
CATATAN REDAKSI

Jikalau Sang Penebus didalam segala kekuatan keIlahiannya 
masih membutuhkan waktu untuk berdoa, terlebih lagi kita 
manusia yang fana didalam segala kelemahan kita 
sangatlah membutuhkan doa yang tidak putus-putusnya.

Ketika Tuhan Yesus sedang berada didalam pencobaan 
terberatNya, Ia berpuasa dan dalam doa yang 
sungguh-sungguh dan penyerahan yang seutuhnya Ia 
dapat menaklukan pencobaan itu.

Kita yang mengaku memiliki pekabaran kebenaran pada 
akhir zaman ini, haruslah meniru apa yang telah Tuhan Yesus 
praktekan didalam kehidupanNya.
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HATI YANG
JUJUR DAN TERBUKA

Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan 
barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.” (Lukas 18:14). 
Keadaan hati kita adalah faktor penting dalam berhubungan dengan 
Tuhan karena yang dinilai Tuhan bukanlah paras, perawakan atau pun 
kepandaian, melainkan isi hati kita. “Bukan yang dilihat manusia yang 
dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan 
melihat hati.” (1 Samuel 16:7b), sebab “Seperti air mencerminkan wajah, 
demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu.” (Amsal 27:19)

Untuk menggambarkan keadaan hati manusia, Tuhan Yesus memberikan 
perumpamaan: “Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa; yang 
seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai." (Lukas 18:10). Orang 
Farisi adalah tokoh agama yang tahu banyak tentang isi Alkitab. 
Sayangnya hatinya penuh kesombongan dan kemuna�kan, merasa bersih 
dari dosa, tanpa cacat cela seperti tertulis: “Orang Farisi itu berdiri dan 
berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadaMu, 
karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang 
lalim, bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini; aku 
berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala 
penghasilanku.” (Lukas 18:11-12). Otomatis orang Farisi merasa tidak lagi 
memerlukan belas kasih dan anugerah Tuhan; orang sehat tentunya tidak 
memerlukan dokter atau tabib. Sebaliknya, “...pemungut cukai itu berdiri 
jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia 
memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.” 
(Lukas 18:13).

Kejujuran dan keterbukaan hati si pemungut cukai telah membuka pintu 
rahmat Tuhan. Permohonan belas kasih yang dipahat dari jeritan hati yang 
remuk selalu menyentuh hati Tuhan. Tuhan berkata, “Orang ini pulang ke 
rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain (Farisi) itu 
tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan 
barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.” (Lukas 18:14).

Oleh : Pdt. S. Situmorang

GEMBALA JEMAAT

TINDAKAN YANG
MERUSAK MATA
Oleh Kalvin Marbun
Berlama-lama di depan layar monitor seperti komputer, laptop, 
notebook dan sebagainya membuat mata akan merasa mudah 
lelah, dan jika hal tersebut dibiasakan dan tidak segera diatasi, 
maka hal ini akan menjadi pemicu rusaknya mata anda. untuk 
mengatasinya, anda dapat mengurangi intensitas cahaya dari 
monitor sehingga tidak begitu terang dan tidak mudah merusak 
mata anda.

Akibat paparan sinar Ultra Violet (UV) yang Mengenai Mata, pa-
paran sinar UV yang mengenai langsung kontak mata anda akan 
membuat mata terasa sakit, dan hal ini menjadi penyebab 
rusaknya mata anda karena ketika mata melihat sinar matahari 
yang begitu cerahnya maka membuat mata terasa sakit. Jadi, 
untuk melihat matahari yang begitu terik secara langsung maka 
anda dapat menggunakan pelapis khusus seperti kaca mata atau 
alat lainnya.

Menonton TV terlalu lama dengan jarak yang terlalu dekat, TV 
memiliki beragam jenis warna mulai dari yang soft hingga yang 
mencolok, dan hal inilah yang membuat mata sangat mudah 
lelah terlebih ketika melihatnya dalam jarak yang dekat.

Membaca buku sambil tidur, Ketika anda membaca buku, maka 
sebaiknya hindari membaca buku dengan posisi tidur karena hal 
ini juga dapat memicu rusaknya mata anda.

Masih banyak lagi hal lainnya yang dapat merusak mata anda, 
maka dari itu anda harus merawat mata anda baik-baik. Jika 
anda sudah memiliki mata yang rusak, maka anda dapat menga-
tasinya dengan mengubah beberapa kebiasaan buruk anda.
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TAHUKAH 
KAMU ?

Apa itu gaya hidup? Gaya hidup adalah pola tingkah laku 
sehari-hari seseorang dalam masyarakat. Gaya hidup menyangkut 
cara hidup yang menjadi kebiasaan seperti penampilan, 
makanan, relasi, cara bicara, cara mengatur keuangan, dll. Pasti 
kita memiliki gaya hidup sendiri. Bagaimana “gaya hidup” yang 
ditawarkan dunia kepada anak-anak Tuhan sekarang ini?

Beberapa unsur gaya hidup masa kini di antaranya:

a. Pengaruh liberalisme, dimana orang sekarang sangat
menekankan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tidak
mau terkait.

b. Penekanan terhadap relativisme, dimana kebenaran
mutlak ditiadakan, semuanya bersifat relatif.

c. Humanisme, manusia merupakan segala-galanya, Allah
tidak lagi diperlukan.

d. Gaya hidup dipengaruhi hedonisme, dimana kesenangan
merupakan hal yang paling penting

Istilah “ yang penting happy, dosa atau engga, tidak masalah”. 
Mengerikan bukan? Materialisme juga menjadi tekanan. Uang 
dan kekayaan adalah segala-galanya, yang lain tidak perlu. 
Bayangkan, sekarang ini semua dihalalkan, yang penting ada 
uang dan kaya. Inilah gaya hidup yang ditawarkan dunia. 

Poin -poin penting mengenai gaya hidup atau tingkah laku orang 
Kristen menurut Buku 28 Doktrin.

Tingkah Laku Orang Kristen

Tingkah laku Kristen—gaya hidup seorang pengikut 
Allah—timbul sebagai satu sambutan karena rasa syukur kepada 
keselamatan agung Allah melalui Kristus. Kepada semua orang 
Kristen, Paulus menghimbau (baca Rm. 12:1,2) oleh karena itu 
orang Kristen haruslah dengan sukarela menjaga dan 
mengembangkan mental, jasmani dan kemampuan rohani agar 
mereka dapat menghormati Pencipta dan Penebus mereka. 

Kristus berdoa, “Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil 
mereka dari dunia,
tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat. 
Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari 
dunia.”(Yoh. 17:15,16). 

Bagaimanakah seorang Kristen dapat sekaligus berada di dunia ini 
dan dipisahkan dari padanya? Bagaimanakah gaya orang Kristen 
berbeda dari dunia ini? Orang-orang Kristen harus memakai gaya 
hidup yang berbeda, bukan hanya sekedar untuk menjadi 
berbeda melainkan karena Tuhan telah menghimbau mereka 
hidup menurut prinsip (contoh: Basuki Tjahaja Purnama). Gaya 
hidup yang diminta- Nya agar mereka hidupkan membuat 
mereka mampu meraih potensi penuh sebagai makhluk 
ciptaan-Nya, membuat mereka e�sien dalam pelayanan-Nya. 
Dengan menjadi orang yang berbeda mereka patut memajukan 
misi mereka: untuk melayani dunia—menjadi garam dunia dan 
meneranginya.

Tingkah Laku dan Keselamatan

Untuk memastikan seperti apakah tingkah laku yang pantas, kita 
harus menghindari dua hal yang ekstrem. Pertama adalah 
penerimaan hukum-hukum dan penerapan asas-asas menjadi 
sebuah sarana keselamatan. Paulus menyimpulkan sudut ekstrem 
ini dalam Gal. 5:4. Sudut ekstrem lainnya yang bertolak belakang 
dengan yang di atas adalah kepercayaan bahwa karena amal baik 
tidak menyelamatkan maka hal itu tidaklah penting—jadi 
bagaimana pribadi seseorang tidaklah menjadi soal. Terhadap dua 
ekstrem seperti ini Paulus berkata juga sebagai berikut: “Tetapi 
janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai 
kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah 
seorang akan yang lain oleh kasih” (Gal.5:13).

Karena tingkah laku kita dan kerohanian kita erat hubungannya, 
kita tidak akan pernah dapat memperoleh keselamatan karena 
tingkah laku yang baik. Sebaliknya, tingkah laku Kristen adalah 
sebuah keselamatan secara alamiah dan berlandasan apa yang 
telah diselesaikan Kristus bagi kita di Golgota. Tuhan juga 
menghimbau kita untuk menjaga tubuh kita sebagai Bait Suci-Nya.

Memelihara Bait Suci

Sebagai orang Kristen, kita merasa prihatin atas aspek-aspek 
kehidupan baik aspek rohaninya maupun aspek jasmaninya. Yesus, 
yang menjadi panutan kita, menyembuhkan “segala penyakit dan 
kelemahan di antara bangsa itu” (Mat.4:23). Dalam kehidupan 
jasmani, kita harus menjaga pola hidup dan tidak mengikuti 
kehidupan duniawi. Tidak lupa dengan kehidupan rohani, kita juga 
tetap berpegang kepada ajaran-ajaran Kristus. Susannah Wesley, 
ibu pendiri gereja Metodis, dengan cekatan mengikhtisarkan asas 
ini sebagai berikut: “Apapun yang melemahkan akalmu, merusak 
kelemah- lembutan hati nuranimu, yang mengaburkan 
perasaanmu terhadap Allah, mengurangi kekuatan dan otoritas 
pikiranmu atas tubuhmu, hal itu salah, berapapun kecilnya 
sehingga tidak kelihatan salah”.

Hukum Tuhan, yang termasuk di dalamnya hukum kesehatan, 
bukanlah sembarangan atau mana suka, melainkan direncanakan 
oleh Pencipta agar kita mampu menikmati hidup sebaik-baiknya. 
Setan, sang musuh itu, ingin mencuri kesehatan kita, kegembiraan 
kita, kesejahteraan pikiran kita, dan pada akhirnya ingin 
menghancurkan kita. (baca Yoh. 10:10)

Jadi, “kita dipanggil untuk menjadi umat yang saleh yang berpikir, 
merasa dan bertindak selaras dengan asas-asas surga. Karena Roh 
di dalam kita menciptakan kembali tabiat Tuhan maka kita 
melibatkan diri hanyalah dalam perkara-perkara yang 
menghasilakn kesucian seperti Kristus, kesehatan dan 
kegembiraan dalam hidup kita. Sebaliknya, kita harus melibatkan 
dalam apapun yang membuat pikiran dan tubuh kita taat kepada 
Kristus, yang menginginkan kita sehat, gembira dan baik.” 
–Fundamental Beliefs, hal. 22.

Oleh : Angel Marentek
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Tuntutan ekonomi yang semakin tinggi memaksa pelaku ekonomi (masyarakat) untuk aktif dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya. kebutuhan tersebut terkadang tidak dapat kita perkirakan bahkan jumlahnya sangat besar. Maka bagi sebagian 
orang, meminjam uang dengan menjaminkan serti�kat rumah atau tanah adalah pilihan yang tak terhindarkan. Atau dapat 
juga kita sebagai pemberi pinjaman yang ditawarkan serti�kat rumah atau tanah sebagai jaminan apabila peminjam 
(debitur) tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada pemberi pinjaman (debitur). Untuk itu, kami menyarankan 
Saudara untuk membuat perjanjian utang piutang dengan dibebani hak tanggungan  sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

De�nisi hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
Atas Tanah Beserta Benda-Benda, menyebutkan :
“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak 
Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. 

Dapat kita lihat, bahwa hak tanggungan merupakan hak terhadap jaminan berupa tanah dan atau hak-hak yang berdiri di 
atasnya untuk pelunasan utang. Fungsinya adalah bahwa pemegang hak tanggungan diutamakan untuk mendapatkan 
manfaat atas tanah atau hak-hak yang berdiri di atasnya yang telah diikat dengan hak tanggungan tersebut melalui 
mekanisme lelang umum, apabila si debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, yaitu gagal bayar. Hal ini sesuai dengan isi 
Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 
dengan Tanah, yang berbunyi:
“Apabila debitur cedera janji, Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas 
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut”

Namun untuk mendapat kepastian hukum sesuai isi pasal tersebut di atas, maka perjanjian dengan hak tanggungan itu harus 
melalui proses yuridis dan administratif, berupa:

1. Membuat Perjanjian Utang-Piutang dengan klausul pemberian Hak Tanggungan
Dalam pembuatan perjanjian ini harus disepakati, bahwa Debitur akan memberikan Hak Tanggungan kepada Kreditur.

Perjanjian ini dapat dibuat dengan bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 10 ayat 

(1) Undang-Undang 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, 
yang berbunyi:

“Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang 
tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau 
perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”

2. Membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
Pemberian Hak Tanggungan selanjutnya dilakukan dengan cara membuat APHT yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT). Kedudukan dokumen ini adalah melengkapi dokumen perjanjian utang-piutang yang sudah  dibuat pada awal 
perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 
Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang menyebutkan:

“Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”

3. Pendaftaran Pemberian Hak Tanggungan
Setelah membuat APHT, maka PPAT wajib mendaftarkan dan mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan serta dokumen 
lainnya yang terkait, seperti surat perjanjian utang piutang, serti�kat tanah, identitas para pihak dan lain-lain, ke Kantor 
Pertanahan selambat-lambatnya tujuh hari sejak penandatanganan APHT. Selanjutnya, Kantor Pertanahan akan mencatat dan 
membuat Buku Tanah Hak Tanggungan, serta menyalin catatan tersebut pada serti�kat hak atas tanah itu. Dengan demikian, 
Hak Tanggungan efektif berlaku terhitung sejak dibuatkannya Buku Tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), 
dan (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 
Tanah, yang menyebutkan:

“(1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan;
(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang 
diperlukan kepada Kantor Pertanahan; 
(3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan 
buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta 
menyalin catatan tersebut pada serti�kat hak atas tanah yang bersangkutan;
(4) Tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan 
secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang 
bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya; 
(5) Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”

4. Pembuatan Serti�kat Hak Tanggungan
Setelah ketiga proses di atas selesai, Kantor Pertanahan menerbitkan Serti�kat Hak Tanggungan dengan mencantumkan 
irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga serti�kat ini memiliki landasan 
kekuatan ekskutorial. Artinya, apabila serti�kat hak tanggungan sebagaimana dimaksud sudah ada pada Kreditur, serti�kat 
akan menjadi acuan bagi Kreditur untuk menjual tanah yang menjadi jaminan tersebut melalui lelang umum sebagaimana 
penjelasan kami sebelumnya, apabila Debitur lalai atau dalam kondisi gagal bayar terhadap utangnya kepada Kreditur. 
Dengan demikian, Kantor Pertanahan akan memberikan Kreditur serti�kat Hak Tanggungan dan mengembalikan serti�kat 
tanah yang sudah berisi catatan Pemberian Hak Tanggungan kepada Debitur atau apabila diperjanjikan lain, maka Kreditur 
dapat juga memegang serti�kat tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 
4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyebutkan:

“(1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan serti�kat Hak Tanggungan sesuai dengan 
peraturan per- undang-undangan yang berlaku;
(2) Serti�kat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
(3) Serti�kat 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;
 (4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, serti�kat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan    pembebanan Hak Tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
(5) Serti�kat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan;”

Berdasarkan penjelasan kami di atas, perjanjian utang-piutang yang dibebani hak istimewa berupa hak tanggungan 
sebagimana telah kami jelaskan di atas, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi yang memberikan utang (si 
Kreditur) dimana jaminan tersebut dapat dilelang menurut ketentuan yang berlaku, tanpa harus melalui putusan pengadilan, 
apabila si Debitur berutang dan gagal bayar.

Sekian jawaban yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.

LANGKAH HUKUM
MEMBUAT PERJANJIAN

YANG DIBEBANI
HAK TANGGUNGAN 

Oleh Daniel Sony R. Pardede SH
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Tuntutan ekonomi yang semakin tinggi memaksa pelaku ekonomi (masyarakat) untuk aktif dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya. kebutuhan tersebut terkadang tidak dapat kita perkirakan bahkan jumlahnya sangat besar. Maka bagi sebagian 
orang, meminjam uang dengan menjaminkan serti�kat rumah atau tanah adalah pilihan yang tak terhindarkan. Atau dapat 
juga kita sebagai pemberi pinjaman yang ditawarkan serti�kat rumah atau tanah sebagai jaminan apabila peminjam 
(debitur) tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada pemberi pinjaman (debitur). Untuk itu, kami menyarankan 
Saudara untuk membuat perjanjian utang piutang dengan dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

De�nisi hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
Atas Tanah Beserta Benda-Benda, menyebutkan :
“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak 
Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. 

Dapat kita lihat, bahwa hak tanggungan merupakan hak terhadap jaminan berupa tanah dan atau hak-hak yang berdiri di 
atasnya untuk pelunasan utang. Fungsinya adalah bahwa pemegang hak tanggungan diutamakan untuk mendapatkan 
manfaat atas tanah atau hak-hak yang berdiri di atasnya yang telah diikat dengan hak tanggungan tersebut melalui 
mekanisme lelang umum, apabila si debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, yaitu gagal bayar. Hal ini sesuai dengan isi 
Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 
dengan Tanah, yang berbunyi:
“Apabila debitur cedera janji, Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas 
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut”

Namun untuk mendapat kepastian hukum sesuai isi pasal tersebut di atas, maka perjanjian dengan hak tanggungan itu harus 
melalui proses yuridis dan administratif, berupa:

1. Membuat Perjanjian Utang-Piutang dengan klausul pemberian Hak Tanggungan
 Dalam pembuatan perjanjian ini harus disepakati, bahwa Debitur akan memberikan Hak Tanggungan kepada Kreditur. 
Perjanjian ini dapat dibuat dengan bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 10 ayat 

(1) Undang-Undang 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah,
yang berbunyi:

“Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang 
tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau 
perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”

2. Membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
Pemberian Hak Tanggungan selanjutnya dilakukan dengan cara membuat APHT yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT). Kedudukan dokumen ini adalah melengkapi dokumen perjanjian utang-piutang yang sudah  dibuat pada awal
perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang menyebutkan:

“Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”

3. Pendaftaran Pemberian Hak Tanggungan
Setelah membuat APHT, maka PPAT wajib mendaftarkan dan mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan serta dokumen
lainnya yang terkait, seperti surat perjanjian utang piutang, serti�kat tanah, identitas para pihak dan lain-lain, ke Kantor
Pertanahan selambat-lambatnya tujuh hari sejak penandatanganan APHT. Selanjutnya, Kantor Pertanahan akan mencatat dan
membuat Buku Tanah Hak Tanggungan, serta menyalin catatan tersebut pada serti�kat hak atas tanah itu. Dengan demikian,
Hak Tanggungan efektif berlaku terhitung sejak dibuatkannya Buku Tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4),
dan (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah, yang menyebutkan:

“(1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan;
(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang
diperlukan kepada Kantor Pertanahan;
(3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan
buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta
menyalin catatan tersebut pada serti�kat hak atas tanah yang bersangkutan;
(4) Tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan
secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang
bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya;
(5) Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”

4. Pembuatan Serti�kat Hak Tanggungan
Setelah ketiga proses di atas selesai, Kantor Pertanahan menerbitkan Serti�kat Hak Tanggungan dengan mencantumkan
irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga serti�kat ini memiliki landasan
kekuatan ekskutorial. Artinya, apabila serti�kat hak tanggungan sebagaimana dimaksud sudah ada pada Kreditur, serti�kat
akan menjadi acuan bagi Kreditur untuk menjual tanah yang menjadi jaminan tersebut melalui lelang umum sebagaimana
penjelasan kami sebelumnya, apabila Debitur lalai atau dalam kondisi gagal bayar terhadap utangnya kepada Kreditur.
Dengan demikian, Kantor Pertanahan akan memberikan Kreditur serti�kat Hak Tanggungan dan mengembalikan serti�kat
tanah yang sudah berisi catatan Pemberian Hak Tanggungan kepada Debitur atau apabila diperjanjikan lain, maka Kreditur
dapat juga memegang serti�kat tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No.
4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyebutkan:

“(1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan serti�kat Hak Tanggungan sesuai dengan 
peraturan per- undang-undangan yang berlaku;
(2) Serti�kat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
(3) Serti�kat 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;
(4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, serti�kat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan    pembebanan Hak Tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
(5) Serti�kat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan;”

Berdasarkan penjelasan kami di atas, perjanjian utang-piutang yang dibebani hak istimewa berupa hak tanggungan 
sebagimana telah kami jelaskan di atas, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi yang memberikan utang (si 
Kreditur) dimana jaminan tersebut dapat dilelang menurut ketentuan yang berlaku, tanpa harus melalui putusan pengadilan, 
apabila si Debitur berutang dan gagal bayar.

Sekian jawaban yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.

Daniel Sony R. Pardede SHPixabay



Cegah Bau Mulut
tak Sedap

Food for Thought

Semangka kaya akan gizi tapi yang penting adalah 
lycopene, pigmen antioksidan yang memberi warna 
merah tua kepada buah ini. Beberapa kajian 
menunjukkan bahwa lycopene bisa memiliki manfaat 
kardiovaskular, termasuk mengurangi risiko stroke 
dan sedikit menurunkan tekanan darah.

Kita bisa mendapatlkan lycopene dari tomat, terutama 
tomat yang dimasak dan dikukus. Tetapi dalam 
keadaan segar, tidak ada yang lebih baik daripada 
semangka. Semangka merah memiliki lebih banyak 
lycopene dibandingkan varietas  semangka lain dan 
semangka tanpa biji cenderung mengandung lebih 
banyak lagi lycopene.

Lycopene dari semangka juga lebih mudah diserap ke 
dalam tubuh. Meski kandungan serat dari semangka 
tidak sebanyak buah dan sayuran lain, ia bebas leaak, 
mengandung banyak air dan rendah kalori – sekitar 45 

dr. Diah Widowati

Apakah anda pernah merasa kurang percaya diri saat 
berbicara? Ya. Bau mulut saat berbicara dan bernapas 
atau dalam istilah medis ‘halitosis’ merupakan salah satu 
masalah yang dihadapi dalam keseharian kita. Bahkan 
dikatakan hampir 80 juta populasi dunia mengalami 
permasalahan tersebut. Mungkin anda tidak menyadari 
hal ini, tetapi orang di sekitar anda kerap mencium bau 
tak sedap ketika berbincang dengan anda. 

Halitosis ini bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan 
suatu kelainan yang harus dicari tahu penyebabnya. 
Penyebab halitosis belum diketahui sepenuhnya, namun 
diduga disebabkan oleh sisa makanan yang tertinggal di 
dalam rongga mulut yang diproses oleh flora normal 
rongga mulut, yaitu bakteri gram negatif. Dikatakan dalam 
istilah medis VSC (Volatile Sulfur Compounds) adalah 
unsur utama penyebab halitosis yang diproduksi oleh 
aktivitas bakteri.

drg. Jessica Pardede

KESEHATAN

kalori dalam porsi satu cangkir.

Banyak orang mencemaskan kandungan gula dalam 
semangka. Padahal sebenarnya kandungan gula 
dalam semangka lebih rendah dibandingkan dengan 
buah lain. Jika satu cangkir irisan semangka 
mengandung sekitar 9 gram gula, pisang ukuran 
sedang akan mengandung 14-15 gram gula, begitu 
pula satu cangkir jus blueberry.

Semangka dianggap memiliki indeks glikemik yang 
tinggi. Padahal sebenarnya, kandungan airnya yang 
tinggi memberinya beban glikemik yang rendah, 
artinya apabila dimakan dalam jumlah normal maka 
tidak menaikkan kadar gula darah dengan cepat .

drg. Jessica PardedeNevins G. Manafe

dr. Diah WidowatiNevins G. Manafe



drg. Jessica Pardede sudut pandang
BUKAN

sudut mata
Oleh Elquino Simanjuntak

Tuhan menciptakan manusia dengan �loso� bahwa manusia adalah 
makhluk sosial dimana kebutuhan bersosialisasi menjadi bagian dari 
kebutuhan dasar. Bersosialisasi ini merupakan bentuk cara berekspresi 
yang Tuhan berikan kepada manusia untuk manusia dapat 
mengaplikasikan ide-ide didasarkan pada ilmu dan pengetahuan yang 
dia miliki untuk memajukan kehidupan. Ini yang sering kita lihat pada 
saat lebih dari satu orang teman atau rekan kerja berkumpul dan 
berdiskusi maka masing-masing akan berlomba untuk menyampaikan 
pendapatnya dan pemikirannya dan tidak sungkan untuk 
berargumentasi dengan sesamanya oleh karena dia terdorong untuk 
meyakinkan sekitarnya bahwa idenyalah yang relevan dan cocok untuk 
kebutuhan dan/atau tujuan yang ingin dicapai.

Pada saat yang sama, manusia adalah makhluk hidup yang lebih 
menghargai hal yang konkrit (nyata / langsung ada) dan bukan abstrak 
(janji / akan ada). Keinginan dasar untuk melihat dan memegang baru 
percaya seringkali menjadi faktor utama yang dipertimbangkan pada 
saat kita akan mengambil keputusan. Walaupun bisa jadi hasil dari 
keputusan yang kita ambil tidak persis atau bahkan berbeda secara 
signi�kan dari hal yang kita lihat atau kita pegang akan tetapi apa yang 
kita lihat atau pegang itu selalu menjadi motivasi utama kita dalam 
mengambil keputusan. Oleh karenanya sering kali kita mendasari 
pengambilan keputusan kita berdasarkan hal yang baik yang telah 
berlaku kepada orang lain dan mengharapkan agar hasil yang sama 
atau bahkan yang lebih baik menjadi milik kita.

Dalam Alkitab kita diingatkan bahwa masing-masing kita memiliki 
pengalaman yang unik dalam kehidupan kita. Kata kunci unik berarti 
pengalaman tersebut dengan latar belakang dan dampaknya tidak 
sama dengan latar belakang dan dampak yang dialami orang lain. Ayub 
12 : 12 mengatakan “Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan 
pengertian pada orang yang lanjut umurnya.” Ayat ini menegaskan 
bahwa setiap orang di dunia memiliki pengalaman yang berbeda dan 
oleh karenanya memiliki hikmat yang berbeda. Hikmat yang berbeda 
ini bukan berarti kemudian pengalaman hidupnya akan menjadi 
pengalaman hidup kita. Akan tetapi bahwa hikmat dari pengalaman 
hidupnya menjadi kisi-kisi / petunjuk bagi kita apabila kita melalui 
kejadian atau konteks yang sama.

Kata kunci yang ingin saya tekankan disini adalah konteks. Oleh karena 
latar belakang keluaraga, budaya, intelektualitas, keyakinan yang 
berbeda, maka untuk setiap kejadian dalam kehidupan yang 
sepertinya terlihat sama akan tetapi makna dan penanganannya dapat 
menjadi berbeda oleh karena konteksnya berbeda. Konteks ini yang 
melatarbelakangi bagaimana kemudian hasil dari sepertinya peristiwa 
yang sama dapat menjadi berbeda bagi orang-orang yang berbeda 
walaupun peristiwa itu terjadi pada waktu dan tempat yang sama.

Saya berikan contoh melalui 2 ilustrasi di bawah ini:

Iwan dan Jono berjalan bersama menuju ke restoran cepat 
saji untuk makan siang dan melihat Martinus sedang makan 
lahap sendirian dengan lauk 2 potong ayam, 1 potong 
daging, 1 telur mata sapi, 10 tusuk sate ayam disertai dengan 
1 jus mangga dan 1 piring buah potong.

Tanggapan dari Iwan & Jono:

- Iwan: Enak yah Martinus makan siangnya…selamat
 menikmati

- Jono: Enak yah Martinus makan siangnya…selamat
             menikmati!!
           Jono lalu keluar dari restoran tersebut sambil  

menunjukkan kekesalan

Kata-kata yang sama dilontarkan oleh Iwan dan Jono kepada 
Martinus tetapi memiliki arti yang berbeda baik bagi yang 
mengucapkan maupun yang mendengar. Kenapa? Konteks.
Iwan memberikan komentar berdasarkan apa yang 
dilihatnya pada saat itu sedangkan Jono memberikan 
komentar berdasarkan sudut pandang dimana Martinus 
memiliki hutang pada Jono dimana Jono pada pagi harinya 
meminta Martinus untuk membayar hutangnya tetapi 
karena Martinus mengaku tidak memiliki uang maka Jono 
pun yang harus meminjam uang untuk kebutuhan makan 
siangnya hari itu.

Oleh karenanya, Allah mengingatkan kita melalui Yak 1 : 19 
“Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini: setiap 
orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat 
untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah;” Cepatlah 
mendengar dan dengan seksama mendengar agar kita bisa 
mengerti konteks sebelum kita menanggapi nya dengan 
kata-kata. Lebih lanjut ayat tersebut berkata agar kita lambat 
berkata-kata dan lambat untuk bereaksi menggunakan 
emosi / marah agar setelah mendapatkan konteks kita 
mengambil waktu untuk melakukan pertimbangan dalam 
hati kita reaksi atau tanggapan apa yang tepat dan bijaksana 
untuk konteks tersebut.

“Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah 
seperti buah apel emas di pinggan perak.” Amsal 25 : 11.

ARTIKEL

Elquino SimanjuntakNevins G. Manafe



SEKOLAH ADVENT BENHIL

PATHFINDER BENHIL

Pada tanggal 23 Mei 2017 murid-murd TK Advent Benhil mengikuti acara 
Pizza Maker Junior di restoran Pizza Hut. Peserta berjumlah 12 orang. 
Kegiatan dimulai pada pukul 11.00 WIB sampai selesai di Pizza Hut Benhil. 
Pada saat kegiatan ini berlangsung murid-murid dibagi menjadi 2 
kelompok.1 kelompok terdiri atas 6 orang anak. Pada saat kelompok 
pertama memulai kegiatan membuat pizza, kelompok kedua 
kegiatannya mewarnai. Mereka diberikan buku mewarnai serta pensil 
warna kegiatan.

Anak-anak mencuci tangan supaya bersih, kemudian masing-masing 
anak diberikan satu loyang kecil adonan yang akan ditaburi topping 
pinggirannya. Setelah selesai adonan dimasukkan ke dalam oven.tunggu 
sebentar akhirnya pizza pun matang. Kemudian anak membagi 1 loyang 
pizza menjadi 4 bagian. Pizza yang sudah selesai dibungkus ke dalam 
kotak kecil untuk dibawa pulang. Kegiatan selanjutnya adalah membuat 
minuman. Anak-anak diberikan sebuah gelas plastik kemudia diberi es 
lalu mereka mulai menjalankan mesin yang akan mengisi gelas mereka 
dengan minuman Setelah selesai minuman tersebut pun dibungkus dan 
dibawa pulang. Setelah kelompok pertama selesai, giliran kelompok 
kedua. Anak-anak yang sudah selesai membuat pizza dan minuman 
diberikan buku mewarnai dan pensil warna. Anak-anak sangat senang 
dengan kegiatan ini dan orang tua pun senang. 

Pada saat kegiatan berlangsung orang tua maupun pihak Pizza Hut 
mengambil foto anak-anak sebagai dokumentasi. PIzza Hut memberikan 
serti�kat, pizza yang dibuat anak, minuman, apron yang dipakai waktu 
masak pizza dan topi koki, buku mewarnai serta balon. Untuk 
keseluruhan kegiatan, anak-anak dikenakan biaya Rp. 38.000,-. 
Anak-anak  orang tua senang, namun sangat disayangkan pihak Pizza 
Hut tidak memperhatikan guru pendamping juga mau dapat pizza :). 
Mereka sangat berfokus menjual produk mereka, tapi tidak mengapa 
yang penting anak-anak senang.

MEMBUAT
PIZZA

PATHFINDER BENDUNGAN HILIR

Oleh Lewi Sirait

Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dilibatkan untuk memperhatikan orang orang muda dan memberikan pelatihan tentang 
kepemimpinan kepada orang muda dan pelayanan kepada sesama manusia.

Dalam mengikuti perkembangan zaman, khususnya di era globalisasi ini seorang gembala harus dapat memanfaatkan setiap potensi dan 
kekuatan yang ada di dalam jemaat untuk memajukan pekerjaan Kristus. Pekerjaan pekabaran Advent pada dasarnya dimulai oleh 
orang-orang muda yang mencintai akan kebenaran Kristus. Dalam organisasi gereja Masehi Advent Hari Ketujuh pun ada organisasi 
kepemudaan atau biasa disebut Pemuda Advent. Departemen lainnya yang dikenal adalah Klub Master Guide, Klub Path�nder, Klub 
Petualang, dan Klub Eager Beaver.

Klub Path�nder adalah pusat program aktivitas-rekreasi-kerohanian gereja yang dibentuk untuk anak muda berumur 10-15 tahun. Dalam 
tulisan ini penulis lebih berfokus kepada kelas-kelas kemajuan yang ada di dalam Klub Path�nder.

Adapun kelas-kelas Klub Path�nder adalah sebagai berikut:

Kelas: Umur

1. .Sahabat (Friend – Biru) 10 tahun

2. Teman (Companion – Merah) 11 tahun

3. Penyelidik (Explorer – Hijau) 12 tahun

4. Perintis (Ranger – Perak/putih) 13 tahun

5. Penjelajah (Voyager – Marun/coklat) 14 tahun

6. Pemimpin (Guide – Emas/kuning) 15thn

Klub Path�nder Bendungan Hilir pada tahun ini lebih berfokus kepada keterampilan di lapangan, dengan konsep satu bulan kelas reguler 
atau pendalaman Alkitab, lalu satu bulan kemudian dilanjutkan dengan kelas kepahaman lapangan seperti kelas tali temali, kelas api 
unggun, kelas keterampilan berkemah (camp craft), kelas semaphore, dan bulan depannya dilanjutkan lagi dengan kelas regular, begitu 
seterusnya sampai kelas regular dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan.  Setelah 16 kali pertemuan maka sisa waktu dihabiskan untuk kelas 
kepahaman di lapangan.

Adapun pola belajar ini dilakukan dengan tujuan supaya seluruh anggota Path�nder Bendungan Hillir dapat memiliki keterampilan yang 
dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari terlebih dengan label Path�nder yang menjadi  identitas Advent,  mereka dapat menolong 
orang-orang di sekitar mereka untuk memperkenalkan Kristus kepada masyarakat luas melalui keterampilan yang mereka dapatkan. 

Dept. Pathfinder

Lewi SiraitNevins G. Manafe




