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PENGGUNAAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK 

TANGGUNGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT 

PERUMAHAN BERSUBSIDI (PENELITIAN DI BANK ARTHA GRAHA 

INTERNASIONAL, Tbk CABANG MEDAN) 

ABTRAKSI 

Adapun pemasangan Hak Tanggungan membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit maka untuk KPR bersubsidi, maka masa berlaku SKMHT tersebut adalah 

sampai berakhirnya perjanjian kredit atau sampai perjanjian kredit tersebut lunas. 

Adapun jangka waktu berlakunya SKMHT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 
sesudah diberikan. Tak jarang kreditor melakukan cidera janji terhadap jangka 

waktu berlakunya SKMHT yang diberikan oleh pihak bank. 

Jenis penelitian ini adalah normative atau yuridis normatif yang dapat 

diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan 

sekunder, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber Data 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan 

dalam penulisan tesis ini yaitu melalui teknik studi pustaka (literature research). 

Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif. 

Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 

dalam pemberian fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi oleh Bank Artha Graha 

Internasional Cabang Medan dalam pelaksanaannya tidak diikuti dengan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT), sehingga penggunaan SKMHT berlaku 

jangka waktunya sampai dengan berakhirnya perjanjian pokok, yakni perjanjian 

kredit tersebut. Adapun tujuan penggunaan SKMHT oleh Bank Artha Graha 

Internasional Cabang Medan terhadap Kredit Perumahan bersubsidi adalah untuk 

menghemat biaya dan debitur tidak perlu lagi tanda tangan SKMHT lagi jika 

SKMHT mati untuk sementara balik nama belum selesai.  
Akibat penggunaan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan 

dalam rangka pemberian fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi, yaitu sebagai 

berikut: (1) Debitur tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

(Disdukcapil); (2) Subsidi Besaran Uang Muka (SBUM) belum tentu cair; (3) 

Informasi debitur yang tidak benar; dan (4) Tidak adanya pengaturan mengenai 

batas jangka waktu bagi pemerintah untuk mengabulkan atau menolak permintaan 

pencairan dari bank. 

Upaya-Upaya yang dilakukan Pihak Bank Artha Graha Internasional 

Cabang Medan sebagai Pemegang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT), yaitu: (1) Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya 

membayar pelunasan tersebut walaupun telah mendapat peringatan-peringatan 

dari bank, maka bank berhak melaksanakan eksekusi atas jaminan yang 

dipegangnya; (2) Hasil eksekusi dan atau penjualan barang jaminan tersebut, 

digunakan untuk melunasi sisa hutang debitur kepada bank, termasuk semua biaya 

yang telah dikeluarkan bank guna melaksanakan eksekusi barang jaminan. (3) 

Bila hasil penjualan atau eksekusi barang jaminan kredit jumlahnya belum 
mencukupi untuk melunasi seluruh hutang debitur kepada bank. 

Kata Kunci : Akta SKMHT, Kredit Perumahan bersubsidi, dan Bank Artha 

Graha Internasional
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rumah merupakan suatu kebutuhan pokok atau primer bagi manusia. 

Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian 

pembinaan keluarga. Hal ini menyebabkan rumah menjadi idaman untuk 

dimiliki dan mendapatkan rumah tidak mudah, sebab untuk memenuhi 

keperluan tersebut memerlukan biaya yang relatif besar.1 

Indonesia sebagai Negara berkembang dimana pendapatan perkapita 

penduduknya relatif rendah sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan 

rumah.  

Berdasarkan fenomena diatas pemerintah harus bekerja keras untuk 

dapat mensejahterakan masyarakatnya yang berpenghasilan rendah yaitu 

dengan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan 

pemukiman bagi masyarakat. 

Dalam memberikan bantuan/kemudahan untuk memperoleh 

perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah maka dilakukan perubahan 

terhadap persyaratan kredit perumahan bersubsidi yang pendanaannya berasal 

dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan 

belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk 

penyelenggaraan perumahan dan pemukiman sesuai peraturan perundang-

undangan. 

Adapun salah satu alternatif untuk memiliki rumah adalah dengan cara 

kredit melalui bank atau di masyarakat dikenal dengan istilah Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR). KPR bersubsidi adalah sebuah kredit pemilikan rumah yang 

sasarannya yakni masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah. Hal ini 

disebabkan karena mayoritas masyarakat Indonesia tidak  mampu membeli 

rumah melalui cara pembalian secara tunai. Hal ini membantu dan mendorong 

                                                             
1
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
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Pemerintah untuk menyediakan dana subsidi untuk fasilitas kredit pemilikan 

rumah melalui sektor perbankan.2 

Dengan demikian perjanjian jaminan kredit ini dibuat atau ada karena 

adanya perjanjian yang mendahului, yaitu perjanjian kredit. Sesuai dengan 

tujuannya perjanjian jaminan kredit memang dibuat untuk menjamin kewajiban 

dari debitur yang ada dalam perjanjian kredit, yaitu melunasi kredit tersebut. 

Jadi tanpa adanya perjanjian kredit, perjanjian jaminan kredit tidak akan ada. 

Dalam ilmu hukum, kedudukan dari perjanjian kredit adalah perjanjian pokok 

(Principal), sedangkan kedudukan dari perjanjian jaminan kredit tersebut sebagai 

perjanjian ikutan atau tambahan (accessoir). 

Sebelum menggunakan KPR, masyarakat dituntut untuk membayar 

uang muka minimal 20% dari harga rumah. Masyarakat juga diminta berbagai 

biaya lain yang berhubungan dengan biaya bank seperti biaya administrsi, biaya 

provisi, asuransi dan biaya-biaya Notaris sehubungan dengan proses balik nama 

sertipikat dan pemasangan Hak Tanggungan, yang nilainya bisa dikatakan tidak 

sedikit. Dari beberapa surat-surat tersebut, dua diantaranya adalah Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut SKMHT) dan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT). 

SKMHT merupakan sebuah surat yang berisi pemberian kuasa yang 

dibuatkan atau diberikan oleh pemberi agunan atau pemilik tanah dalam hal ini 

adalah Debitur atau pembeli sebagai pihak pemberi kuasa kepada kreditur 

selaku pihak penerima kuasa guna mewakili pemberi kuasa melakukan 

pemberian atas hak Tanggungan kepada kreditur atas tanah pemberi kuasa.3 

Atas agunan berupa rumah tersebut maka untuk keamanan dan 

kepastian bagi pihak kreditur dalam hal ini Bank maka atas sertifikat tersebut 

nantinya akan dipasang Hak Tanggungan dan didaftarkan pada Kantor Badan 

Pertanahan Nasional berdasarkan akta SKMHT tersebut. 

                                                             
2
 Blaang. 2016. Perumahan dan Pemukiman sebagai Kebutuhan Pokok. Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia. hal.61. 
3
 Darus Badrulzaman. 2014. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Bandung: 

Alumni.  hal.44.  
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Pada saat penandatanganan akta Perjanjian Kredit, Debitur juga 

menandatangani akta SKMHT. SKMHT tersebut diperlukan untuk menjamin 

fasilitas kredit perumahan bersubsidi 

Adapun pemasangan Hak Tanggungan membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit maka untuk KPR bersubsidi, masa berlaku SKMHT tersebut adalah 

sampai berakhirnya perjanjian kredit atau sampai perjanjian kredit tersebut 

lunas.  

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik 

dan menuangkannya ke dalam makalah yang berjudul “JANGKA WAKTU 

PENGGUNAAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK 

TANGGUNGAN UNTUK MENJAMIN FASILITAS KREDIT PERUMAHAN 

BERSUBSIDI”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam makalah ini, yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimana prosedur pemberian Fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi? 

2. Bagaimana pengaturan jangka waktu mengenai Akta Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan di dalam peraturan perundang-

undangan? 

3. Bagaimana Penggunaan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

dalam Rangka Pemberian Fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam makalah ini, yaitu sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian Fasilitas Kredit Perumahan 

Bersubsidi. 

2. Untuk mengetahui pengaturan jangka waktu mengenai Akta SKMHT di 

dalam peraturan perundang-undangan. 

3. Untuk mengetahui masa berlaku Akta SKMHT dalam Rangka Pemberian 

Fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi. 
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D. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum 

doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti 

bahan pustaka dan bahan sekunder.4 Dapat dikatakan bahwa sifat yuridis 

normative yaitu dengan mengkaji, menganalisis data sekunder berupa                 

bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan norma-norma positif 

di dalam suatu sistem perundangan-undangan yang mengatur pola kehidupan 

manusia.  

2. Sumber Bahan Hukum 

Sumber penelitian ini dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder ini adalah bahan-bahan kepustakaan hukum dan dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. 

Terutama dari buku-buku dan literature yang sudah ada yang terdiri 

dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu peraturan hukum yang mengikat dan 

mengatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas         

buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, 

jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, 

yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan 

dengan topik penelitian.5 Dalam penelitian ini, bahan hukum 

sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang 

relevan dengan permasalahan Penggunaan Akta SKMHT dalam 

                                                             
4
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. Penelitian Hukum Normatif – Suatu 

Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press. hal. 13-14. 
5
 Jhonny Ibrahim. 2015. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayu 

Media. hal. 295 
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Rangka Pemberian Fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi, jurnal 

penelitian hukum, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah 

yang berkaitan. 

c. Bahan Hukum Tertier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder berupa Kamus Umum, Kamus Bahasa, surat kabar, artikel 

dan internet. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu 

melalui teknik studi pustaka (literature research) dan juga melalui bantuan media 

elektronik, yaitu internet. Untuk memperoleh data dari sumber ini digunakan 

dengan memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan                

buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan bahasan dari judul ini.  

4. Analisis Data  

Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu sebagai berikut:6  

a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang 

relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. 

b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut 

di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas. 

c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan 

kesimpulan dari permasalahan.  

d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan 

kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan 

dan tulisan.  

 

 

 

 

                                                             
6
 Tampil Anshari Siregar. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. Medan: Pustaka Bangsa 

Press. hal. 75-76. 
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BAB II 

PROSEDUR PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PERUMAHAN BERSUBSIDI 

A. Pengertian Kredit Pemilikan Rumah 

Kredit Pemilikan Rumah merupakan salah satu jenis pelayanan kredit 

yang diberikan oleh bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman 

khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah atau renovasi 

rumah.7 

Kredit Pemilikan Rumah adalah kredit jangka panjang yang disalurkan 

oleh perbankan kepada debiturnya untuk membangun atau memiliki rumah 

baru atau bekas diatas sebuah lahan dengan jaminan sertifikat kepemilikan atas 

rumah dan lahan itu sendiri.8  

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah 

atau kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah.  

Adapun agunan yang diperlukan untuk KPR adalah rumah yang akan 

dibeli itu sendiri untuk KPR pembelian. Sedangkan untuk KPR multiguna atau 

KPR Refinancing yang menjadi agunan adalah rumah yang sudah dimliki. Karena 

masuk dalam kategori kredit konsumtif maka peruntukan KPR haruslah untuk 

kegiatan yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah, furniture, kendaraan 

bermotor dan tidak boleh untuk kegiatan yang bersifat produktif seperti 

pembelian stok barang dagangan, modal kerja dan lain sebagainya.  

B. Jenis – Jenis Kredit Pemilikan Rumah  

Kredit Pemilikan Rumah juga muncul karena adanya berbagai kondisi 

penunjang yang strategis diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan perumahan 

yang semakin lama semakin tinggi namun belum dapat mengimbangi 

kemampuan daya beli kontan dari masyarakat.  

Di Indonesia, terdapat dua jenis KPR, yaitu sebagai berikut:9  

                                                             
7
 Hardjono. 2016 Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR. Jakarta: PT.Pusaka 

Grahatama. hal.33. 
8
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 

9
 Dika Chandra Priana. 2015. Jenis Kredit Pemilikan Rumah di Indonesia. Jakarta: 

PT.Pusaka Grahatama. hal. 57. 
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1. KPR Subsidi, yaitu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat 

berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan 

perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang 

diberikan berupa: subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana 

pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri 

oleh pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit 

diberikan fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan pemerintah 

dalam memberikan subsidi ini adalah penghasilan pemohon dan 

maksimum kredit yang diberikan.  

2. KPR Non Subsidi, yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh 

masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan 

besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang 

bersangkutan. 

C. Prosedur Pemberian Fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi 

Adapun prosedur pemberian kredit perumahan bersubsidi oleh badan 

hukum, yaitu sebagai berikut:10 

1. Pengajuan bekas-berkas 

Dalam hal ini pemohon atau calon debitur mengajukan permohonan kredit 

yang di tuangkan dalam proposal. 

2. Penyelidikan berkas pinjaman 

Penyelidikan berkas pinjaman yaitu meneliti atau mengecek berksa-berkas 

yang telah diajukan oleh pemohon yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah berkas yang di ajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan 

dan sudan benar. 

3. Wawancara 1 

Merupakan penyidikan kepada calon nasabah dengan pihak bank dengan 

menanyakan langsung, untuk meyakinkan apabila berkas- berkas tersebut 

sesuai dan lengkap seperti dengan syarat yang di inginkan bank. 

4. On the spot 

                                                             
10

 Kasmir. 2016. Prosedur Pemberian Kredit Perumahan Bersubsidi. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. hal.41. 
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Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai 

obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. 

5. Wawancara 2 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada 

saat setelah dilakukannya on the spot di lapangan. 

6. Keputusan kredit 

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan di 

berikan atau ditolak, jika di terima maka di persiapkan administrasinya. 

7. Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka 

sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani 

akad kredit, mengingat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian 

dianggap perlu. 

8. Realisasi kredit 

Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang di 

perlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank yang 

bersangkutan. 

9. Penyaluran/pelelangan rumah 

Adalah pencairan rumah dari KPR dan Developer yang ditunjuk untuk 

membangun rumah. 
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BAB III 

PENGATURAN JANGKA WAKTU MENGENAI AKTA SURAT KUASA 

MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DIDALAM PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

A. Pengertian Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah surat kuasa yang 

diberikan pemberi hak tanggungan kepada kreditur sebagai penerima hak 

tanggungan untuk membebankan hak tanggungan atas objek hak tanggungan.11   

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai kuasa istimewa, 

sebagai dijelaskan berikut ini:12 

“Kebolehan memberi kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan 

tertentu yang sangat penting. Pada prinsipnya, perbuatan hukum yang 

bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Jadi 

pada dasarnya, pembuatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh kuasa 

berdasarkan surat kuasa. Untuk menghilangkan ketidak bolehan itu, 

dibuatlah bentuk kuasa istimewa sehingga suatu tindakan yang hanya 

dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi, dapat 

diwakilkan kepada kuasa”.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah surat yang berisi 

pemberian kuasa yang dibuatkan atau diberikan oleh pemberi aguanan atau 

pemilik tanah dalam hal ini adalah developer sebagai pihak pemberi kuasa yang 

kepada kreditur selaku pihak penerima kuasa guna mewakili pemberi kuasa 

melakukan pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor atas tanah milik 

pemberi kuasa. 

B. Dasar Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan  

Adapun dasar hukum surat kuasa membebankan hak tanggungan, yaitu 

sebagai berikut: 

                                                             
11

 Supriadi. 2015. Pengertian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group. hal. 56.  
12

 M. Yahya Harahap. 2016. Hukum Acara Perdata, cetakan keempat. Jakarta: Sinar 

Grafika. hal. 6.   



10 
 

1. Pasal 15 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah; 

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan              

Kredit-Kredit Tertentu; dan 

3. Surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 26/24/KEP/DIR/1993 

tentang kredit usaha kecil yang kemudian dicabut dan diganti dengan surat 

keputusan direksi Bank Indonesia nomor 30/55/LEP/DIR tanggal 8 

Agustus 1998.  

Keputusan diatas menyatakan bahwa:13  

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas  nasional kearah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak”. 

Kreditur setelah memperoleh SKMHT dari debitur atau pemilik jaminan, 

maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberikan SKMHT diwajibkan 

untuk memasang akta pemberian hak tanggungan (APHT) namun untuk kredit 

usaha kecil, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan menentukan 

bahwa kredit usaha kecil cukup digunakan SKMHT. 

Pengecualian dari ketentuan pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) adalah untuk 

jenis-jenis kredit tertentu sebagaimana yang dimuat pada pasal 15 ayat (3) 

UUHT. Jenis-jenis kredit ini sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu 

Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin 

Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu “Permen Agraria”. Salah satu jenis kredit yang 

dikecualikan menurut Permen Agraria ini adalah Kredit produktif yang 

diberikan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dengan plafon kredit 

tidak melebihi Rp50 juta. Untuk kredit jenis ini, SKMHT berlaku sampai 

berakhirnya masa berlaku perjanjian pokok yang bersangkutan. 

                                                             
13

 Bank Indonesia nomor 30/55/LEP/DIR. 
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Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai suatu proses yang 

ditempuh dalam peralihan hak atas tanah yang dijadikan jaminan Hak 

Tanggungan melalui suatu proses pemberian, pendaftaran, dan pencoretan Hak 

Tanggungan tersebut. Oleh karena itu, aspek mekanisme (sistem dan prosedur) 

menjadi penting dalam penyelenggaraan SKMHT tersebut.  

Dengan pemberian SKMHT yang selanjutnya diikuti Akta Pemberian 

Hak Tanggungan menjadikan bank yakin bahwa agunan yang diserahkan dapat 

dieksekusi untuk melunasi utang debitor yang tertunggak. Hal ini didasarkan 

pada Pasal 14 ayat 2 dan 3 bahwa : Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 memuat irah irah dengan kata kata "DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA" dan Sertipikat Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai kekuatan 

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek 

sepanjang mengenai hak atas tanah. 

Mekanisme pemberian Hak Tanggungan dalam SKMHT merupakan 

kunci terjadinya proses pelimpahan kepada pihak ketiga, karena di dalamnya 

terdapat janji pelunasan utang. Halini diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UUHT 

bahwa: 

“Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janjiuntuk memberikan 

Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang 

dituangkan di dalam danmerupakan bagian tak terpisahkan dari 

perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnyayang 

menimbulkan utang tersebut. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan 

dengan pembuatan Akta PemberianHak Tanggungan oleh PPAT sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

C. Bentuk Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan  

Berdasarkan Pasal 15 UUHT menentukan bahwa pemberian kuasa 

membebankan hak tanggungan dibuat dengan Akta Surat Kuasa Membebankan 

Hak Tanggungan dan menunjuk Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah 

untuk membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut. Berupa 
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pengisian data-data ke dalam blangko surat kuasa membebankan hak 

tanggungan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria 

Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan 

dan Sertifikat Hak Tanggungan.  

D. Syarat Sahnya Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

Syarat sahnya suatu akta SKMHT selain harus dibuat dengan akta 

notaris atau akta PPAT, juga harus pula memenuhi persyaratan sahnya suatu 

SKMHT, yaitu sebagai berikut:14 

1. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada 

membebankan Hak Tanggungan, 

2. Tidak memuat kuasa subsitusi, 

3. Mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, jumlah utang dan 

nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila 

debitur bukan pemberi Hak Tanggungan. 

Kepada para pihak terbuka pilihan untuk memberikan kuasa tersebut 

secara notariil atau melalui akta PPAT. Kalau dipilih notariil, akta yang 

bersangkutan sudah tentu harus memenuhi semua persyaratan untuk sahnya 

suatu akta Notaris. Kalau dibuat dengan PPAT, maka mengingat PPAT dalam 

pembuatan akta terikat kepada wilayah kerjanya dan letak objek jaminan 

terletak, dalam pembuatan SKMHT wilayah kerja PPAT juga akan 

mempengaruhi kewenangannya. Di dalam syarat-syarat yang harus di penuhi/ 

termuat, tidak ada syarat, bahwa wilayah kerja PPAT, dihadapan siapa kuasa itu 

dibuat, harus meliputi wilayah di mana objek Hak Tanggungan itu terletak. 

Apalagi tidak logis, kalau untuk SKMHT, kewenangan PPAT harus di batasi 

sampai seluas wilayah kerjanya, karena kuasa itu pada umumnya nantinya tidak 

akan dilaksanakan untuk menandatangani APHT di hadapan PPAT lain, yang 

wilayah kerjanya meliputi letak tanah. Pemberian kuasa tidak ada kaitannya 

dengan letak tanah, karena bukan merupakan transaksi tanah. Suatu kuasa justru 

sangat dibutuhkan, kalau letak tanah berjauhan dengan tempat tinggal sipemilik. 

                                                             
14

 Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 
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Kalau dekat, mungkin adanya kuasa tidak dibutuhkan atau pada umumnya 

kebutuhan itu tidak terlalu besar. 

SKMHT juga dipersyaratkan atau wajib mencantumkan secara jelas 

unsur-unsur pokok dalam pembebanan Hak Tanggungan, menurut 

penjelasannya, hal ini sangat diperlukan untuk kepentingan perlindungan 

pemberi Hak Tanggungan. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c UUHT 

menentukan, bahwa dalam SKMHT mencantumkan secara jelas hal-hal berikut: 

1. Objek Hak Tanggungan; 

2. Jumlah utang sesuai dengan yang diperjanjikan; 

3. Nama serta identitas kreditur; 

4. Nama serta identitas debitur apabila debitur bukan pemberi Hak 

Tanggungan.  

Berdasarkan keterangan diatas sudah jelas bahwa bila larangan dan 

persyaratan untuk membuat SKMHT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 

ayat (1) UUHT tidak dipenuhinya, maka konsekuensi hukum atas SKMHT yang 

dibuat tersebut menjadi ”tidak sah” atau “batal demi hukum”, karenanya 

dengan sendirinya SKMHT yang demikian itu tidak dapat dijadikan sebagai 

”dasar” bagi pembuatan APHT dan dalam hal ini PPAT wajib untuk menolak 

permohonan untuk membuat APHT-nya. 

E. Pengaturan Jangka Waktu Mengenai Akta Surat Kuasa Membebankan 

Hak Tanggungan di dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Jangka waktu SKMHT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak 

Tanggungan dalam Pasal 15 ayat (3) dan (4) adalah 1 (satu) bulan untuk tanah 

yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk tanah yang belum terdaftar bila 

tidak diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan akan batal 

demi hukum.15  

Bila jangka waktu perjanjian pokok dari fasilitas kredit telah berakhir, 

maka berakhir pulalah SKMHT dan bila kredit belum lunas sebaiknya bank 

menindak lanjuti SKMHT dimaksud dengan Akta Pembebanan Hak 

Tanggungan (APHT) dan selanjutnya menadftarkannya ke BPN setempat. 

                                                             
15

 Ibid 
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Setelah APHT didaftarkan, terbitlah Setifikat Hak Tanggungan (SHT) dan bank 

dapat melaksanakan eksekusi terhadap Hak Tanggungan tersebut.  

Penetapan jangka waktu yang terlalu pendek itu dapat membahayakan 

kepentingan kreditur, karena tidak mustahil, yaitu sebagaimana beberapa kasus 

memperlihatkan keadaan yang demikian itu, bahwa kredit sudah menjadi macet 

sekalipun kredit baru diberikan dalam 3 (tiga) bulan. Kemacetan ini dapat terjadi 

bukan oleh karena analisis bank terhadap kelayakan usaha yang akan diberikan 

kredit itu tidak baik, tetapi kemacetan itu dapat terjadi sebagai akibat perubahan 

keadaan ekonomi atau perubahan peraturan yang terjadi, baik diluar negeri 

maupun di dalam Negeri.  

Akan tetapi menindaklanjuti SKMHT dengan APHT untuk pendaftaran 

Hak Tanggungan ke Badan Pertanahan Nasional setempat terkendala akibat 

lamanya proses di Badan Pertanahan Nasional tersebut. Sehingga pihak Kreditur 

akan melakukan penandatangganan ulang atas SKMHT ke II (baru) untuk 

melanjutkan SKMHT I (Pertama) yang telah berakhir.  
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BAB IV 

PENGGUNAAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK 

TANGGUNGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT 

PERUMAHAN BERSUBSIDI 

Dalam praktiknya suatu kredit dibagi atas beberapa golongan, yaitu 

sebagai berikut:16 

1. Kredit dilihat dari tujuannya terdiri dari: 

a. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperoleh atau membeli barang-barang dan kebutuhan-kebutuhan 

konsumsi, keperluan memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. 

b. Kredit Produktif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperlancar jalannya proses produksi.  

2. Kredit dilihat dari sudut jangka waktu terdiri dari: 

a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 

(satu) tahun. 

b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu 1 (satu) 

s/d 3 (tiga) tahun. 

c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 

(tiga) tahun. 

3. Kredit dilihat dari jaminannya, yaitu sebagai berikut: 

a. Kredit tanpa jaminan yaitu atau yang seiring disebut dengan istilah 

blangko, diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan, Pemberian 

kredit ini tidak berarti tidak ada jaminan sama sekali, melainkan 

jaminan yang berbentuk bonafiditas dan prospek tetap diperhatikan 

dan ditekankan dengan sungguh-sungguh dalam pertimbangan 

kreditnya. 

b. Kredit dengan jaminan yaitu pemberian kredit dengan jaminan dari 

debitur, yang berupa harta benda atau surat berharga atau jaminan 

perorangan. 

                                                             
16

 Hassanudin Rahman. 2015. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di 

Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal. 183 
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Berdasarkan penggolongan tersebut di atas, Kredit Perumahan 

Bersubsidi termasuk dalam kredit konsumtif, karena kredit diberikan kepada 

debitur yang lazimnya dipergunakan untuk membeli rumah sebagai tempat 

tinggal atau dihuni yang merupakan salah satu dari kebutuhan pokok manusia.  

Pada penggunaan SKMHT ini, untuk mencegah berlarut-larutnya 

pelaksanaan dari SKMHT dan agar dapat segera dilakukan secara nyata, maka 

SKMHT dibatasi jangka waktu berlakunya untuk hak atas tanah yang belum 

didaftar yaitu berlaku 3 (tiga) bulan. Apabila tidak terpenuhinya jangka waktu 

tersebut maka dapat berakibat batal demi hukum. 

Sebelum pelaksanaan akad perjanjian Kredit Pemilikan Perumahan 

Bersubsidi adapun syarat-syarat pengajuan kredit tersebut telah dipenuhi oleh 

pemohon sebagai debitur, yang diantaranya: 

1. Memenuhi pembayaran uang muka yang telah ditentukan oleh pihak bank 

sebagai pemberi fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi; 

2. Memenuhi persyaratan administrasi; 

3. Terhadap telah memenuhi syarat-syarat uang muka maupun admistrasi 

maka akan disetujui oleh pihak bank 

4. Unit rumah haruslah telah selesai dikerjakan oleh pengembang. 

Selanjutnya dalam tahapan pengikatan perjanjian, dilakukan dengan 

perjanjian kredit yang dengan melakukan:  

1. Perjanjian kredit antara Bank Artha Graha Internasional Cabang Medan 

dengan nasabah yang dilegalisir oleh notaris. 

2. Dibuatkannya Akta Pengakuan Hutang antara debitur dengan Bank Artha 

Graha Internasional Cabang Medan selaku kreditur. 

3. Dibuatkan Akta Jual Beli antara debitur dengan pengembang. 

4. Dibuatkannya SKMHT antara debitur dengan Bank Artha Graha 

Internasional, Tbk Cabang Medan, yang selanjutnya untuk dipasangkan 

dan didaftarkan pada kantor pertanahan. 

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan juga mengenal SKMHT. Dalam prakteknya SKMHT dibuat sebelum 

adanya APHT. Selanjutnya Undang-Undang Hak Tanggungan, menghendaki 
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pembuatan SKMHT wajib diikuti dengan pembuatan pemberian Hak 

Tanggungan.17 Dengan demikian agar sahnya suatu SKMHT, maka harus dibuat 

dengan akta otentik oleh Notaris atau Akta PPAT, hal ini dimaksudkan akta 

notaris sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. 

Dimana SKMHT bertujuan untuk menjamin pelunasan suatu kredit tertentu. 

Menurut Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Medan Beberapa 

hal yang harus dipenuhi pada SKMHT, yaitu sebagai berikut:18 

1. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada 

membebankan Hak Tanggungan; 

2. Tidak memuat kuasa substitusi; dan 

3. Mencantumkan secara jelas Objek Hak Tanggungan, jumlah utang dan 

nama sertai dentitas krediturnya, nama dan indentitas debitur apabila 

debitur bukan pemberi Hak Tanggungan. 

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk menjamin 

pelunasan kredit-kredit tertentu, sebagaimana pada Pasal 1 menyebutkan “Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diberikan untuk menjamin 

pelunasan jenis-jenis Kredit Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993 

tersebut dibawah ini berlaku sampai saat ini berakhirnya masa berlakunya 

perjanjian pokok yang bersangkutan”, diantaranya: 

1. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil, yang meliputi: 

a. Kredit kepada Koperasi Unit Desa; 

b. Kredit Usaha Tani; 

c. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya. 

2. Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan untuk pengadaan perumahan, 

yaitu sebagai berikut: 

                                                             
17

 Gatot Supramono. 2016. Perbankan dan Masalah Kredit : SuatuTinjauan di Bidang 

Yuridis. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hal 215. 
18

 Wawancara dengan Bapak Horasden selaku Legal Manager di kantor Bank Artha 

Graha Internasional Cabang Medan terkait berlakunya SKMHT dalam Pemberian Fasilitas Kredit 

Perumahan Bersubsidi pada tanggal 8 Februari 2019. 
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a. Kredit yang diberikan untuk membiayai pemilikan rumah inti, rumah 

sederhana atau rumah susun dengan luas tanah maksimum 200 m2 

(dua ratus meter persegi) dan luas bangunan tidak lebih dari 70 m2 

(tujuh puluh meter persegi); 

b. Kredit yang diberikan untuk pemilikan Kapling Siap Bangun (KSB) 

dengan luas tanah 54 m2 (lima puluh empat meter persegi) dan kredit 

yang diberikan untuk membiayai bangunannya; 

c. Kredit yang diberikan untuk perbaikan atau pemugaran rumah 

sebagaimana dimaksud huruf a dan b; 

3. Kredit produktif lain yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat dengan plafond kredit tidak melebihi Rp.50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah), antara lain: 

a. Kredit Umum Pedesaan (yang disalurkan oleh Bank Pemerintah); 

b. Kredit Pelayanan Usaha (yang disalurkan olehBank Pemerintah). 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas 

Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk 

Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu. 

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan menyatakan bahwa untuk menjamin 

pelunasan kredit/pembiayaan/pinjaman berlaku sampai dengan berakhirnya 

perjanjian pokok yaitu sebagai berikut: 

1. Kredit/Pembiayaan/Pinjaman yang diberikan kepada nasabah Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil, dalam lingkup pengertian usaha produktif milik 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan.  

2. Kredit/Pembiayaan/Pinjaman yang ditujukan untuk pengadaan 

perumahan, yaitu sebagai berikut:  

a. Kepemilikan atau perbaikan rumah inti, rumah sederhana atau 

rumah susun dengan luas tanah maksimum 200 m² (dua ratus meter 

persegi) dan luas bangunan tidak lebih dari 70 m² (tujuh puluh meter 

persegi); dan  
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b. Kepemilikan atau perbaikan Kapling Siap Bangun (KSB) dengan luas 

tanah 54 m² (lima puluh empat meter persegi) sampai dengan 72 m² 

(tujuh puluh dua meter persegi) dan kredit yang diberikan untuk 

membiayai bangunannya.  

3. Kredit/Pembiayaan/Pinjaman produktif lainnya dengan plafon sampai 

dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  

Bank Artha Graha di Medan dalam Surat Perjanjian dengan debitor 

menyepakati denda sebesar 2% dari outstanding bagi debitor yang ingin 

melunasi fasilitas kredit sebelum jatuh tempo kredit.Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

21/PRT/M/2016 mengatakan debitor harus bersedia dihentikan fasilitas 

Kredit Perumahan Bersubsidi dan mengembalikan kemudahan dan/atau 

bantuan pembiayaan perumahan yang diperoleh apabila berdasarkan 

pengawasan dan hasil pengendalian ditemukan bahwa: 

a. Debitor berpenghasilan melebihi ketentuan batas penghasilan 

kelompok sasaran; 

b. Debitor membeli rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera 

susun dengan harga jual melebihi batasan harga jual yang ditetapkan 

Keputusan Menteri; 

c. Debitor tidak menghuni rumah sejahtera tapak atau satuan rumah 

sejahtera susun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling 

lambat 1 tahun setelah serah terima rumah yang dibuktikan dengan 

Berita Acara Serah Terima; 

d. Debitor menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah 

Kredit Perumahan Bersubsidi dengan perbuatan hukum apapun 

diluar pengecualian yang telah ditentukan; dan 

e. Debitor sudah pernah menerima subsidi perolehan rumah berupak 

pemilikan rumah dari pemerintah. 

Dengan demikian, penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT) dalam pemberian fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi 

oleh Bank Artha Graha Internasional Cabang Medan dalam pelaksanaannya 



20 
 

tidak diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), sehingga 

penggunaan SKMHT berlaku jangka waktunya sampai dengan berakhirnya 

perjanjian pokok, yakni perjanjian kredit tersebut. Dengan mengacu pada 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 

Tahun 1996 tentang penetapan batas waktu penggunaan Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk menjamin pelunasan kredit-

kredit tertentu, yang dalam hal ini Kredit Perumahan Bersubsidi oleh Bank Artha 

Graha Internasional, Tbk Cabang Medan sebagai pemberi fasilitas.  

Adapun tujuan penggunaan SKMHT oleh Bank Artha Graha 

Internasional Cabang Medan terhadap Kredit Perumahan bersubsidi adalah 

untuk menghemat biaya. Dan debitur tidak perlu lagi tanda tangan SKMHT lagi 

jika SKMHT mati untuk sementara balik nama belum selesai. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat di dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan, yaitu sebagai berikut: 

1. Penggunaan SKMHT dalam pemberian fasilitas Kredit Perumahan 

Bersubsidi oleh Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Medan dalam 

pelaksanaannya tidak diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT), sehingga penggunaan SKMHT berlaku jangka waktunya sampai 

dengan berakhirnya perjanjian pokok, yakni perjanjian kredit tersebut. 

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang penetapan batas waktu 

penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk 

menjamin pelunasan kredit-kredit tertentu, yang dalam hal ini Kredit 

Perumahan Bersubsidi oleh Bank Artha Graha Internasional Cabang 

Medan sebagai pemberi fasilitas. Adapun tujuan penggunaan SKMHT oleh 

Bank Artha Graha Internasional Cabang Medan terhadap Kredit 

Perumahan bersubsidi adalah untuk menghemat biaya. Dan debitur tidak 

perlu lagi tanda tangan SKMHT lagi jika SKMHT mati untuk sementara 

balik nama belum selesai.  

2. Upaya-Upaya yang dilakukan Pihak Bank Artha Graha Internasional 

Cabang Medan sebagai Pemegang Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT), yaitu sebagai berikut: 

a. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar 

pelunasan tersebut walaupun telah mendapat peringatan-peringatan 

dari bank, maka bank berhak melaksanakan eksekusi atas jaminan 

yang dipegangnya, menurut cara dan dengan harga yang dianggap 

baik oleh bank dalam batas-batas yang diberikan oleh Undang-

Undang serta peraturan hukum lainnya. 

b. Hasil eksekusi dan atau penjualan barang jaminan tersebut, 

digunakan untuk melunasi sisa hutang debitur kepada bank, 
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termasuk semau biaya yang telah dikeluarkan bank guna 

melaksanakan eksekusi barang jaminan. 

c. Bila hasil penjualan atau eksekusi barang jaminan kredit jumlahnya 

belum mencukupi untuk melunasi seluruh hutang debitur kepada 

bank, bank berhak mengambil pelunasan atas sisa hutang tersebut 

dari penjualan barang-barang lain milik debitur yang ditunjuk oleh 

debitur sebagai jaminan atas kredit ini. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan penulis, 

yaitu sebagai berikut: 

Diharapkan kepada pihak Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang 

Medan dalam penggunaan SKMHT dalam pemberian fasilitas Kredit 

Perumahan Bersubsidi sebaiknya dalam pelaksanaannya diikuti dengan 

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). 
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