                                         
1 Sudargo Gautama, Komentar Atas Undang-Undang Hak Tanggungan Baru Tahun 1996 No. 4 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 2.  
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Staatsblaad 1937-190 yang berdasarkan Pasal 57 UUPA, masih diberlakukan 

sementara sampai dengan terbentuknya Undang-undang Hak Tanggungan tersebut.  

Terdapat banyak objek kebendaan yang dapat dijaminkan dalam perkreditan, 

yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hak tanggungan merupakan jaminan 

atas benda tidak bergerak. Pengaturan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 mengenai 

Hak Tanggungan ini berlaku pada tanggal 9 April 1996 (selanjutnya disebut UUHT). 

Lembaga jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri yang antara lain adalah bersifat 

pelengkap (accesoir), memberikan hak didahulukan (privilege) dan droit de suite 

yang selalu mengikuti bendanya dimana saat itu berada. Jaminan tersebut diantaranya 

adalah Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UUHT.  

Salah satu hak yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai nilai ekonomis 

serta dapat diperalihkan adalah hak atas tanah. Untuk menjamin pelunasan dari 

debitur maka hak atas tanah itulah yang digunakan sebagai jaminannya. Sebagai 

jaminan kredit, tanah mempunyai kelebihan antara lain adalah harganya yang tidak 

pernah turun sehingga menjadi primadona bagi pelaku usaha dan perbankan dalam 

melakukan transaksi ekonomi. Adanya jaminan kredit ini diantaranya untuk 

menghindari terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur (penerima kredit) dan untuk 

menghindari resiko rugi yang akan dialami oleh pihak kreditur (pemberi kredit). 

Sejak UUHT diberlakukan, terjadi perubahan besar-besaran terhadap sistem 

dan metode penjaminan atas suatu utang. Sebelum berlakunya UUHT tersebut, 

berdasarkan KUHPerdata, bank yang memberikan fasilitas kredit hanya mewajibkan 

debiturnya untuk menandatangani Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek yang dibuat 

didepan notaris agar dapat menjamin pelunasan utang dan/atau kewajiban debitur 
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tersebut.
2
 Jadi, dalam hal bank melihat bahwa debitur tersebut mulai macet atau 

kondisi keuangannya sudah tidak memungkinkan untuk mengembalikan fasilitas 

kredit yang diterimanya, maka bank akan mendaftarkan Akta Hipotek tersebut ke 

kantor pertanahan setempat. Seteah terdaftar, bank dapat menjual lelang rumah 

dan/atau tanah tersebut untuk melunasi kewajiban debitur dimaksud. Sejak 

berlakunya UUHT, istilah Hipotek menjadi Hak Tanggungan. Pada saat itu, seluruh 

Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek yang sudah ada harus ditindaklanjuti menjadi 

Hak Tanggungan dan didaftarkan langsung ke kantor pertanahan, walaupun debitur 

yang bersangkutan masih dalam kondisi baik dan melaksanakan kewajibannya sesuai 

dengan perjanjian kredit yang berlaku.
3
 Setelah UUHT diberlakukan, setiap debitur 

yang menjaminkan tanah dan/atau bangunannya kepada kreditur (baik bank maupun 

bukan bank) sebagai jaminan pelunasan fasilitas kredit yang diterimanya diwajibkan 

untuk menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau 

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang akan dilanjutkan dengan 

pendaftaran Hak Tanggungan tersebut pada kantor pertanahan tempat tanah tersebut 

didaftarkan. Lahirnya UUHT ini telah disambut dengan perasaan lega oleh banyak 

pihak terutama oleh dunia perbankan dan dunia usaha, karena UUHT diharapkan 

akan dapat meniadakan banyak ketidakpastian yang selama ini terdapat pada hipotik 

serta lebih memberikan jaminan pemenuhan utang dari debitur wanprestasi dengan 

melakukan eksekusi terhadap Objek Hak Tanggungan. 

                                                                         
2 Irma Devita Purnamasari, Hukum Jaminan Perbankan, (Bandung: Kaifa, 2014), hal. 39. 
3 Ibid, hal. 40. 
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Dalam praktek sebelum adanya UUHT terdapat perbedaan penafsiran atau 

pendapat mengenai dasar hukum pelaksanaan eksekusi sertifikat Hipotik. Di satu 

pihak berdasarkan Pasal 224 HIR, pelaksanaan dan eksekusi pada Pengadilan Negeri 

didasarkan pada Akta Hipotik, sekarang Akta pemberian Hak Tanggungan, dimana 

dicantumkan diatasnya titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan 

Yang Maha Esa”. Di pihak lain, Mahkamah Agung mempergunakan Sertipikat 

Hipotik sebagai dasar eksekusi, sekarang Sertipikat Hak Tanggungan, dengan 

suratnya tertanggal 3 Mei 1989 No. 217/648/89/ii/Um-TU/Pdt, menjelaskan bahwa 

pencantuman title eksekutorial adalah pada Sertipikat Hak Tanggungan dalam 

Credietverband. Mahkamah Agung menghendaki hal tersebut agar dirumuskan secara 

tegas dan tetap berpedoman pada Pasal 224 HIR.  

Terlepas dari hal tersebut, kerumitan pelaksanaan Pasal 224 HIR disebabkan 

karena beberapa faktor. Ada faktor kelicikan mengatur waktu dari pihak debitur. Ada 

pula faktor kecurangan yang dilakukan oleh pihak kreditur, seperti kecurangan tidak 

memasukkan pembayaran angsuran kredit debitur dalam rekening pembukuan 

miliknya. Namun, faktor kendala yang banyak ditemukan adalah hal-hal yang 

berkenaan dengan kekeliruan pembuatan grosse akta pengakuan utang dengan Akta 

Hipotik Notaris. 
4
 

Kekeliruan pembuatan dokumen grosse akta tersebut kebanyakan terjadi 

disebabkan ketidaksesuaian pemahaman dan penundukan pemisahan bentuk grosse 

akta yang dimaksud dalam pasal 224 HIR, yaitu grosse akta pengakuan utang dan 

                                                                         
4 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Dibidang Perdata, (Jakarta: PT 

Gramedia, 1991) hal. 196. 
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grosse akta Hipotik. Hampir semua dokumen grosse akta yang dijumpai sering 

mencampur adukkan antara grosse akta Hipotek dengan grosse akta pengakuan utang. 

Akibatnya, grosse akta yang dijalankan ke Pengadilan merupakan grosse akta yang 

tidak jelas bentuknya. Menurut hukum, antara grosse akta hipotik dengan pengakuan 

utang tidak boleh dicampur aduk atau saling tumpang tindih dalam suatu objek utang 

yang sama. Hukum memperkenankan untuk memilih salah satu dari bentuk tersebut. 

Misalnya, telah dibuat ikatan perjanjian kredit dibuatkan dalam bentuk akta notaris. 

Kemudian perjanjian kredit tadi dituangkan dalam bentuk grosse akta pengakuan 

utang tersebut dicantumkan sekaligus syarat-syarat perjanjian dan kuasa memasang 

hipotik. Kemudian dari dokumen grosse akta pengakuan utang tersebut dibuatkan 

grosse akta hipotek.
5
  

Grosse Akta yang mencampur adukan antara kedua bentuk grosse akta 

pengakuan utang dan akta hipotik seperti diatas mengakibatkan grosse akta tersebut 

mengandung cacat yuridis, tidak sah, dan tidak adanya kepastian hukum mengenai 

grosse akta mana yang diikatkan dalam persetujuan ikatan kredit yang bersangkutan. 

Hal ini menjadikannya sebagai grosse akta yang non eksekutorial (tidak dapat 

dieksekusi). Dengan demikian cara pemenuhan pembayaran utang debitur kepada 

kreditur harus melalui gugatan biasa ke Pengadilan Negeri. Hal-hal tersebut 

menimbulkan berbagai perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai berbagai 

masalah dalam pelaksanaan hukum jaminan atas tanah, misalnya pencantuman title 

eksekutorial, dan pelaksanaan eksekusi, sehingga peraturan perundang-undangan 

                                                                         
5 Ibid, hal. 203. 
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tersebut dirasa kurang memberikan jaminan kepastian hukum dalam kegiatan 

perkreditan. 

Eksekusi terhadap sertifikat hipotik, sekarang sertifikat Hak Tanggungan, 

pada dasarnya dilakukan pihak kreditur sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan 

kredit bank yang sulit kembali karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya 

melunasi utangnya kepada bank. Akan tetapi karena adanya kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan eksekusinya, dan kebijakan yang telah digariskan oleh 

pihak bank. Pihak bank sebagai kreditur tidak selalu melaksanakan eksekusi terhadap 

sertifikat Hipotik, sekarang sertifikat Hak Tanggungan.  

Karena hal-hal tersebut diatas, maka ketentuan mengenai Hipotik 

sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata dan ketentuan mengenai Crediet 

Verband dalam Stb. 1908-542 sebagaimana diubah dengan Stb. 1937-190, yang 

berdasarkan Pasal 51 jo. Pasal 57 UUPA, dipandang tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan kegiatan perkreditan dan perkembangan tata ekonomi Indonesia, sehingga 

dibentuklah undang-undang yang mengatur lembaga jaminan atas tanah secara lebih 

jelas dan lengkap dengan keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, LN No. 42 Tahun 1996 TLN 3632, yang untuk selanjutnya disebut 

dengan Undang-Undang Hak Tanggungan atau UUHT beserta peraturan-peraturan 

pelaksanaannya. Dengan demikian, maka istilah untuk jaminan tanah sebagai agunan, 

Hak Tanggungan, dan bukan lagi hipotik (seperti yang diciptakan oleh UU Rumah 

Susun maupun oleh Pasal 57 UUPA) maupun creditverband (Pasal 57 UUPA), 

demikian pula fidusia yang tertera dalam Pasal 15 UU No. 16 Tahun 1985, dan 
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terakhir juga yang diatur oleh UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Pemukiman.
6
 

Sebelum berlakunya UUHT, yang dapat dijadikan jaminan hipotik adalah 

hak-hak tertentu atas tanah seperti hak milik dan hak guna bangunan. Hak pakai 

belum dimungkinkan untuk dijadikan jaminan utang. Namun dengan berlakunya 

UUHT, hak pakai telah dijadikan juga sebagai objek dari hak tanggungan.  

UUHT memiliki cakupan lebih luas dibandingkan dengan undang-undang 

yang berlaku sebelumnya, terutama dalam rangka proses pembangunan secara besar-

besaran. Seperti dikemukakan dalam mukadimah UUHT, tujuannya adalah agar 

disesuaikan dengan pembangunan ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Tujuan lainnya adalah agar terpelihara kesinambungan pembangunan dan para 

pelakunya yang memerlukan dana besar dalam proses pembangunan nasional.  

Salah satu konsekuensi dari kegiatan pembangunan nasional adalah 

diperlukan sejumlah dana yang sebagian besar dapat diperoleh melalui kegiatan 

perkeditan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Lembaga 

perkreditan ini memerlukan kemungkinan untuk diperolehnya suatu hak tanggungan 

yang kuat. Demi kepentingan hukum dan untuk memberikan perlindungan, baik 

kepada lembaga yang memberikan jaminan maupun pihak peminjam sendiri, maka 

diperlukan adanya kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Hal 

                                                                         
6 A.P. Parlindungan SH., Komentar Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU No. 4 Tahun 1996/9 April 1996/L.N. No. 42) dan 

Sejarah Terbentuknya, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hal. 31 
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demikian telah dikemukakan dalam Penjelasan atas UUHT No. 4 Tahun 1996.
7
 

Dengan berlakunya UUHT tanggal 9 April 1996, hak tanggungan merupakan satu-

satunya lembaga hak jaminan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional yang tertulis 

dan dengan diundangkannya UUHT tersebut, terwujudlah sudah unifikasi hukum 

tanah nasional. 
8
 

Untuk kegiatan tersebut diperlukan adanya jaminan yang memiliki kepastian 

hukum, baik bagi pemegang hak atas tanah sebagai pemberi hak tanggungan maupun 

kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang nantinya akan memperoleh 

kedudukan yang diutamakan atau mendahului (droit de preference). Prosedur 

pembebanan hak tanggungan yang melibatkan pejabat-pejabat, yaitu Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT), Notaris, Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor 

Pertanahan Kotamadya/Kabupaten, Ketua Pengadilan Negeri serta Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN, yang pada setiap tahap pemberian hak tanggungannya dapat 

memenuhi ciri-ciri yang tercantum dalam Penjelasan atas UUHT yaitu memenuhi 

asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan 

kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan mudah dan pasti 

pelaksanaan eksekusinya. 

Kegiatan pembebanan hak tanggungan yang dimaksudkan untuk menjamin 

utang debitur kepada kreditur dimulai dengan janji akan memberikan hak tanggungan 

untuk menjamin pelunasan utang tertentu dari debitur kepada kreditur. Janji tersebut 

wajib dituangkan dalam perjanjian utang-piutang atau perjanjian lainnya yang tidak 

                                                                         
7 Gautama, op cit, hal 3-4. 
8 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi 

dan Pelaksanannya (Jakarta: Djambatan, 2005), hal 416. 
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dapat dipisahkan kemudian disusul dengan pemberian hak tanggungan oleh 

pemegang hak atas tanah (dapat pula digunakan Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan) dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di 

hadapan PPAT yang wilayah kerjanya meliputi letak bidang tanah yang dijaminkan. 

Selanjutnya diikuti dengan pendaftaran hak tanggungan tersebut di kantor pertanahan. 

Dengan dibuatnya buku tanah hak tanggungan dan pencatatan dalam buku tanah hak 

atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan maka lahirlah hak tanggungannya. 

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di lapangan mengenai masalah Hak 

Tanggungan, terdapat satu kasus yang menarik dan perlu diteliti lebih mendalam 

guna kepentingan akademisi dan lembaga pemerintahan terutama Badan Pertanahan 

Nasional (BPN), di mana kasus tersebut mengenai suatu objek Hak Tanggungan yang 

sudah dibebani Hak Tanggungan, akan tetapi dipasang pemblokiran oleh Kator 

Pertanahan atas permohonan pihak lain. Akibatnya pihak kreditur tidak dapat 

memiliki kekuatan hukum jaminan atas piutangnya terhadap debitur apabila debitur 

wanprestasi sebelum pemblokiran terhadap sertifikat objek Hak Tanggungan tersebut 

dicabut/dihapus oleh pihak yang telah memblokir objek Hak Tanggungan tersebut. 

Oleh karena itu, hal diatas dianggap penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Setiap peralihan atau pembebanan atas tanah juga harus didaftarkan pada 

Kantor Pertanahan. Pada Pasal 13 ayat (5) UUHT dijelaskan bahwa Hak Tanggungan 

lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan. Adanya pendaftaran Hak 

Tanggungan (sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) UUHT) dan 

pendaftaran tanah yang diwajibkan bagi pemerintah (sesuai Pasal 19 UUPA) adalah 

untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang bagi pemegang 
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hak diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Namun, walaupun pendaftaran tanah sudah 

dilakukan dan pembebanan hak atas tanah sudah didaftarkan, masih mungkin 

dilakukan pemblokiran sertifikat hak atas tanah atas permohonan para pihak kepada 

Kepala Kantor Pertanahan. seperti yang terjadi dalam kasus debitur dari Unit Bisnis 

Kredit Konsumer, PT Bank Central Asia Tbk, atas nama debitur Sahabat Sebayang.  

Dalam kasus tersebut, terjadi pemblokiran atas sertipikat tanah yang sudah 

terpasang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pihak pemilik sertipikat yang 

sebelumnya yaitu Hajjah Ayu Maimunah. Saat ini fasilitas kredit debitur atas nama 

Sahabat Sebayang tersebut dalam kategori macet dan akibat dari pemblokiran hak 

atas tanah maka untuk sementara tidak dapat dilakukan perbuatan hukum seperti 

lelang, dimana terdapat blokir dari pihak ketiga sebelum dicabut blokirnya. Oleh 

karena itu, penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 

pemblokiran dan akibat hukum terhadap pemilik sertifikat dan pemegang hak 

tanggungan atas pemblokiran serta hambatan yang ditemui.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kedudukan Kreditur pemegang Hak Tanggungan berdasarkan 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang merupakan Krediur 

Preferen apabila debitur wanprestasi dan pada jaminan tersebut terdapat 

pemblokiran oleh pihak ketiga? 
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2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditur Pemegang Hak 

Tanggungan, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

dalam melalukan eksekusi terhadap jaminan yang dipasang pemblokiran 

tersebut? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan kreditur 

pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 yang merupakan kreditur preferen apabila debitur wanprestasi 

dan pada jaminan tersebut terdapat pemblokiran oleh pihak ketiga. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh kreditur pemegang Hak Tanggungan, sesuai dengan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 4 Tahuan 1996 dalam melakukan eksekusi terhadap 

jaminan yang dipasang pemblokiran tersebut 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi mereka yang ingin 

memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan hukum bisnis terutama yang 

berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan 

terhadap Tindakan Blokir yang Dilakukan Pihak Ketiga. 
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1.3.2.2 Manfaat Praktis  

Penelitian ini menjadi tambahan acuan bagi mereka yang berprofesi notaris 

dalam menghadapi kasus-kasus yang menyangkut Perlindungan Hukum bagi Kreditur 

Pemegang Hak Tanggungan terhadap Tindakan Blokir yang Dilakukan Pihak Ketiga. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas 

mengenai apa yang menjadi garis besar materi dalam tesis ini. Adapun sistematika 

penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara singkat mengenai 

latar belakang dan perlindungan bagi pemegang hak tanggungan serta 

kedudukan yang diberikan kepada pemegang hak tanggungan, keadaan 

kurangnya kepastian bagi pemegang hak tanggungan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai hukum jaminan, 

sejarah hak tanggungan, pengertian hak tanggungan, pemuatan janji untuk 

memberikan hak tanggungan dalam perjanjian utang piutang, janji-janji 

dalam hak tanggungan, peringkat hak tanggungan, beralihnya hak 

tanggungan, eksekusi hak tanggungan, serta prosedur pembebanan hak 

tanggungan untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang 
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hak tanggungan sehingga dapat menjamin kepastian hukum. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan 

khususnya terkait dengan metode yang penulis gunakan di dalam penelitian 

ini, serta cara perolehan bahan hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan 

yang dialami oleh penulis di dalam melakukan penelitian ini. 

 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini analisis beberapa permasalahan penelitian, dan dibuat melalui 

2 (dua) sub bab yang menerangkan masing-masing permasalahan, sehingga 

penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang berusaha untuk ditemukan 

melalui penelitian ini. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan mengenai hasil 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terutama menjawab pokok-pokok 

permasalahan. Pada bagian ini dikemukakan berbagai saran dengan harapan 

agar terdapat perlindungan hukum terhadap keabsahan Pembebanan Hak 

Tanggungan di Indonesia. 

 

 




