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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, 

termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria. Bumi, air, 

dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai 

fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan 

makmur sebagaimana yang dicita-citakan.1 Berdasarkan hal tersebut, 

maka dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara yang 

digunakan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat. Dalam pasal 

ini tercantum dasar demokrasi ekonomi dan dikerjakan oleh semua 

dibawah pimpinan dan anggota-anggota masyarakat. Alasan dicantumkan 

pasal 33 ayat (3) UUD 1945 agar cabang-cabang produksi tersebut tidak 

jatuh ke tangan orang-perseorangan yang berkuasa sehingga menindas 

rakyat. 

 Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disingkat Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA) maka akan menciptakan suatu hukum agraria nasional 

yang merupakan salah satu upaya pemerintah mencapai tujuan dari pasal 

																																																													
 1 Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria  
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33 ayat (3) di bidang pertanahan. UUPA juga menjadi sarana untuk 

mencapai pemanfaatan fungsi di bidang pertanahan. Isi dari pasal 33 ayat 

(3) UUD kembali dicantumkan dalam UUPA, namun diperjelas lagi 

pengertian hak menguasai dari Negara pada pasal 2 ayat (2) UUPA yang 

berisi : 

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini 
memberi wewenang untuk : 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
tersebut; 

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa.” 
 

Di dalam UUPA itu sendiri telah dijanjikan bahwa akan dibentuknya suatu  

Undang-Undang mengenai Hak Tanggungan yang berfungsi sebagai 

jaminan yang dibebankan terhadap obyek tanah. UU mengenai Hak 

Tanggungan tersebut baru dapat terealisasi pada tanggal 9 April 1996 

melalui UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (yang 

selanjutnya disingkat UUHT).2 Adapun yang dimaksud Hak Tanggungan 

berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 Tahun 1996 adalah : 

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 
dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak 
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain 
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan 

																																																													
 2 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 1  
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utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.” 

 
Sebelum berlakunya Hak Tanggungan, di dalam hukum dikenal lembaga-

lembaga hak jaminan atas tanah, seperti Hipotik, Credietverband. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 57 UUPA yang 

berbunyi  

“Selama Undang-undang mengenai Hak Tanggungan tersebut dalam 
pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-
ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S. 1908-
542 sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-190.” 

 
Setelah UUHT berlaku maka dibentuk hak jaminan atas tanah baru yang 

disebut Hak Tanggungan sebagai pengganti lembaga Hipotik dan 

Credietverband, hal ini juga tertulis secara eksplisit di dalam pasal 29 

UUHT yang berbunyi: 

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan mengenai 
Credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 
jo.Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah 
diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191 dan 
ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai 
pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-
benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.” 

	
Hak Tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah yang memiliki surat 

Hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan(HGB) dan hak 

pakai sebagai obyek yang dapat dibebaninya.3 Pada awalnya, hak pakai 

dalam UUPA tidak ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan karena hak 
																																																													
 3Sri Soedewi Masjehoen, Hak Jaminan Atas Tanah, (Yogyakarta : Liberty, 1980), hlm 6 
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pakai tidak termasuk dalam hak-hak yang wajib didaftarkan sehingga 

tidak memenuhi asas publisitas untuk dapat dijadikan jaminan utang 

namun dalam perkembangan UUHT, hak pakai atas tanah negara pun 

dapat didaftarkan dan hak pakai yang didaftarkan itu menurut sifat dan 

kenyataannya dapat dipindahtangankan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna usaha, Hak Guna Bangunan dan 

Hak Pakai atas Tanah serta Peraturan pemerintah No. 41 tahun 1996 

tentang Pemilikan Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang 

berkedudukan di Indonesia. 

 Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ciri-ciri hak kebendaan yang 

harus dipenuhi Hak Tanggungan adalah4: 

1. Hukum kebendaan merupakan hukum yang bersifat memaksa; 

2. Hak kebendaan dapat dipindahkan kecuali bertentangan dengan 

Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum; 

3. Individualiteit; 

4. Totaliteit; 

5. Asas tidak dapat dipisahkan; 

6. Asas Prioriteit; 

7. Asas Pencampuran; 

8. Asas Publiciteit; 

																																																													
 4 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Tanggungan, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group , 2005), hlm 9 (selanjutnya disebut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja I) 
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9. Asas Perlakuan yang berbeda atas kebendaan bergerak dan kebendaan 

tidak bergerak; 

10. Adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak 

kebendaan. 

Hak Tanggungan merupakan salah satu jenis hak kebendaan yang bersifat 

terbatas, yang hanya memberikan kewenangan kepada pemegang haknya 

untuk memperoleh pelunasan piutangnya secara mendahulu dari kreditor-

kreditor lainnya.5 Maksud dari kreditor yang didahulukan adalah bahwa 

apabila debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat 

menjual barang agunan melalui pelelangan umum untuk pelunasan utang 

debitor.  

 Eksekusi yang dilakukan dalam Hak Tanggungan ini dapat disebut 

sebagai parate eksekusi atau mengeksekusi sendiri/langsung (melelang) 

agunan tanpa campur tangan pengadilan. Ketentuan tentang parate 

eksekusi juga diatur dalam UUHT yakni pada pasal 6 yang berbunyi : 

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama 
mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan 
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 
piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”  

  
Hak dari pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan haknya 

berdasarkan ketentuan pasal 6 tersebut adalah semata-mata berasal dari 

Undang-Undang. Walau demikian tidaklah berarti hak tersebut demi 

																																																													
 5 Ibid  
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hukum ada, melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak 

dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan atas hak atas tanah.6 Salah satu 

alasan mengapa kreditor seringkali menerima jaminan Hak Tanggungan 

adalah karena objek yang dijaminkan adalah hak atas tanah, yang nilainya 

tidak pernah berkurang bahkan terus meningkat seiring dengan 

berjalannya pembangunan masyarakat. 

 Tanah merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia, 

demikian pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, karenanya tidak 

mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki dan menguasainya. 

Rasa ingin menguasai ini sering mengakibatkan timbulnya masalah-

masalah pertanahan dan perselisihan didalam kehidupan 

bermasyarakat.7UUPA telah melihat pentingnya tanah bagi kehidupan 

masyarakat di Indonesia, sehingga untuk mencegah terjadinya perselisihan 

dan memberikan kepastian hukum, maka pemilik tanah harus 

mendaftarkan tanahnya. Ketentuan mengenai pendaftaran tanah ini diatur 

dalam pasal 19 UUPA yang berbunyi: 

“(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a. 
pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak 

																																																													
 6 Ibid, hlm 248 
 7 http://eprints.upnjatim.ac.id/4783/1/file1.pdf, Dewi Zulkharnain, Bentuk Penyelesaian 
Terhadap Sertifikat Ganda (Overlapping) Antara Sertifikat Hak Guna Bangunan Dengan Sertifikat 
Hak Milik Oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Surabaya II, diakses pada tanggal 13 May 2016 
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atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat 
tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.  
(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan 
Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta 
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri 
Agraria.  
(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 
dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan 
bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-
biaya tersebut.” 

 
Dengan adanya ketentuan pendaftaran tanah tersebut, maka diharapkan 

agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

khususnya bagi pemegang hak atas tanah sehingga menimbulkan rasa 

mantap dan rasa aman serta mencegah gangguan dari penguasaan dan/atau 

sesama warga masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya pendaftaran 

tanah tersebut sering disalahgunakan juga.  

 Dewasa ini, memiliki suatu hak milik atas tanah belum dapat 

menjamin suatu kepastian hukum yang kuat, karena pada praktiknya dapat 

terjadi keadaan dimana di atas suatu tanah yang sama terdapat sertifikat 

ganda. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi pemegang sertifikat 

maupun pihak lain (pemegang Hak Tanggungan). Tanah yang sedang 

dipersengketakan tidak dapat dimanfaatkan untuk dijadikan jaminan Hak 

Tanggungan di bank.8 Berdasarkan fakta di masyarakat, diketahui terdapat 

suatu kasus di Pengadilan Negeri Bale Bandung, dimana salah satu pihak 

telah menjaminkan tanahnya dengan Hak Tanggungan tetapi kemudian 

																																																													
 8ibid 
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tanah tersebut di sengketakan karena ada kepemilikan sertifikat ganda. 

Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale 

Bandung Nomor 132/Pdt/G/2010/PN.BB dimana telah terdapat jaminan 

Hak Tanggungan yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bale 

Bandung tersebut. Apabila debitor yang memenangkan perkara atas tanah 

tersebut mungkin tidak akan menjadi masalah karena Hak Tanggungan 

yang melekat pun akan tetap berlaku, namun sebaliknya jika debitor yang 

kalah maka jaminan Hak Tanggungan tersebut dapat dimintakan kepada 

hakim agar batal demi hukum.  

 Putusan yang demikian tentu akan sangat merugikan dan tidak 

mencerminkan keadilan bagi pemegang Hak Tanggungan. Di dalam 

UUHT saat ini pun belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai 

kedudukan dan perlindungan hukum dari Hak Tanggungan tersebut 

apabila terjadi sengketa sertifikat ganda terhadap tanah yang telah 

dijaminkan. Tidak adanya ketentuan yang baku dapat memberikan banyak 

tafsiran bagi para pemegang jaminan Hak Tanggungan, sehingga dapat 

berdampak pada kurangnya kepastian hukum mengenai Hak Tanggungan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis bermaksud untuk 

menulis skripsi dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG 

HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG 

MEMILIKI SERTIFIKAT GANDA”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan 

terhadap hak atas tanah yang ternyata bersertifikat ganda? 

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemegang Hak Tanggungan 

dalam hal apabila PN membatalkan sertifikat objek Hak Tanggungan 

tersebut? (Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 

132/Pdt/G/2010/PN.BB) 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum bagi 

pemegang Hak Tanggungan terhadap hak atas tanah yang ternyata 

bersertifikat ganda 

2. Untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat 

dilakukan pemegang Hak Tanggungan dalam hal apabila PN 

membatalkan sertifikat objek Hak Tanggungan tersebut 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya 
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hukum bisnis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengalaman peneliti. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi para kreditur pemegang Hak Tanggungan dan juga 

sumbangan ilmu apabila terjadi pembatalan terhadap sertifikat objek 

Hak Tanggungan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara 

sistematis terhadap materi yang disajikan, maka penyusunan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

 Bab ini berisi mengenai latar belakang yang mengawali masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. Latar belakang akan membahas mengenai isu-isu permasalahan 

yang terjadi, rumusan masalah merupakan pertanyaan atau masalah 

terhadap isu tersebut. Kemudian Tujuan penelitian yang terdiri atas 2 

tujuan, dan manfaat penelitian yang terbagi 2 yaitu secara teoritis dan 

secara praktis. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

 Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan 

konseptual dalam penelitian hukum ini. Landasan teori yang yang 
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digunakan adalah Hak Tanggungan dan Pendaftaran Tanah. Teori yang 

diuraikan ke dalam beberapa sub bab. Landasan konseptual akan memuat 

dan membahas mengenai definisi-definisi dan terminologi yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

BAB III: Metode Penulisan 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah bahan hukum yang berupa 

bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dan bahan non-hukum 

yang dapat menunjang pembahasan isu hukum, sifat analisis serta 

hambatan dan penanggulangan yang akan dilewati selama penelitian. 

BAB IV: Analisis 

 Bab ini memaparkan mengenai analisis terhadap permasalahan 

penelitian beserta pemecahannya yang berdasarkan pada teori-teori 

hukum, prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti serta rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian 

tersebut. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap 

rumusan masalah, dan saran berupa rekomendasi atau gagasan yang 

ditujukan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat. 

 

 




