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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

1. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Tentang Warga Negara 

Dalam suatu negara tentu terdapat warga negara atau Warga Negara 

Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dan juga orang asing atau Warga Negara 

Asing (selanjutnya disebut WNA). WNI tentu memiliki hak dan tanggung 

jawab yang lebih besar dari pada WNA, sebab dimanapun WNI berada akan 

tetap berhubungan dengan negara selama dia tidak melepaskan 

kewarganegaraannya. Sedangkan WNA hanya memiliki kepentingan pribadi 

selama dia masih berada di domisili tersebut. 

Dalam hal ini seseorang atau WNA tersebut yang tinggal di Indonesia 

juga memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:  

1. WNA juga berhak atas segala perlindungan tentang hak asasinya termasuk 

hak perlindungan atas maupun harta benda yang dimilki oleh orang asing, 

dimana tentunya semua itu diperoleh dalam proses yang resmi. 

2. WNA yang ingin tinggal di Indonesia tentunya harus memantuhi segala 

aturan maupun ketentuan perundang-undangan yang ada dinegara 

Indonesia.  
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3. WNA yang tinggal di Indonesia tidak memiliki hak untuk mengikuti atau 

berpartisipasi dalam organisasi politik maupun instansi pemerintahan yang 

ada di Indonesia.  

4. Selain tidak boleh mengikuti atau berpartisipasi dalam organisasi 

pemerintahan, WNA juga tidak berhak untuk mengikuti sistem pemilu di 

Indonesia, dimana tidak berhak untuk dipilih maupun memilih.  

5. WNA juga tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti program bela 

negara yang ditetapkan negara Indonesia.  

Dalam UUD RI 1945 pasal 26 dijelaskan bahwa penduduk Indonesia 

dibedakan menjadi dua golongan, yakni WNI dan WNA. Sedangkan dasar 

hukum atau perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan, 

berikut diantaranya:
1
 

1. “UU No. 3 Tahun 1946 mengenai kewarganegaraan di Indonesia 

2. UU No. 2 Tahun 1958 mengenai penyelesaian kewarganegaraan ganda 

antara Indonesia dengan RRC 

3. UU No. 62 Tahun 1958 mengenai kewarganegaraan Indonesia yang 

merupakan penyempurnaan UU No. 3 Th 1946 

4. UU No. 4 Tahun 1969 mengenai penghapusan UU No. 2 Th 1958 yang 

kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi 

5. UU No. 3 Tahun 1976 mengenai perubahan pasal 18 UU No.62 Th 1958 

                                                           
1“Pengertian Warga Negara Asing Di Indonesia,” accessed October 27, 2018, 
https://guruppkn.com/pengertian-warga-negara-asing. 
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6. UU No. 12 Tahun 2006 mengenai kewarganegaraan di Indonesia” 

2. Tinjauan Tentang Hukum Pertanahan Di Indonesia 

Tanah adalah permukaan bumi atau tanah. Tanah dalam arti hukum 

memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat 

menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan tindakan hukum, 

baik individu maupun orang lain. 

Menurut Pasal 4 (1) dari Hukum Pertanahan Dasar, hukum pertanahan 

dasar yang dikenal sebagai tanah adalah permukaan bumi. 

Hak atas tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang mencakup 

sejumlah hak, kewajiban, dan/atau melarang pemegang hak untuk mengambil 

tindakan atas tanah yang mereka miliki. Membiarkan, memaksa atau melarang 

"sesuatu", yang merupakan isi dari hak tenurial, adalah standar atau penolakan 

terhadap hak tenurial lahan yang ditetapkan oleh UU Pertanahan.
2
 

UU Pertanahan Dasar tidak menjelaskan definisi tanah permanen, tetapi 

UU Pertanahan Dasar memberikan pemahaman tentang jenis-jenis hak atas 

tanah permanen sebagai berikut: 

1. Hak Milik 

a) Pengertian Hak Milik 

Hak kepemilikan adalah hak untuk bebas menggunakan zat 

tertentu, dan selama mereka tidak bertentangan dengan hukum, 

                                                           
2Prof Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2015). 
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ketertiban umum, dan tidak mengganggu hak orang lain, mereka dapat 

bertindak secara bebas pada bahan dengan kekuatan penuh. Definisi 

kepemilikan dalam Pasal 570 tidak hanya objek tidak bergerak tetapi 

juga objek bergerak dalam arti luas. Ini berbeda dari persiapan yang 

dijelaskan dalam Pasal 20 (1) UU Pertanahan Dasar, di mana hanya 

objek yang tidak bergerak, terutama tanah, yang terlibat dalam 

pembangunan. 

b) Subjek Hak Milik 

Untuk Warga Negara Indonesia yang memiliki gelar, setelah 

“Hukum Dasar Tanah” berlaku, hilangnya kewarganegaraan harus 

dicabut dalam satu (1) tahun untuk mendapatkan hak atau kehilangan 

kewarganegaraan. Jika kepemilikan dilepaskan setelah periode waktu 

tertentu, hak akan dihapus karena hukum dan tanah menjadi milik 

negara selama hak-hak pihak lain terus ada. Selama orang selain 

kewarganegaraan Indonesia memiliki kewarganegaraan asing, ia tidak 

dapat memiliki tanah dengan kepemilikan. Baginya, ketentuan Pasal 

21 angka (3) dari Hukum Pertanahan Dasar berlaku. 

c) Terjadinya Hak Milik 

Terjadinya hak milik dapat disebabkan karena : 

1) Hukum adat, misalnya melalui pembukaan lahan. 

2) Identifikasi pemerintah, yaitu dengan mengajukan permintaan 

kepada lembaga yang mengelola tanah. 
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3) Undang-undang menetapkan bahwa ini didasarkan pada ketentuan 

konversi. 

d) Hapusnya Hak Milik 

Selain ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Pertanahan, hak 

properti juga akan dihapuskan jika ketentuan land reform tentang batas 

maksimum absensi dan pembatasan kepemilikan lahan / pertanian 

dilanggar. 

e) Beralihnya Hak Milik 

Hak properti dapat ditransfer ke pihak lain melalui pembelian dan 

penjualan, hibah, pertukaran, hadiah dengan wasiat, dan tindakan lain 

yang dirancang untuk mengalihkan kepemilikan. Harus ditunjukkan 

bahwa hak properti tidak dapat ditransfer ke orang asing atau badan 

hukum, karena orang asing dan orang hukum tidak dapat menikmati 

hak properti, sehingga transisi hukum tidak sah dan tanah menjadi 

milik negara. 

2. Hak Pakai 

a) Pengertian Hak Pakai 

Pasal 41 hingga 43 dari Undang-Undang Dasar Pertanahan 

menetapkan hak untuk menggunakan. Hal-hal yang ditentukan dalam 

Undang-Undang Dasar Pertanahan kemudian dijabarkan dalam 

Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, yang mengatur tentang hak 
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untuk mengolah, hak untuk membangun dan hak untuk menggunakan 

lahan (selanjutnya disebut PP No. 40 tahun 1996). 

b) Subyek Hak Pakai 

Salah satu hak istimewa dari hak untuk menggunakan adalah 

subjek, yang lebih beragam daripada hak kepemilikan, penggunaan 

komersial dan penggunaan bangunan yang dijelaskan dalam Pasal 42 

Undang-Undang Dasar Pertanahan. 

c) Terjadinya Hak Pakai 

Menurut Pasal 41, No. 40 tahun 1996, ada tiga jenis tanah yang 

dapat diberikan, dan hak untuk menggunakan tanah milik negara 

ditentukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hak untuk 

menggunakan hak manajemen adalah keputusan oleh Menteri atau 

pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak berdasarkan proposal 

dari pemegang manajemen.Mengingat kenyataan bahwa hak untuk 

menggunakan kepemilikan tanah diberikan oleh pemegang hak 

kontrak kontraktor tanah. Setiap pemberian hak penggunaan harus 

didaftarkan dalam buku pertanahan Kantor Pertanahan 

d) Hapusnya Hak Pakai 

Pasal 55 PP menetapkan hak untuk menggunakan.No. 40 tahun 

1996, tentang ketentuan tanah yang berhak untuk digunakan, tanah 

tersebut menjadi tanah milik negara. 

e) Beralihnya Hak Pakai 
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Hak guna lahan milik negara dan hak hasil yang diberikan untuk 

jangka waktu tertentu dapat ditransfer dan dialihkan ke pihak lain. 

Mengingat kenyataan bahwa hak untuk menggunakan di atas tanah 

kepemilikan hanya dapat ditransfer dalam perjanjian yang memberikan 

hak untuk menggunakan barang.  

Pengalihan hak untuk menggunakan harus didaftarkan pada Biro 

Pertanahan. Jika pengalihan hak untuk menggunakan melalui 

perdagangan (kecuali lelang), nilai tukar, modal partisipasi dan hibah, 

itu harus dilakukan dengan kontrak dari kontraktor tanah. Untuk 

pengalihan hak melalui lelang dan lelang, harus disertifikasi oleh 

risalah lelang. Namun, jika pemindahan hak pakai terjadi karena 

warisan, itu harus dibuktikan dengan surat wasiat atau sertifikat 

warisan. 

Harap dicatat bahwa pengalihan hak untuk menggunakan tanah 

milik negara harus disetujui oleh otoritas yang kompeten. Pengalihan 

hak penggunaan yurisdiksi harus disetujui secara tertulis oleh 

pemegang hak pengelolaan, dan pengalihan hak untuk menggunakan 

ke tanah pemilik harus disetujui secara tertulis oleh pemilik tanah. 

Hak untuk menggunakan tanah milik negara yang diberikan 

selama periode waktu tertentu dan hak untuk menggunakannya pada 

tanah hak pengelolaan dapat ditransfer dan dialihkan ke pihak lain. 

Mengingat kenyataan bahwa hak untuk menggunakan di atas tanah 
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kepemilikan hanya dapat ditransfer dalam perjanjian yang memberikan 

hak untuk menggunakan barang.  

3. Tinjauan Tentang Perbankan 

a. Pengertian Perbankan 

Pengertian perbankan diatur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan (selanjutnya akan disebut Undang-Undang 

Perbankan). 

Fungsi utama Perbankan Indonesia sebagai sarana pemberdayaan 

masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha 

kecil, menengah, dan koperasi sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 

Perbankan.Hal ini berarti bahwa perbankan dituntut peranannya yang 

lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka 

pembangunan nasional. Sedangkan Tujuan perbankan Indonesia diatur 

dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan. 

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu:
3
 

1) Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Relation Principle) 

2) Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 

3) Prinsip Kerahasiaan (Secrecy Principle) 

4) Prinsip Mengenal Nasabah (Know How Costumer Principle) 

                                                           
3Prof Dr. Neni Sri Imaniyati S.H M.H, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, ed. Anna (BANDUNG: 
PT. Refika Aditama, 2016). 
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Menurut Thomas Suyatno, tugas pokok bank adalah membantu 

pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam 

memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
4
 

b. Jenis Bank 

Dikatakan menurut jenisnya Bank terdiri atas:
5
 

1. Bank Umum  

Definisi bank komersial termasuk dalam Pasal 1 (3) UU 

Perbankan, dan bank publik itu sendiri adalah bank yang menciptakan 

mata uang permintaan. Bank umum dapat berspesialisasi dalam 

kegiatan tertentu atau lebih memperhatikan kegiatan tertentu. 

Kegiatan komersial yang dapat dilakukan bank komersial diatur 

oleh Pasal 6 UU Perbankan, sementara aktivitas komersial yang 

dilarang oleh bank komersial diatur oleh Pasal 10 UU Perbankan. 

2. Bank Perkreditan Rakyat  

Definisi BPR diatur dalam Pasal 1 (4) UU Perbankan.Bank kredit 

rakyat bukan pencipta dana permintaan, karena BPR tidak 

berpartisipasi dalam pembayaran layanan. Kegiatan komersial yang 

dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 13 

                                                           
4Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996). 
5Imaniyati S.H M.H, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. 
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UU Perbankan, sementara perusahaan yang dilarang oleh BPR diatur 

oleh Pasal 14 UU Perbankan. 

c. Pengawasan Bank 

Penafsiran "pengawasan" dalam Pasal 29 "Hukum Bank" berasal dari 

pengawasan terjemahan bahasa Inggris, dan pengawasan adalah 

pengawasan dan panduan kebijakan operasional perusahaan.
6
 

Pelaksana fungsi pengawasan perbankan (otoritas pengawas bank) 

dieksekusi oleh bank sentral suatu negara. Fungsi otoritas pengawas 

perbankan ditempatkan di bank sentral sesuai dengan fungsi sentral bank 

sentral, yaitu: 

a) Membangun dan menerapkan stabilitas moneter; 

b) Menstandarisasi dan memelihara sistem pembayaran yang stabil dan 

stabil; 

c) Mengawasi dan mengawasi sistem perbankan. 

Pengawasan bank adalah proses inspeksi dan pengawasan untuk 

memastikan implementasi aturan terkait pasar dan aturan kehati-hatian 

perbankan untuk menjaga kesehatan industri. Ujian dapat bersifat 

administratif, yaitu hanya aturan formal. Di sisi lain, tinjauan ini juga 

diharapkan, yaitu kemungkinan menganalisis peristiwa masa depan 

berdasarkan fakta yang ada. 

                                                           
6“Arti Kata Pengawasan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed October 27, 2018, 
https://kbbi.web.id/Pengawasan. 
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Tujuan dari Bank Pengawasan Perbankan Indonesia adalah untuk 

membangun bisnis perbankan yang sehat yang dapat mencapai tiga aspek, 

yaitu:  

a) Menjaga kepentingan masyarakat, beroperasi dengan cara yang sehat 

dan efektif, dan dapat memenuhi kewajiban mereka yang menghemat 

uang,  

b) Pengembangan yang adil dan kemampuan untuk memberikan layanan 

kepada rakyat Indonesia  

c) Berguna untuk pembangunan ekonomi Indonesia dan dapat 

mendukung kontrol moneter untuk mendukung pembangunan 

ekonomi dan mencapai stabilitas moneter.  

Bagi masyarakat, bank yang sehat akan dapat meningkatkan kualitas 

layanan. Untuk klien, bank yang sehat akan menjamin pengembalian dana 

dan bunga atas investasi mereka, sementara untuk debitur, bank yang 

sehat dapat memberikan pinjaman yang diperlukan pada tingkat bunga 

saat ini. Bagi pemiliknya, bank yang sehat akan dapat menghasilkan 

keuntungan besar. Mencapai sistem perbankan yang sehat bagi 

pemerintah. 

Tingkat pengawasan bisnis perbankan dimulai dengan pengawasan 

internal dan pengawasan pihak-pihak di luar bank, yang terdiri dari bank-

bank Indonesia dan auditor eksternal. 

1. Pengawasan Internal. 
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Komite pada dasarnya adalah perwakilan dari pemegang saham. 

Saat mengawasi, lebih cenderung membimbing untuk mencapai misi 

dan tujuan utama lembaga. Oleh karena itu, pengawasan yang 

dilakukan meliputi kegiatan manajemen yang diatur dalam anggaran 

dasar perusahaan dan ketentuan "Undang-undang Perbankan". Oleh 

karena itu, ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris 

meliputi pelaksanaan rencana kerja, manajemen, status keuangan dan 

kepatuhan terhadap peraturan umum yang berlaku untuk lingkungan 

perbankan. 

Pengawasan manajemen dirancang untuk memungkinkan 

manajemen melakukan kegiatan sesuai dengan otoritas yang diberikan 

dan untuk mematuhi persyaratan yang berlaku, dan semua keputusan 

kelahiran tidak membahayakan keberlanjutan bisnis. Selain itu, harus 

dipastikan bahwa manajemen bank telah membentuk sistem kontrol 

internal yang tepat untuk melindungi aktivitas bisnisnya dari 

pelanggaran. 

2. Bank Indonesia 

Di bawah Undang-Undang Perbankan, bimbingan dan pengawasan 

bank dilakukan oleh Bank Indonesia (Otoritas Perbankan), yang 

bertujuan untuk menciptakan bisnis perbankan yang baik. Dalam 

menjalankan fungsinya, otoritas pengawas memiliki empat otoritas 

dasar, termasuk: 
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a) kekuatan untuk mengelola lisensi (izin), 

b) kekuatan untuk membuat regulasi (kekuatan pengaturan), 

c) kontrol (kontrol) dan 

d) Kekuatan untuk menjatuhkan dan menegakkan sanksi (kekuatan 

untuk menjatuhkan sanksi). 

Dengan kekuatan ini, regulator perbankan dapat melakukan 

kegiatan berikut:
7
 

a) menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku, 

seperti denda, menurunkan kesehatan atau peringkat bank. 

b) memaksa bank untuk memperbaiki kebijakan mereka, 

c) memaksa bank untuk mengganti komite atau dewan, 

d) mencabut izin usaha, 

e) Mengambil tindakan lain sesuai dengan hukum dan peraturan yang 

berlaku. 

Bimbingan dan pengawasan bank-bank yang dicakup oleh 

keempat aspek di atas sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia, 

kecuali untuk wewenang untuk mengawasi perizinan, di mana otoritas 

bank-bank Indonesia hanya memberi nasihat kepada Departemen 

Keuangan tentang permintaan untuk mendirikan bank. 

3. Auditor Eksternal. 

                                                           
7Imaniyati S.H M.H, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. 
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Karena Pasal 34 UU Perbankan menetapkan bahwa bank secara 

teratur wajib menyerahkan laporan keuangan yang diaudit oleh 

akuntan publik, auditor eksternal cenderung melakukan pengawasan 

bank.Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik bertanggung jawab 

untuk memastikan bahwa bank melakukan kegiatan bisnisnya sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian dan memberi tahu Komisaris ketika 

seorang akuntan menemukan pelanggaran yang dapat mengganggu 

kesehatan atau membahayakan kesehatan bank. Meskipun ketiga 

lembaga di atas dapat menangani tugas mereka secara berbeda dalam 

hal pengawasan, pengawasan perbankan pada dasarnya dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu, pengawasan untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi, pengawasan dan pengawasan ekonomi makro, untuk 

mendorong setiap bank menjaga kesehatan dan menjaga kepentingan 

publik ( Pengawasan prudensial) 

4. Tinjauan Tentang Hak Tanggungan 

a. Pengertian Hak Tanggungan 

Definisi hipotek sesuai dengan Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang hak untuk mencakup tanah dan barang-barang terkait 

tanah (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Penjaminan Emisi 

Efek). 
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Adrian Sutedi membagi jaminan menjadi dua jenis, yaitu jaminan 

yang dihasilkan oleh hukum, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus, 

yaitu jaminan yang timbul dari perjanjian.Jaminan umum adalah jaminan 

yang ditentukan oleh Undang-Undang, seperti Pasal 1311 KUH Perdata, 

Bagian 1232 KUH Perdata, dan jaminan khusus yang timbul dari 

perjanjian sebelumnya, yaitu antara debitur dan bank atau pihak 

ketiga.Perjanjian yang ada.Tanggung hutang debitur. 

b. Ciri-Ciri dan Sifat Hak Tanggungan 

Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan, sebagai lembaga hak 

jaminan atas tanah, hak tanggungan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
8
 

a) Jika debitur gagal bayar, Droit de preferent berarti memberikan posisi 

prioritas kepada kreditor lain. 

b) Droit de suite berarti bahwa objek dependen selalu diikuti. Properti ini 

adalah salah satu jaminan yang khusus disediakan untuk kepentingan 

tukang kredit. 

c) Menjalankan prinsip profesional dan advokasi untuk memungkinkan 

mereka mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum 

kepada pihak-pihak terkait. 

                                                           
8Prof DR ST Remy Sjahdeini S. H, Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan 
Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan) 
(BANDUNG: Penerbit Alumni, 1999). 
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d) Jika debitur bertanggung jawab atas komitmen, ia dapat melakukan 

eksekusi tepat dalam arti bahwa ia dapat mengeksekusi objek jaminan 

hipotek, yang disebut eksekusi. 

e) Hipotek tidak dapat dibagi. 

f) Hak garansi untuk menjamin utang yang ada akan ada. 

g) Hipotek dapat menjamin lebih dari satu hutang. 

h) Hak hipotek hanya dapat dikenakan pada hak atas tanah. 

i) Hak hipotek dapat dikenakan pada hak atas tanah serta hak atas tanah 

dan hak bawah tanah. 

Sesuai dengan sifatnya, perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu kepala 

sekolah dan perjanjian. Perjanjian utama adalah perjanjian utama antara 

debitur dan lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk 

memperoleh fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Perjanjian kredit 

adalah perjanjian utama. Meskipun perjanjian aksesi adalah perjanjian 

selain perjanjian utama, perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan 

kekuatan tambahan pada perjanjian utama. Protokol Accesoir melekat 

pada protokol master, jadi jika protokol master berakhir, protokol akses 

akan secara otomatis berakhir, dan jika protokol master bergerak, protokol 

akses juga akan bergerak. Contoh dari perjanjian akuisisi adalah perjanjian 

untuk membuat jaminan, seperti perjanjian gadai, hipotek, wali amanat. 

c. Subyek Hak Tanggungan 
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Subjek hipotek dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 dan 9 dari 

"hukum hak underwriting", sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek 

hipotek adalah pemegang dan pemegang hipotek, yaitu pinjaman yang 

dijamin dengan penyelesaian. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

perjanjian. Objek hipotek tercantum dalam Pasal 4 (1) UU Penjaminan 

Emisi. Hak-hak ini harus didaftarkan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku dan ditransfer sesuai dengan sifatnya. Selain hak atas tanah yang 

diatur dalam Pasal 4 (2), hipotek dan hak penggunaan lahan nasional dapat 

diasumsikan dan harus didaftarkan dan dipindahkan sesuai dengan 

sifatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9
 

d. Proses Pembebanan Hak Tanggungan 

Menurut Pasal 10 (1), hipotek dijanjikan sebelum hak diasuransikan 

dari fase hipotek. Proses pemberian hak underwriting dilakukan dalam dua 

tahap, yaitu sebagai berikut: 

a) Tahap Pembebanan Hak Tanggungan  

Petugas Pengembangan Kontrak Tanah (selanjutnya disebut 

PPAT) adalah pejabat umum yang memiliki hak untuk membuat 

kontrak pengalihan hak atas tanah dan kontrak lainnya dalam hal hak 

atas tanah, sebagai bukti kontrak hukum tertentu untuk tanah di 

wilayah kerjanya masing-masing. 

                                                           
9Dr H Salim HS S.H M.S, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia (Jakarta: PT Rajagrafindo 
Persada, 2016). 
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b) Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan  

Arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (1) dan Pasal 13 (2) 

dari "hukum hak underwriting" termasuk bukti yang berkaitan dengan 

jaminan dan identitas pihak-pihak yang terkait, termasuk hak atas 

tanah dan/atau sertifikat hak. Surat tentang barang hipotek. PPAT 

wajib melakukannya karena posisi dan sanksi terhadap hal ini akan 

diatur dalam undang-undang dan peraturan yang mengatur posisi 

PPAT. 

Pendaftaran hipotek dilakukan oleh Biro Pertanahan, dan surat 

pertanggungjawaban hak atas tanah dibuat dan dicatat dalam buku 

tanah hak tanah sebagai objek hipotek, dan instruksi ini disalin ke 

dalam sertifikat hak tanah yang relevan. Ini berarti bahwa sertifikat 

hipotek adalah bukti keberadaan hipotek. Dengan demikian, sertifikat 

hipotek dapat membuktikan bahwa tanggal yang sudah ada pada saat 

penciptaannya / atau istilah lain yang digunakan sebagai dasar dasar 

adalah tanggal pendaftaran atau pencatatan dalam buku tanah yang 

digadaikan. 

e. Hapusnya dan Pencoretan Hak Tanggungan 

Menurut Pasal 18 dari "undang-undang hak underwriting", pembatalan 

hak underwriting, penghapusan hak hipotek berarti bahwa hak hipotek 
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belum dikeluarkan. Ada empat alasan untuk menghilangkan tanggung 

jawab, yaitu
10

 

1) keringanan hutang yang didukung hipotek 

2) Hipotek merampas hak 

3) Likuidasi hipotek sesuai dengan peringkat presiden pengadilan distrik 

4) Penghapusan hak atas tanah untuk pinjaman hipotek 

f. Eksekusi Hak Tanggungan 

Menurut Pasal 20 "Undang-Undang Hak Pertahanan", penegakan 

hipotek dapat dilakukan dalam tiga (3) cara, yaitu: 
11

 

1) Pemegang hipotek pertama menjual hipotek dengan biaya sendiri 

melalui pelelangan umum yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-

Undang Hak Tanggungan. 

2) Melaksanakan kekuasaan eksekutif yang terkandung dalam sertifikat 

hak underwriting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (2). 

Keputusan yang termasuk dalam sertifikat ganti rugi (orang yang 

bertanggung jawab atas keputusan) berisi "keadilan berdasarkan 

integritas Tuhan" dan dimaksudkan untuk mengkonfirmasi kekuatan 

penegakan dalam sertifikat hipotek sehingga jika debitor terluka, ia 

siap untuk menegakkan keputusan pengadilan melalui prosedur dan 

                                                           
10HS S.H M.S. 
11HS S.H M.S. 

Handoko Martadinata, Efektivitas Kredit Pemilikan Rumah Terhadap Warga Negara Asing di Kota Batam. 
UIB Repository ©2019



28 

 

Universitas Internasional Batam 

menggunakan parate sesuai dengan hukum acara sipil. Lembaga 

pelaksana memiliki efek hukum permanen, atau 

3) Menurut perjanjian dengan pemegang hipotek, jika metode 

memperoleh kekuatan tertinggi, itu dilakukan oleh pembeli, yaitu, 

barang yang digadaikan oleh hipotek dijual.  

5. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit 

a. Pengertian Perjanjian 

Pengertian perjanjian menurut Sudikno, perjanjian adalah “merupakan 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk 

menimbulkan suatu akibat hukum.” 

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana 

seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”
12

 

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan 

dengan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau 

lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. 

b. Syarat Sahnya Perjanjian 

Ketika suatu kesepakatan tercapai, tentu saja ada beberapa kondisi 

yang harus ditegakkan agar perjanjian tersebut menjadi efektif, karena 

perjanjian itu ada, dan tentu saja akan ada konsekuensi hukum, karena satu 

pihak akan terikat oleh pihak lain pada perjanjian tersebut. Untuk 

                                                           
12Prof R Subekti S.H, Aneka Perjanjian (BANDUNG: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014). 
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mencapai ini, itu dapat diimplementasikan melalui pengadilan jika perlu, 

dan perjanjian harus mematuhi persyaratan hukum perjanjian. 

c. Asas-Asas Hukum Perjanjian 

Menurut KUHPerdata pada dasarnya perjanjian berasaskan 

a) Kebebasan Berkontrak 

Prinsip kebebasan kontrak adalah bahwa setiap orang dapat dengan 

bebas mencapai kesepakatan apa pun yang ingin mereka raih tanpa 

batasan, kecuali bahwa prinsip kebebasan beragama tidak dapat 

dikenai konflik apa pun dengan hukum, ketertiban umum, dan 

moralitas. Prinsip ini jelas tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata, 

yang menyatakan bahwa semua perjanjian hukum mengikat secara 

hukum mereka yang membuatnya. 

Subekti Mengatakan, bahwa “dengan menekankan pada kata 

semua, maka ketentuan tersebut seolah-olah berisikan pernyataan 

pada masyarakat bahwa, setiap orang diperbolehkan membuat 

perjanjian yang serupa dan berisikan apa saja yang baik yang sudah 

diatur ataupun yang belum diatur Undang-Undang.” 

Oleh karena itu, kata "semua" dalam Pasal 1338 KUH Perdata 

menunjukkan bahwa tidak hanya hukum diketahui dan diatur, tetapi 

juga perjanjian yang tidak diketahui oleh hukum, karena setiap orang 

bebas untuk memutuskanperjanjian seperti apa yang ingin dibuat asal 

tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya sehingga dapat 
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dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah cerminan dari hak 

asasi manusia sendiri. 

b) Asas Konsensualisme 

Perjanjian tersebut saling melengkapi dengan prinsip bahwa tidak 

ada batasan setelah penandatanganan perjanjian tetapi prinsip non-

kontradiktif dengan RUU tersebut saling melengkapi. Dari saat itu, ia 

akan mencapai kesepakatan dan menerima tawaran. Prinsip ini sejalan 

dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang ketentuan 

perjanjian hukum. 

Prinsip yang disepakati oleh kedua belah pihak terkait dengan 

waktu perjanjian, yang berarti bahwa perjanjian tersebut memiliki efek 

hukum dalam mencapai kesepakatan dan diperkuat oleh kontrak 

tertulis. 

c) Asas Kekuatan Mengikat (pacta sunt servanda) 

Setiap perjanjian harus mengikat, yang berarti bahwa para pihak 

dalam perjanjian harus mengimplementasikan perjanjian tersebut. 

Oleh karena itu, perjanjian tersebut diberlakukan sebagai hukum orang 

yang menjalankannya. Dan dalam Pasal 1338 (2) KUHPerdata, 

ditetapkan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kecuali untuk 

perjanjian antara para pihak atau alasan bahwa hukum menganggap 

cukup. 

d) Asas Itikad Baik 
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Prinsip ini terkait dengan implementasi perjanjian. Setiap 

perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, dan ketentuan tentang 

prinsip itikad baik diatur dalam bagian 1338 (3) KUHPerdata. 

Prinsip itikad baik adalah prinsip para pihak, pihak-pihak yang 

ingin memenuhi isi perjanjian yang telah mereka capai, mereka harus 

memiliki niat baik untuk mengimplementasikannya atas dasar iman 

dan kepercayaan, daripada menyangkalnya 

e. Asas Kepribadian 

Dalam melakukan perjanjian tentu harus berdasarkan kehendak 

dan alam pengembangan perjanjian, tentunya harus didasarkan pada 

keinginan dan kepentingan individu, bukan berdasarkan kepentingan 

orang lain atau paksaan dari pihak lain, agar sesuai dengan prinsip 

kepribadian. Ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 

KUHPerdata. 

d. Unsur Perjanjian 

Di dalam perjanjian terdapat 3 (tiga) unsur penting yaitu :
13

 

1) Perjanjian Elemen Essensialia didasarkan pada elemen dasar. Jika 

tidak ada satu elemen, elemen-elemen ini saling melengkapi satu sama 

lain, dan perjanjian akan timpang sejak awal, perjanjian tidak pernah 

ada dan tidak ada efek hukum. 

                                                           
13SH. Prof. Dr., Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan (Citra Aditya Bakti, 2007). 
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2) Berbeda dengan Elemen Essensialia, Elemen Naturalia dianggap tidak 

pernah ada tanpa elemen, tetapi Elemen Naturalia tidak termasuk 

dalam perjanjian tetapi diatur dalam Undang-Undang dan berlaku 

untuk setiap protokol. 

3) Unsur tak terduga adalah peristiwa yang ditentukan dalam perjanjian, 

dan kemudian peristiwa itu terjadi atau akan terjadi di masa depan. 

Faktor tak terduga semacam ini juga merupakan faktor yang sangat 

penting dalam perjanjian, karena dapat menyebabkan perjanjian 

dilakukan sesuai dengan perjanjian atau cara lain. 

e. Jenis Perjanjian 

Secara umum, perjanjian dapat dibagi menjadi dua kategori, wajib dan 

tidak wajib.Perjanjian wajib adalah perjanjian yang mengharuskan 

seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.Perjanjian yang 

tidak wajib adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang untuk 

menyerahkan atau membayar sesuatu. 

Perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1) Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik 

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya 

mengimplementasikan pencapaian di satu sisi. Misalnya, perjanjian 

hibah, perjanjian borgtocht, dan perjanjian lisensi gratis. Kesepakatan 

bersama adalah kesepakatan yang memiliki kinerja di kedua sisi. 

Misalnya, jual beli. 
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2) Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian atas Beban 

Perjanjian bebas adalah perjanjian di mana satu memberikan 

keuntungan kepada yang lain tetapi tidak menguntungkan. Misalnya, 

hibah gratis, pinjaman, pinjaman tanpa bunga dan penyimpanan 

barang. Sedangkan perjanjian fee adalah perjanjian yang 

mengharuskan satu pihak untuk mencapai suatu prestasi yang secara 

langsung terkait dengan pencapaian yang harus dilakukan pihak lain. 

Contoh perjanjian tentang biaya adalah membeli, menjual, 

menyewakan, dan meminjam dan meminjam bunga. 

3) Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Rill dan Perjanjian Formil 

Karena kedua belah pihak mencapai kesepakatan, perjanjian yang 

disepakati oleh kedua belah pihak adalah perjanjian yang 

mengikat.Misalnya, perjanjian jual beli dan perjanjian sewa.Meskipun 

perjanjian yang sebenarnya adalah perjanjian yang tidak hanya 

membutuhkan protokol.Tapi itu juga mengharuskan objek perjanjian 

atau objek ditinggalkan.Misalnya, perjanjian tahanan untuk barang dan 

perjanjian pinjaman.Perjanjian formal adalah perjanjian yang 

mensyaratkan beberapa formalitas selain perjanjian.Konten ditentukan 

berdasarkan Undang-Undang.Misalnya, jaminan kepercayaan 

dibebankan. 

4) Perjanjian Bernama, Perjanjian Tak Bernama dan Perjanjian 

Campuran 
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Perjanjian yang ditunjuk adalah perjanjian yang secara khusus 

ditentukan dalam Undang-Undang.Perjanjian yang tidak disebutkan 

namanya adalah perjanjian yang tidak secara tegas diatur dalam 

UU.Seperti leasing, waralaba, anjak piutang.Meskipun protokol hibrid 

adalah protokol, itu adalah kombinasi dari dua atau lebih protokol. 

Misalnya, perjanjian perjanjian (naik) adalah campuran dari perjanjian 

sewa dan perjanjian kerja (mencuci pakaian, menyeterika pakaian dan 

membersihkan kamar) 

f. Perjanjian Kredit 

Menurut Pasal 1 (11), "Hukum Perbankan" menjelaskan surat kredit. 

Maka arti perjanjian kredit adalah perjanjian kredit antara pemberi 

pinjaman dan penerima kredit. Setiap surat kredit yang disetujui dan 

disepakati antara pemberi pinjaman dan penerima kredit harus dinyatakan 

dalam bentuk perjanjian kredit. Menurut perjanjian tersebut, hubungan 

hukum antara kedua pihak telah dibuat, yang disebut partisipasi.Hubungan 

hukum, hubungan yang menghasilkan konsekuensi hukum dari 

perlindungan hukum atau hukum.Jika suatu pihak tidak secara sukarela 

melaksanakan hak dan kewajibannya, salah satu pihak dapat menuntut 

melalui pengadilan. Meskipun keterlibatan adalah hubungan hukum antara 

dua atau dua pihak, satu pihak memiliki hak untuk mengajukan 

permintaan kepada pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk 

memenuhi permintaan tersebut. Pihak yang meminta sesuatu disebut 
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kreditor, dan pihak yang diwajibkan untuk melakukan permintaan itu 

disebut debitor. 

Saat memandu pinjaman, bank sangat memperhatikan prinsip 5C, 

yang disebut singkatan dari elemen seperti karakter, kemampuan, kondisi 

ekonomi, modal dan jaminan di sektor perbankan. Kualitas adalah sifat 

atau perilaku calon debitur, dan bank akan memperhatikan hal ini sebelum 

menandatangani perjanjian kredit. Kapasitas adalah kemampuan debitur 

untuk mengantisipasi kemampuannya membayar utang. Modal adalah 

modal debitur dan harus diketahui oleh kreditor potensial karena modal 

dan profitabilitas debitur terkait langsung dengan kemampuan membayar 

kredit. Kondisi ekonomi, yaitu kondisi ekonomi mikro dan makro, harus 

dianalisis sebelum kredit diberikan, terutama jika itu terkait langsung 

dengan bisnis debitur. Jaminan atau jaminan adalah pilihan terakhir para 

kreditor, tetapi tidak ada keraguan seberapa penting jaminan dalam setiap 

pinjaman. 

B. LANDASAN YURIDIS 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

“perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap orang lain atau lebih.” 

 

Pasal 570 KUHPerdata 
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“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan 

dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan 

kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang 

atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak 

menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu 

dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi 

kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan 

pembayaran ganti rugi.” 

 

Pasal 1311 KUHPerdata  

“kekayaan Debitur, baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak, yang 

telah ada dan yang akan datang dikemudian hari walaupun tidak 

diserahkan sebagai jaminan, maka akan secara hukum menjadi jaminan 

seluruh utang Debitur.” 

 

Pasal 1313 KUHPerdata :  

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” 

 

Pasal 1315 KUHPerdata 

“pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya 

untuk kepentingan dirinya sendiri.” 

 

Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut : 

a) “Sepakat mereka yang mengikatkan diri, dimana di dalam syarat yang 

pertama ini adalah sepakat, dimana bahwa pada dasarnya dimana 

para pihak-pihak yang ikut mengkaitkan dirinya kepada suatu 

perjanjian yang telah disepakati oleh suatu perjanjian yang diadakan 

dan disetujui para pihak 

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan maksudnya bahwa untuk 

membuat suatu perjanjian-perjanjian yang menyangkut suatu 

perbuatan hukum yang mendasarinya yang dalam kategori para 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian telah cakap hukum dalam 

subjek hukum yang sesuai didalam 1330 Burgelijk Wet Book dimana 

diantaranya isinya ialah sebagai berikut : 

1) Orang-orang yang belum dewasa 

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan 
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3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-

undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-

undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu 

4) Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dengan suatu hal tertentu 

dalam persyaratan ketiga syarat sahnya suatu perjanjian itu 

sendiri. Menurut ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata dimana 

perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang 

paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan 

bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu 

terkemudian dapat ditentukan atau dihitung 

5) Suatu sebab yang halal pengertian dari suatu sebab yang halal 

yaitu, bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang, norma-norma agama, kesusilaan, dan ketertiban 

umum” 

 

Pasal 1338 KUHPerdata 

“semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang-

Undang bagi mereka yang membuatnya.” 

 

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata 

“perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” 

Pasal 1340 KUHPerdata  

“perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.” 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria
14

 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria  

“Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai 

yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang 

                                                           
14 “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria,” accessed October 27, 2018, http://dkn.or.id/wp-content/uploads/2013/03/Undang-
Undang-RI-nomor-5-Tahun-1960-tentang-Pokok-Pokok-Dasar-Agraria.pdf. 
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tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 

masyarakat” 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria  

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam 

Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 

yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 

orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang 

lain serta badan-badan hukum” 

 

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria 

a. “hak milik,  

b. hak guna usaha,  

c. hak guna bangunan,  

d. hak pakai,  

e. hak sewa,  

f. hak membuka tanah, 

g. hak memungut hasil hutan,  

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang 

akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.” 

 

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria  

“Hak Milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang 

dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam 

Undang-Undang Pokok Agraria” 

 

Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria 

1) “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.  

2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 

mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.  

3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini 

memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 

percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara 

Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-

undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu 

dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau 

hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut 

lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus 
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karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan 

bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.  

4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya 

mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai 

tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 

pasal ini.” 

 

Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria 

a. “Tanahnya jatuh kepada negara: 

1) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang 

Pokok Agraria; 

2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 

3) Karena diterlantarkan; 

4) Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Pokok Agraria. 

b. Tanahnya musnah.” 

Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria  

1) “Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 

dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana 

tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau 

peternakan.  

2) Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 

hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih 

harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan 

yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.  

3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” 

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria 

1) “warganegara Indonesia;  

2) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia.” 

Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria 

1. “Jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbarui; 

Handoko Martadinata, Efektivitas Kredit Pemilikan Rumah Terhadap Warga Negara Asing di Kota Batam. 
UIB Repository ©2019



40 

 

Universitas Internasional Batam 

2. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 

berakhir; 

3. Dicabut untuk kepentingan umum (berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan 

Benda-Benda yang Ada di Atasnya); 

4. Diterlantarkan;  

5. Tanahnya musnah; 

6. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai pemegang hak (wajib melepaskan atau 

mengalihkan haknya paling lambat satu tahun).” 

Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria  

1) “Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan 

jangka waktu paling lama 30 tahun.  

2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan 

serta keadaan bangunanbangunannya, jangka waktu tersebut dalam 

ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.  

3) Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” 

 

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria  

1) “warganegara Indonesia;  

2) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia.” 

 

Pasal 37 Undang-Undang Pokok Agraria  

1) “mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara : karena 

penetapan pemerintah;  

2) mengenai tanah milik : karena perjanjian yang berbentuk otentik 

antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan 

memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan 

hak tersebut.” 

 

Pasal 40 Undang-Undang Pokok Agraria: 

1. “Jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbarui; 
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2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir oleh pejabat yang 

berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik 

karena tidak dipenuhinya suatu syarat: 

a. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban memegang hak; 

b. Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang 

disepakati oleh pemegang hak guna bangunan dengan pemegang 

hak pengelolaan atau pemegang hak milik; 

c. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 

berakhir; 

4. Dicabut untuk kepentingan umum (berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan 

Benda-Benda yang Ada di Atasnya); 

5. Diterlantarkan; 

6. Tanahnya musnah; 

7. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan. tidak 

lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak (wajib melepaskan atau 

mengalihkan haknya paling lambat satu tahun).” 

 

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria 

“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil 

dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang 

lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 

keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya 

atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian 

sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal 

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang 

ini” 

 

Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria  

1. “Warganegara Indonesia; 

2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; 

3. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah 

Daerah; 

4. Badan-badan keagamaan dan sosial;  

5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

6. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; 

7. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.” 

 

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria  
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“Hak-hak yang bersifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi-Hasil, Hak 

Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian diatur untuk membatasi 

sifatsifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak 

tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat” 

 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia
15

 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan 

“warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.” 

Pasal 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Warga Negara Indonesia adalah: 

a. “setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia 

dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah 

menjadi Warga Negara Indonesia;  

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu 

Warga Negara Indonesia;  

c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga 

Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;  

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga 

negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;  

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga 

Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan 

atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan 

kepada anak tersebut;  

                                                           
15 “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG 
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA,” accessed October 27, 2018, www.hukumonline.com. 
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f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah 

ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya 

Warga Negara Indonesia;  

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga 

Negara Indonesia;  

h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga 

negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia 

sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut 

berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;  

i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada 

waktu lahir tidak belas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;  

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik 

Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;  

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah 

dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui 

keberadaannya;  

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari 

seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena 

ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan 

kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; 

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan 

kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia 

sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.” 

Pasal 7 Undang-Undang Kewarganeraan 

“Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai 

orang asing.” 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
16

 

                                                           
16 “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN 
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DENGAN 
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,” accessed October 27, 2018, 
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/331.pdf. 
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Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan  

“segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya” 

 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan  

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak” 

 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perbankan  

“bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran.” 

 

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Perbankan  

“bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau 

berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran.” 

 

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan  

“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.” 

 

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan 

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”  

 

Pasal 3 Undang-Undang Perbankan  

“sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat” 

Pasal 4 Undang-Undang Perbankan  
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“menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional 

ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” 

 

Pasal 6 Undang-Undang Perbankan  

a) “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;  

b) Memberikan kredit;  

c) Menerbitkan surat pengakuan hutang;  

d) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah;  

e) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan 

dana kepada bank lain;  

f) Menyediakan tempat menyimpan barang berharga;  

g) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan kepentingan suatu kontrak;  

h) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan 

wali amanat;  

i) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku.”  

Pasal 10 Undang-Undang Perbankan 

“Bank Umum dilarang :  

1) melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf b dan huruf c;  

2) melakukan usaha perasuransian;  

3) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dan Pasal 7.” 

 

Pasal 13 Undang-Undang Perbankan 

a) “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu;  

b) memberikan kredit;  

c) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip 

Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia.  

d) menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank 

lain.” 
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Pasal 14 Undang-Undang Perbankan 

“Bank Perkreditan Rakyat dilarang:  

1) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran;  

2) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;  

3) melakukan penyertaan modal;  

4) melakukan usaha perasuransian; e. melakukan usaha lain di luar 

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.” 

 

Pasal 29 Undang-Undang Perbankan  

“pengawasan yang tidak langsung yang terutama dalam bentuk 

pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank, 

dan pengawasan langsung (pemeriksaan yang disusul dengan tindakan 

perbaikan).” 

 

Pasal 34 Undang-Undang Perbankan 

1) “Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan 

perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan 

berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia.  

2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.  

3) Tahun buku bank adalah tahun takwim.” 

 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahnn 1996 Tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
17

 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan 

“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 utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.“ 

 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan  

                                                           
17 “Undang-Undang No.4 Tahun 1996 - Hak Tanggungan,” accessed October 28, 2018, 
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_96.htm. 
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“hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah Hak Milik, 

Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah Negara.” 

 

Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Hak Tanggungan  

“hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut 

bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan 

milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dinyatakan secara 

tegas dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang bersangkutan.” 

 

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan 

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama 

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan 

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 

dari hasil penjualan tersebut” 

 

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan  

“Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum 

yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 

terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.”  

Pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan  

“Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan 

hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.”  

 

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan 

“janji tersebut wajib dituangkan dan merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari perjanjian-perjanjian piutang”.  

 

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan 

“pemberian hak tanggungan dilakukan denga Akta Pemberian Hak 

Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundangundangan 

yang berlaku”.  

 

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan 

“pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor 

Pertanahan”.  
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Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan 

“selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja setelah penandatanganan 

APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah 

lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.”  

 

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan  

“sebagai bukti adanya hak tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan 

sertipikat hak tanggungan”. 

 

Pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan 

a) “hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tang-gungan;  

b) dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;  

c) pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan pene-tapan peringkat 

oleh Ketua Pengadilan Negeri;  

d) hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.” 

 

Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan  

“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:  

a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau  

b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan 

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

Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang 

ditentukan dalamperaturan perundang-undangan untuk pelunasan 

piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada 

kreditor-kreditor lainnya”.  

 

Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan 

“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan. Penjualan 

obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan 

demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang meng-untungkan 

semua pihak.”  

 

Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan 

“Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 

dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan 

Handoko Martadinata, Efektivitas Kredit Pemilikan Rumah Terhadap Warga Negara Asing di Kota Batam. 
UIB Repository ©2019



49 

 

Universitas Internasional Batam 

secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 

2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau 

media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan 

keberatan”. 

 

Pasal 22 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Hak Tanggungan  

1) “Setelah Hak Tanggungan hapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18, Kantor Pertanahan mencoret catatan Hak Tanggungan tersebut 

pada buku tanah hak atas tanah dan sertipikatnya.  

2) Dengan hapusnya Hak Tanggungan, sertipikat Hak Tanggungan yang 

bersangkutan ditarik dan bersama-sama buku tanah Hak Tanggungan 

dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan.  

3) Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena 

sesuatu sebab tidak dikembalikan kepada Kantor Pertanahan, hal 

tersebut dicatat pada buku tanah Hak Tanggungan.” 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah 

Pasal 2 PP No. 40 Tahun 1996 

“Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah:  

1. Warga Negara Indonesia.  

2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia” 

Pasal 6 PP No. 40 Tahun 1996 

1. “Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh 

Menteri atau Pejabat yang ditumjuk.  

2. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan pemberian Hak 

Guna Usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden” 

Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996 

1. “Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan 

untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun. 

2. Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang 
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hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah 

yang sama.” 

Pasal 19 PP No. 40 Tahun 1996 

“Yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah :  

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum  Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia.” 

Pasal 22 PP No. 40 Tahun 1996 

1. “Hak Guna Bangunan atas tanah Negara diberikan dengan keputusan 

pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  

2. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan 

keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk 

berdasar-kan usul pemegang Hak Pengelolaan.  

3. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan dan pemberian 

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.” 

Pasal 25 PP No. 40 Tahun 1996 

1. “Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun.  

2. Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan perpanjangannya 

sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada bekas 

pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan di 

atas tanah yang sama.” 

Pasal 41 PP No. 40 Tahun 1996 

1. “Tanah negara; 

2. Tanah hak pengelolaan; 

3. Tanah hak milik.” 

Pasal 55 PP No. 40 Tahun 1996 

1. “Jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbarui; 

2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan 

atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya berakhir karena: 
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a) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak 

dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan mengenai hak 

dan kewajiban pemegang hak pakai; 

b) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban 

yang diatur dalam perjanjian pemberian hak pakai antara 

pemegang hak pakai dan pemegang hak milik atau 

perjanjian penggunaan hak pengelolaan; 

c) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap; 

3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 

berakhir; 

4. Dicabut untuk kepentingan umum (berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan 

Benda-Benda yang Ada di Atasnya); 

5. Diterlantarkan;  

6. Tanahnya musnah;  

7. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak pakai tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai pemegang hak (wajib melepaskan atau 

mengalihkan haknya paling lambat satu tahun).” 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah 

Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang berkedudukan di 

Indonesia 

Pasal 2 Permen No 103 Tahun 2015 

1) “Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau 

hunian dengan Hak Pakai.  

2) Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau 

hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Orang Asing 

pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan.  

3) Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, rumah tempat tinggal 

atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

diwariskan.  

4) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan Orang Asing, ahli waris harus mempunyai izin tinggal 

di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 

Pasal 4 Permen No 103 Tahun 2015 
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“Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh Orang Asing 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:  

A. Rumah Tunggal di atas tanah:  

1. Hak Pakai; atau  

2. Hak Pakai di atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan 

perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik dengan 

akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

B. Sarusun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai.” 

Pasal 7 Permen No 103 Tahun 2015 

1. “Rumah Tunggal di atas tanah Hak Pakai di atas Hak Milik yang 

dikuasai berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf a angka 2 diberikan Hak Pakai untuk jangka waktu 

yang disepakati tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) tahun.  

2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berakhir, Hak Pakai dapat diperpanjang untuk jangka waktu 

paling lama 20 (dua puluh) tahun sesuai kesepakatan dengan 

pemegang hak atas tanah.  

3. Dalam hal jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berakhir, Hak Pakai dapat diperbaharui untuk 

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sesuai 

kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah.” 

 

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, 

atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian 

oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia 

 

Pasal 3 Permen ATR No 29 Tahun 2016 

1. “Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat memiliki rumah 

untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.  

2. Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, maka rumah tempat 

tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diwariskan. 
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3. Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan Orang Asing, maka ahli waris harus mempunyai izin 

tinggal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan” 

Pasal 4 Permen ATR No 29 Tahun 2016 

1. “Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh 

Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

merupakan:  

A. Rumah Tunggal, di atas tanah:  

1) Hak Pakai;  

2) Hak Pakai atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan 

perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik dengan 

akta Pejabat Pembuat Akta Tanah; atau  

3) Hak Pakai yang berasal dari perubahan Hak Milik atau Hak 

Guna Bangunan.  

B. Sarusun yang:  

1) dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai;  

2) berasal dari perubahan Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun”. 

Pasal 16 Permen ATR No 29 Tahun 2016 

1. “Rumah tempat tinggal atau hunian yang dimiliki oleh Orang Asing 

dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani dengan Hak 

Tanggungan.  

2. Rumah tempat tinggal atau hunian yang dimiliki oleh Orang Asing 

dapat beralih dan/atau dialihkan kepada pihak lain.  

3. Pembebanan dengan Hak Tanggungan dan peralihan hak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

 

9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/16/PBI/2015 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 Tentang 

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Indonesia Dengan 

Pihak Asing  

Pasal 13  

“Bank dilarang melakukan transaksi tertentu dengan Pihak Asing yang 

meliputi:  
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a. pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam Rupiah dan/atau valuta 

asing; 

b. penempatan dalam Rupiah;  

c. pembelian Surat Berharga dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Pihak 

Asing;  

d. tagihan antar kantor dalam Rupiah;  

e. tagihan antar kantor dalam valuta asing dalam rangka pemberian 

Kredit atau Pembiayaan di luar negeri; dan  

f. penyertaan modal dalam Rupiah;” 

 

Pasal 15  

1. “Larangan terhadap pemberian Kredit atau Pembiayaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a tidak berlaku 

terhadap:  

a. Kredit atau Pembiayaan non tunai atau garansi yang terkait 

dengan kegiatan investasi di Indonesia yang memenuhi 

persyaratan berikut:   

1) memperoleh counter guaranty (kontra garansi) dari Prime 

Bank yang bukan merupakan:  

a) kantor cabang Bank di luar negeri; dan 

b) kantor cabang bank asing baik di dalam maupun di luar 

negeri; atau   

2) adanya jaminan setoran sebesar 100% (seratus persen) dari 

nilai garansi yang diberikan.  

b. Kredit atau Pembiayaan dalam bentuk sindikasi yang memenuhi 

persyaratan berikut:  

1) mengikutsertakan Prime Bank sebagai lead bank;  

2) diberikan untuk pembiayaan proyek di sektor riil untuk usaha 

produktif yang berada di wilayah Indonesia; dan  

3) kontribusi bank asing sebagai anggota sindikasi lebih besar 

dibandingkan dengan kontribusi Bank di dalam negeri.  

c. kartu kredit;  

d. Kredit atau Pembiayaan konsumsi yang digunakan di dalam 

negeri; 

e. cerukan intrahari dalam Rupiah atau valuta asing yang didukung 

oleh dokumen-dokumen yang bersifat authenticated yang 

menunjukkan konfirmasi akan adanya dana masuk ke rekening 

bersangkutan pada hari yang sama dan memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia;  

f. cerukan dalam Rupiah atau valuta asing karena pembebanan 

biaya administrasi; dan  

g. pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah 

untuk mengelola aset-aset Bank dalam rangka restrukturisasi 
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perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya 

dijamin oleh Prime Bank. “ 

 

C. LANDASAN TEORITIS 

1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah pertanyaan (kondisi) yang jelas dan regulasi. Hukum 

harus jelas dan adil. Itu harus menjadi kode etik dan keadilan, karena kode 

etik harus mendukung pesanan yang dianggap wajar. Hukum hanya bisa 

menjalankan fungsinya karena dijalankan dengan adil dan adil. Kepastian 

hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab dari segi norma, bukan 

sosiologi.
18

 

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem normatif. Spesifikasi adalah 

pernyataan yang menekankan aspek "harus" atau menyelesaikan masalah 

dengan memasukkan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. 

Norma adalah produk dan perilaku manusia yang bijaksana. Hukum yang 

mengandung aturan umum menjadi pedoman bagi individu untuk 

berperilaku dalam masyarakat, termasuk hubungan dengan teman sebaya 

dan dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi pembatasan kelebihan 

komunitas atau tindakan pada individu. Keberadaan aturan-aturan ini dan 

penerapan aturan-aturan ini mengarah pada kepastian hukum
19

 

                                                           
18 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari : Memahami Dan Memahami Hukum (Yogyakarta: 
Laksbang Pressindo, 2010). 
19 Prof (Emeritus) Dr H Lili Rasjidi S.H S.Sos LL.M, Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum (BANDUNG: 
Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2016). 
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Menurut Untrecht, kepastian hukum mengandung dua pergertian, yaitu  

a) “Adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui pembuatan apa yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan, 

b) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu 

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau 

dilakukan oleh Negara terhadap individu” 

Doktrin kepastian hukum berasal dari hukum - ajaran dogmatis, yang 

didasarkan pada antusiasme di dunia hukum, sering memperlakukan 

hukum sebagai otonom, independen, karena hukum itu tidak lebih dari 

serangkaian aturan bagi pengikut konsep ini. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat 

diimplementasikan dengan benar dan diimplementasikan dengan benar, 

dan memberikan makna sebenarnya dari hukum yang ditujukan untuk 

membangun tatanan sosial di suatu negara. 

2. Teori Efektivitas Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai tolok ukur 

untuk perilaku atau perilaku yang sesuai. Metode berpikir yang digunakan 

adalah pendekatan deduktif - rasional, yang menghasilkan pola pikir 

dogmatis. Di sisi lain, beberapa orang berpikir bahwa hukum adalah sikap 

atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah 
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pengalaman induktif, sehingga hukum dianggap diulang dalam bentuk 

yang sama dan memiliki tujuan tertentu. Jika seseorang mengklaim bahwa 

aturan hukumnya berhasil atau gagal mencapai tujuannya, mereka dapat 

mengetahui efek hukum dari tindakan atau kenyataan hukum, sehingga 

sering diketahui apakah efek ini telah berhasil mengatur sikap atau 

perilaku untuk membuatnya sesuai. Efektivitas hukum berarti bahwa 

validitas hukum akan disoroti oleh tujuan yang ingin dicapai, yaitu 

validitas hukum. Salah satu upaya biasa adalah membuat orang mematuhi 

aturan hukum, termasuk sanksi. Sanksi ini bisa negatif atau positif, yang 

berarti merangsang orang untuk tidak bertindak dengan perilaku tercela 

atau untuk mengambil tindakan yang terpuji 

Teori Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:
20

 

1) “Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

                                                           
20 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2008). 
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5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.” 

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang 

menentukan dapat berfungsnya hukum tertulis tersebut dengan baik atau 

tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. 

Maka dapat disimpulkan bahwa dari Teori Efektivitas hukum diatas 

bahwa suatu aturan dapat dikatakan efektif atau berjalan di masyarakat 

jika aturan atau lembaga hukum tersebut mencapai tujuan yang 

dikehendaki para pihak ataupun para pihak tersebut mematuhi seluruh 

subtansi hukum tersebut 
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