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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rakyat mempunyai peranan yang sangat penting terlebih dalam hal 

peningkatan di bidang perekonomian dan pembangunan nasional. Pembangunan 

nasional yang dilakukan selama ini merupakan upaya pembangunan yang 

berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan 

tersebut pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, 

termasuk peningkatan di bidang ekonomi dan keuangan (Penjelasan Umum 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). 

Peningkatan di bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kegiatan 

usaha yang berdampak langsung terhadap peningkatan usaha, namun peningkatan 

tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari pelaku usaha. Salah 

satu usaha yang dilakukan pelaku usaha untuk memenuhi finansialnya adalah 

dengan cara meminjam dana atau modal yang dikenal dengan istilah kredit, baik 

melalui bank umum pemerintah maupun swasta. 

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam 

kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat 

diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-

meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung 

perkembangan kegiatan perekonomiannya dan juga untuk meningkatkan taraf 

kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia 

memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak 
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peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman 

uang tersebut. 

Ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional dan 

internasional akan dapat diketahui betapa besarnya peranan yang terkait dengan 

kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan 

terutama bank konvensional telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi 

kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam 

bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank 

konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang 

memerlukan dana. 

 Perjanjian kredit tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  

Perbankan pada Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. Pihak bank mempunyai kewajiban untuk 

memberikan pelayanan kredit (pinjaman) sesuai kesepakatan bersama dan berhak 

atas pengembalian debitur. Demikian juga debitur, mempunyai kewajiban untuk 

melunasi hutangnya beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan bersama dan 

berhak atas prestasi yaitu berupa pinjaman dari bank beserta fasilitas-fasilitas lain 

yang sesuai perjanjian. 

Kreditur adalah sebagai pemberi pinjaman dan untuk menunjang kreditur 

dalam memperoleh kepastian pengembalian atau pelunasan hutangnya adalah 

dengan adanya jaminan tambahan sebagai syarat permohonan kredit. Penyediaan 

jaminan tambahan sebagai syarat pemberian kredit ini dimaksud apabila debitur 
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tidak memenuhi kewajiban melunasi hutangnya ataupun debitur sengaja tidak 

menepati batas waktu pengembalian hutang (wanprestasi), maka jaminan 

tambahan ini dapat dijual ke muka umum dan hasilnya dapat digunakan untuk 

melunasi hutangnya kepada pihak kreditur. Macam-macam benda yang dapat 

dijadikan jaminan tambahan itu sendiri di dalam Buku II Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata tentang kebendaan digolongkan kedalam tiga macam benda yaitu: 

benda bergerak yang cara penyerahan dan pemindahannya cukup dengan 

menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut saja, benda tidak bergerak yang 

dengan cara balik nama, dan benda tidak bertubuh yang penyerahan dan 

pemindahannya dilakukan dengan cara cessie yang diatur dalam Pasal 613 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur 

tentang adanya penyerahan piutang atas nama (Op Naam) yang menentukan 

bahwa, “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan benda tak bertubuh 

lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah 

tangan, dengan mana hak-hak atas benda itu dilimpahkan kepada orang lain”. 

Dalam pasal ini jelaslah bahwa cessie dilakukan dengan akta otentik atau akta 

dibawah tangan. Cessie secara lisan tidak mungkin dan tidak sah karena tidak 

mengoperkan hak tagih tersebut kepada orang lain. Akta yang dimaksud dalam 

Pasal 613 ayat (1) tidak mengisyaratkan bahwa akta itu tidak perlu berupa suatu 

perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, pernyataan sepihak saja 

sudah cukup asal kemudian diterima oleh cessionaris. Dengan kata lain cessie 

yang dibuat dengan akta sepihak dan dipaksakan kepada pembeli melalui exploit 

juru sita tidak sah karena dalam cessie seperti dalam levering, disyaratkan adanya 

penerimaan (J.Satrio, 1991 : 30). 
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Penyerahan piutang perlu juga diketahui oleh debitur penerima kredit agar 

mengetahui pada siapa ia harus atau dapat membayar hutangnya secara sah. 

Karena itu Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 

bahwa cessie antara cedent dan cessionaris itu diberitahukan dengan surat resmi 

juru sita kepadanya, atau secara tertulis cessus telah menerima atau mengakui 

cessie itu. Cessie tidak sebatas pada piutang atas nama saja. Namun juga 

diketemukan adanya cessie kios pasar. Yang dijadikan jaminan dalam cessie kios 

pasar ini adalah bukti kepemilikan kios pasar yang berupa Ijin Tempat Berdagang 

Menetap Dalam Kios Pasar berdasarkan petikan Keputusan Kepala Dinas Pasar 

atau SK (Surat Keputusan) bukan berupa sertifikat hak atas tanah. Sehingga bukti 

kepemilikan kios pasar ini dapat juga disebut sebagai surat berharga yang dapat 

digunakan sebagai jaminan dalam cessie karena termasuk dalam benda bergerak 

tak berwujud. 

Pada penulisan hukum ini, penulis akan membahas cessie kios pasar yang 

ada di Kabupaten Wonogiri dengan melakukan studi kasus di Kantor Notaris 

Noor Saptanti Wonogiri. Di kantor Notaris Noor Saptanti ini, ada beberapa kasus 

cessie kios pasar yaitu kios di Pasar Baturetno, kios di Pasar Tirtomoyo dan kios 

di Pasar Wonogiri Kota dengan Bank sebagai krediturnya. Kreditur disisni terdiri 

dari Bank yang ada di kabupaten Wonogiri seperti Bank Danamon Unit Simpan 

Pinjam, Bank Jateng, BPR Gajah Mungkur dan BKK Wonogiri. Pemilik dari kios 

pasar bisa sebagai debitur sekaligus pemilik jaminan namun juga bisa hanya 

sebagai pemilik jaminan saja, yang kemudian bukti kepemilikan kios pasarnya ini 

digunakan oleh orang lain selaku debitur untuk meminjam dana ke Bank. Dasar 

dari peminjaman itu adalah kesepakatan antara calon debitur dengan pemilik 

jaminan dimana pemilik jaminan mengijinkan bahwa harta kekayaannya 

digunakan sebagai jaminan tambahan pada kreditur tertentu. Bentuk dari 

kesepakatan dan ijin tersebut akan diberikan pemilik jaminan secara hukum 

dalam bentuk keikutsertaan pemilik jaminan untuk turut menandatangani 
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perjanjian kredit yang akan ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Dan untuk 

mengikat antara kreditur dengan pemilik jaminan dilakukan suatu pengikatan 

jaminan tambahan yang dilakukan dengan cara ceesie. 

Jika cessie itu memang dimaksudkan sebagai jaminan, maka maksud 

tersebut harus diberitahukan kepada penerima kredit agar penerima kredit dapat 

mengetahuinya dan memperoleh akibat-akibat hukum sebagaimana halnya 

lembaga-lembaga jaminan lainnya. Di sini timbul lembaga cessie sebagai 

jaminan. Bank meminta supaya tagihan debiturnya dialihkan kepada bank hanya 

sebagai jaminan. Jadi, tidak ada maksud untuk mengalihkan hak milik atas 

piutang tersebut, setelah hutang lunas maka secara otomatis kepemilikan kembali 

kepada debitur (Suharnoko & Endah Hartanti, 2006 : 126) 

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk menyusun skripsi 

dengan judul IMPLEMENTASI PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN 

PENYERAHAN DAN PEMINDAHAN HAK (CESSIE) KIOS PASAR (STUDI 

KASUS DI KANTOR NOTARIS NOOR SAPTANTI DI WONOGIRI). 

B. Perumusan Masalah 

Untuk memperjelas permasalahan yang nantinya dapat dibahas lebih 

terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting bagi penulis 

untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Mengapa perlu diadakan perjanjian pemberian jaminan penyerahan dan 

pemindahan hak (cessie) kios pasar di Kabupaten Wonogiri ? 

2. Bagaimanakah peran notaris dalam pelaksanaan perjanjian pemberian jaminan 

penyerahan dan pemindahan hak (cessie) kios pasar di Kabupaten Wonogiri ? 
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3. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam proses pembuatan perjanjian 

pemberian jaminan penyerahan dan pemindahan hak (cessie) kios pasar di 

Kabupaten Wonogiri? 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian, pastilah mempunyai tujuan yang jelas. Demikian pula 

penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif yaitu sebagai 

berikut : 

 

1. Tujuan Obyektif 

a. Mengetahui perlu diadakannya perjanjian pemberian jaminan penyerahan 

dan pemindahan hak (cessie) kios pasar di Kabupaten Wonogiri. 

b. Mengetahui peran notaris dalam pelaksanaan perjanjian pemberian 

jaminan penyerahan dan pemindahan hak (cessie) kios pasar di Kabupaten 

Wonogiri. 

c. Mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam perjanjian pemberian 

jaminan penyerahan dan pemindahan hak (cessie) kios pasar di Kabupaten 

Wonogiri.  

 

2. Tujuan Subyektif 

a.  Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum 

sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa 

dalam meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret.   

b.  Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan 

di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata. 
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c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar 

dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan masyarakat 

pada umumnya. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a.  Hasil penelitian ini akan bermanfaat pada pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang hukum mengenai perjanjian pemberian jaminan 

penyerahan dan pemindahan hak (cessie)  kios pasar. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi 

mahasiswa, dosen serta pembaca yang lainnya dalam hal perjanjian 

pemberian jaminan penyerahan dan pemindahan hak (cessie) kios pasar.  

2 Manfaat Praktis 

a.  Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. 

b.  Mengembangkan penalaran serta membentuk pola pikir yang dinamis 

sekaligus untuk menerapkan ilmu yang diperoleh. 

c.  Diharapkan penulisan ini, dapat menjadi dasar bahan kajian lebih lanjut 

oleh akademisi lainnya yang tertarik dalam hal perjanjian pemberian 

jaminan penyerahan dan pemindahan hak (cessie). 

E.  Metode Penelitian 

Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan dalam penentuan metode mana 

yang akan digunakan, penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya 
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tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran dapat 

dipertanggungjawabkan dapat tercapai. Metode adalah suatu cara atau jalan yang 

harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. 

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun 

demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-

kemungkinan sebagai berikut: 

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, 

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, 

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. (Soerjono Soekanto, 2005 : 

5) 

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah, penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya data sekunder 

untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di 

lapangan atau masyarakat.  Dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan 

mengenai implementasi perjanjian pemberian jaminan penyerahan dan 

pemindahan hak (cessie) kios pasar. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian 

yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama 

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat 
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teori-teori lama, atau didalam menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 

2005 : 10).  

Dalam pelaksanaan penelitian deskriftif ini tidak sebatas hanya sampai 

pengumpilan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi anlisis dan 

intepretasi data yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan-kesimpulan 

yang dapat didasarkan penelitian data itu. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalkan perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy Moleong, 2005 : 

6).    

4. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Notaris Noor Saptanti di 

Jalan Raya Ngadirojo, Kenteng, Ngadirojo-Wonogiri. Telp. (0273) 

323315,(0273) 3301662. Fax. 0273-323315 

5. Jenis Data 

Dalam suatu penelitian dapat dibedakan antara data yang dipilih 

langsung, masyarakat dan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto jenis data 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama disebut data primer atau data 

dasar (primary data atau basic data) kemudian yang kedua dinamakan data 

sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-
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hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. 

(Soerjono Soekanto, 1986 : 12) 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a  Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

melalui penelitian di lapangan, berupa  sejumlah informasi, keterangan 

serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun data tentang 

penelitian diperoleh dari Notaris Noor Saptanti, S.H., M.H di Wonogiri. 

b    Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan 

kepustakaan, dan dibedakan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Yang meliputi, himpunan-himpunan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen, artikel-

artikel di media cetak serta literatur-literatur. 

6. Sumber Data 

a Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh semua pihak 

yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang menjadi obyek 

penelitian. Dalam hal ini yang bertindak sebagai informan adalah Notaris 

Noor Saptanti, S.H., M.H selaku Notaris di wilayah Kabupaten Wonogiri. 
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b    Sumber Data Sekunder 

Sumber data yang tidak secara langsung memberikan keterangan 

yang bersifat mendukung sumber data primer dan berfungsi untuk 

melengkapi data-data yang ada dengan mengumpulkan data-data dengan 

membaca, mempelajari dan mencatat buku-buku literatur, akta-akta 

Notaris dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti.   

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi : 

1)  Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri 

dari kaidah dasar.   

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan secara lebih lanjut mengenai hal-hal yang 

perlu dikaji dari bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku 

literatur dan penunjang lainnya. 

3)  Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan  sekunder,  antara lain 

meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia,   Kamus hukum dan 

kamus-kamus lain yang terkait. 

(Soerjono Soekanto, 2005: 52) 
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7. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam 

memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data  yang digunakan 

dalam penulisan hukum ini adalah: 

a  Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, antara 

pewawancara (interviewer) dengan terwawancara (interviewee). (Lexy 

Moleong, 2005: 186). Pada penulisan hukum ini digunakan wawancara 

terbuka yang para subyek hukumnya tahu bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan dari 

wawancara ini (Lexy Meleong, 2005 : 189). 

Wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu Notaris Noor Saptanti 

selaku Notaris di Kabupaten Wonogiri untuk memberikan keterangan atau 

informasi yang diperlukan bagi penulis untuk penelitian ini agar 

mendapatkan hasil secara tepat dan akurat. 

b   Studi Pustaka 

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, akta-akta notaris  

dan bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dan berkaitan dengan 

pembahasan penelitian ini. 
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8. Analisis Data 

Mengingat data yang ada dalam penelitian ini bersifat kualitatif maka 

akan dianalisis dengan teknik interaktif. Analisis interaktif  (interaktif model 

of analisis) yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, 

yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Selain ini 

dilakukan suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang 

terkumpul dan berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis (HB 

Sutopo, 2006 : 230). Tiga tahap tersebut adalah: 

a  Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting 

dan mengatur data sedemikian rupa sehingga  kesimpulan penelitian dapat 

dilakukan. 

b    Penyajian Data 

 Penyajian Data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi 

dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang 

dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah 

sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Selain 

berbentuk narasi, sajian data juga bias meliputi berbagai jenis matrik, 

gambar/skema, jaringan kerja kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung 

narasinya. 
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c    Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

 Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses 

pengumpulan data berakhir. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup 

mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan (H.B. Sutopo, 2006 

: 114-116) 

 

            

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Model Analisis Data 
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F. Sistematika Skripsi  

Sebagai upaya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai 

sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam 

penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan 

skripsi sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis memberikan gambaran mengenai permulaan 

sebuah penelitian, meliputi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan hukum. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan 

penjelasan teoritis berdasarkan literatur-literatur yang ada, tentu saja 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Kerangka teori 

meliputi: tinjauan tentang implementasi, tinjauan tentang perjanjian, 

tinjauan tentang perjanjian kredit, tinjauan  tentang jaminan, tinjauan 

tentang cessie, tinjauan  tentang Notaris, tinjauan tentang akta. 

Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan 

bagan kerangka pemikiran. 

 BAB III:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis menyajikan pembahasan berdasarkan dengan 

perumusan masalah, yaitu mengenai perlu diadakannya perjanjian 

pemberian jaminan penyerahan dan pemindahan hak (cessie) kios 

pasar dan peran Notaris dalam pelaksanaan perjanjian pemberian 
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jaminan penyerahan dan pemindahan hak (cessie) kios pasar ini. Serta 

hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pembuatan perjanjian 

pemberian jaminan penyerahan dan pemindahan hak (cessie) kios 

pasar. 

BAB IV: SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis memberikan simpulan dan hasil penelitian dan 

pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki yang penulis temukan dalam 

penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Kerangka Teori 

1.  Tinjauan tentang Implementasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah 

pelaksanaan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 427). Dalam 

penulisan hukum ini, penulis berusaha untuk membandingkan antara teori-

teori yang ada dalam pustaka (Das Sein) dengan pelaksanaan atau 

kenyataan yang ada (Das Sollen). Untuk mengetahuai adanya sinkronisasi 

antara teori dan prakteknya perlu diadakan suatu penelitian agar bisa 

membandingkan cessie dalam teori dan cessie dalam pelaksanaannya. 

2.  Tinjauan tentang Perjanjian 

 a.    Pengertian perjanjian 

Perjanjian menurut R.Subekti adalah suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2002 : 1). 

Peristiwa perjanjian ini, menimbulkan suatu hubungan antara dua 

orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan 

perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, 

perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung 

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan 

antara perikatan dan perjanjian itu menerbitkan perikatan, disamping 

sumber lainnya yaitu Undang-Undang  
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Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Para sarjana 

umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut tidak 

lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak terlalu lengkap karena yang 

dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja, hal ini bisa 

diketahui dari perumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih lainnya dan dikatakan terlalu luas 

karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” yang 

mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum 

(R.Setiawan, 1987 : 49) 

Sehubungan dengan hal diatas maka menurut R.Setiawan 

perlu diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian yaitu bahwa 

kata perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan 

untuk menimbulkan akibat hukum dan menambahkan perkataan 

“atau saling mengikatkan dirinya” sehingga perumusannya menjadi 

perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau 

lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih 

(R.Setiawan 1987 : 50). 

b.  Syarat sahnya perjanjian 

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum  Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat 

syarat, yaitu : 
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1)      Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

Menurut R.Subekti, sepakat atau juga dinamakan 

perizinan mengandung arti bahwa kedua subyek yang 

mengadakan perjanjian itu harus tepat atau setuju mengenai 

hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Pokok 

perjanjian itu adalah berupa pokok perjanjian dan syarat-syarat 

perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga 

dikendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu 

yang sama secara timbal balik, dari kata sepakat ini timbul asas 

konsensualisme yaitu perjanjian ini terjadi pada detik saat 

konsensus dilahirkan. 

2)     Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu 

perikatan, kecuali jika undang-undang menyatakan bahwa 

orang tersebut tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap 

membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, 

mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang-orang 

perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh dan semua orang 

yang oleh Undang-Undang dilarang membuat perjanjian 

tertentu. (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 

3)      Suatu hal tertentu  

Undang-undang menentukan benda-benda yang tidak 

dapat dijadikan obyek perjanjian. Benda-benda itu adalah yang 

dipergunakan untuk kepentingan umum. Suatu perjanjian harus 

mempunyai obyek tertentu sekurang-kurangnya dapat 
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ditentukan. Benda-benda itu dapat berupa benda yang sekarang 

ada dan nanti akan ada dikemudian hari (Pasal 1332-1335 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 

4)     Suatu sebab yang halal 

Suatu perjanjian baru dianggap sah apabila isinya 

dibenarkan. Artinya bahwa jika isi perjanjian tersebut tidak 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau 

ketertiban umum (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata ). 

Dua syarat pertama disebut syarat subyektif, karena 

mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. 

Jika syarat subyektif ini tidak dipenuhi maka salah satu pihak 

mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. 

Pihak yang dapat memintakan pembatalan adalah pihak yang tidak 

cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak 

bebas. Dua syarat terakhir ini disebut syarat obyektif, karena 

mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum 

yang dilakukan itu. Jika syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka 

perjanjian batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah 

dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. 

 c.    Asas-Asas Hukum Perjanjian 

1)     Asas Kebebasan Berkontrak 

Bahwa segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh 

para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
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membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata). Maksud dari asas kebebasan berkontrak ini adalah 

bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik 

itu sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang 

asalkan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum. 

2)     Asas Konsensualisme (Kesepakatan Para Pihak) 

Bahwa perjanjian tersebut lahir pada saat tercapainya 

kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok 

dalam perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan 

mempunyai akibat hukum. 

3) Asas Pelengkap 

Bahwa ketentuan Undang-Undang boleh tidak diikuti 

apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-

ketentuan sendiri yang menyimpang dari Undang-Undang. 

4) Asas Obligatoir 

 Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang 

dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan  hak 

dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik 

baru akan berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang 

bersifat kebendaan melalui penyerahan. 

(Abdul Kadir Muhammad, 1993 : 225-226) 
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3. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit 

a. Pengertian Perjanjian Kredit 

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu credere yang 

berarti percaya (Mariam Darus Badrulzaman, 1994 : 137). 

Kepercayaan ini dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan 

usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan 

usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank. Pengertian 

kredit dari sudut ekonomi adalah penyediaan uang atau tagihan 

seperti pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (11) Undang-

Undang  No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyebutkan 

bahwa kredit adalah : 

“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”. 

Perjanjian kredit adalah salah satu dari bentuk perjanjian 

pinjam-meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu 

diadakan pada hakikatnya, adalah suatu perjanjian pinjam-

meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

b. Fungsi Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu 

diantaranya :  
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1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya 

perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menyebabkan batal, 

atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, 

misalnya perjanjian pengikatan jaminan. 

2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai 

batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan 

debitur. 

3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan 

monitoring kredit.  

( Muhammad Djumhana, 1993 : 241-242 ) 

c.      Dasar Hukum Perjanjian Kredit : 

Menurut Munir Fuady, dasar hukum perjanjian kredit adalah : 

1) Perjanjian antara para pihak 

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang 

membuatnya. Demikianlah maka dengan ketentuan ini berlaku 

setiap perjanjian yang dibuat secara sah, bahkan kekuatannya 

sama dengan kekuatan undang-undang. 

Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya 

kredit bank yang juga diawali oleh suatu perjanjian yang sering 

disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan 

dalam bentuk tertulis. 
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2) Undang-Undang Sebagai Dasar Hukum 

Kegiatan pemberian kredit yang merupakan kegiatan 

yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu Bank, 

ditegaskan pula oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

seperti telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan, sebagai salah satu jenis usaha bank. 

Undang-Undang lain yang juga mengatur tentang perbankan, 

khususnya mengenai Bank Indonesia adalah Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

3) Peraturan pelaksanaan sebagai dasar hukum 

a)  Peraturan perundang-undangan oleh bank Indonesia, 

keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank 

Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan sebagainya. 

b) Peraturan perundang-undangan lainnya, seperti : 

Keppres, Peraturan dan Surat Keputusan Pejabat tertentu 

dan sebagainya. 

(Munir Fuady, 2003 : 7-13) 

4.    Tinjauan tentang Jaminan 

a. Pengertian Jaminan 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat 

suatu definisi khusus mengenai apa yang dimaksud dengan jaminan, 

namun sebenarnya arti jaminan itu sendiri dilihat dari katanya sudah 

jelas artinya. Perkataan jaminan sering langsung dibaca dalam pasal-
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pasal peraturannya. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1131 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “ 

Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya 

perseorangan”. 

Pada prinsipnya hanya pemilik yang dapat meminjamkan 

hartanya kepada pihak lain/kreditur untuk pinjamam yang 

diterimanya namun, secara hukum seorang debitur dapat juga 

memperoleh kredit dengan jaminan berupa harta, misalnya tanah 

yang bukan miliknya. Berdasarkan persetujuan pemilik tanah, 

debitur dapat meminjamkannya, yang dalam prakteknya 

menggunakan surat kuasa khusus (Indrawati Soewarso, 2002). 

b. Macam-Macam Benda Jaminan 

Kebendaan adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang 

dapat dikuasai sebagai hak milik. Kebendaan itu sendiri diatur dalam 

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang digolongkan 

kedalam tiga macam, yaitu : 

1)     Benda bergerak 

 Menurut sifatnya ialah benda yang dapat dipindah 

tangankan. Penyerahan dan pemindahannya cukup dengan cara 

menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut yang artinya 

menyerahkan barang tersebut secara nyata sehingga 

kepemilikan atas benda tersebut juga beralih, kecuali 

penyerahan benda-benda tidak bertubuh. 
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2)  Benda Tidak Bergerak 

Menurut sifatnya ialah benda yang tidak dapat dipindah 

tangankan. Penyerahan dan pemindahannya dilakukan 

dilakukan dengan balik nama berdasarkan ketentuan baru yaitu 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-

Undang Pokok Agraria, yang yang mencabut berlakunya 

peraturan lama mengenai tanah yang termuat dalam Buku II 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

3)      Benda Tidak Bertubuh 

Apabila benda tidak bertubuh, maka penyerahan dan 

pemindahannya dilakukan dengan cara cessie yang diatur 

dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

   ( I.G. Rai Wijaya, 2003 : 153-154) 

c. Jenis-Jenis Jaminan 

Menurut Gunawan Wijaya & Ahmad Yani jaminan dapat 

dibedakan berdasarkan atas beberapa sudut pandang sebagai berikut: 

( Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, 2000 : 74-79) 

1) Berdasarkan cara terjadinya 

a) Jaminan yang bersumber dari Undang-Undang  (Pasal 

1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 

Jaminan yang lahir karena undang-undang 

merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk 
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undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu 

yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala 

kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan 

ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala 

perikatan perseorangan. Dalam hal debitur tidak dapat 

memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur, maka 

kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada 

umum dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara 

para kreditur, seimbang dengan besar piutang masing-

masing (Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata). 

b) Jaminan yang Bersumber dari Perjanjian 

Selain jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang 

sebagai bagian dari asas konsensualitas dalam hukum 

perjanjian, undang-undang memungkinkan para pihak 

untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan 

untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban 

debitur kepada kreditur. Perjanjian penjaminan ini 

merupakan perjanjian assesoir yang melekat pada 

perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan 

utang piutang diantara debitur dengan kreditur. 

Contohnya adalah perjanjian hipotek, perjanjian hak 

tanggungan, perjanjian gadai, perjanjian fidusia, 

perjanjian cessie, perjanjian garansi dan lain-lain. 
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2)      Berdasarkan obyeknya 

Jaminan berdasarkan obyeknya dapat dibedakan sebagai 

berikut : 

a) Jaminan yang berobyek benda bergerak; 

b) Jaminan yang berobyek benda tidak bergerak/benda 

tetap; atau 

c) Jaminan yang berobyek benda berupa tanah; 

3)      Berdasarkan sifatnya 

a) Jaminan umum 

 Jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan 

yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan 

menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata tersebut. 

b) Jaminan khusus 

Jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan 

dalam bentuk penunjukkan atau “penyerahan” barang 

tertentu secara khusus, sebagaimana pelunasan 

kewajiban/utang debitur kepada kreditur tertentu tersebut, 

baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya 

jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus 

diadakan antara debitur dan kreditur yang dapat berupa : 
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(1) Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya 

benda tertentu yang dijadikan jaminan (zakelijk). 

Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat 

dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang 

dijaminkan tersebut haruslah merupakan milik dari 

pihak yang memberikan jaminan kebendaan 

tersebut. Jaminan yang bersifat kebendaan 

dilembagakan dalam bentuk hipotek dan hak 

tanggungan (untuk benda tidak bergerak), fidusia 

dan gadai (untuk benda bergerak). Jaminan 

kebendaan ini merupakan hak kebendaan dan 

karenanya wajib memenuhi asas pencatatan dan 

publisistas agar dapat melahirkan hak mutlak atas 

kebendaan yang dijaminkan tersebut. 

(2) Jaminan Perseorangan (personlijk), yaitu adanya 

orang tertentu yang sanggup membayar atau 

memenuhi prestasi jika debitur cedera janji. 

Jaminan perseorangan ini tunduk pada ketentuan 

hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan 

perseorangan memiliki ciri dan akibat hukum yang 

menimbulkan hubungan langsung pada diri 

perorangan atau pihak tertentu yang memberikan 

jaminan dan hanya dapat dipertahankan terhadap 

pihak penjaminan tertentu tersebut. Ini berarti 

bahwa dalam jaminan perorangan ini berlaku asas 

persamaan yaitu bahwa tidak ada beda antara 

piutang yang datang lebih dahulu dan yang 

kemudian.  
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4) Kewenangan menguasai benda jaminannya 

a) Yang menguasai benda jaminannya 

Contoh untuk jaminan yang menguasai bendanya adalah 

gadai dan hak retensi. Bagi kreditur penguasaan benda ini 

akan lebih aman, terutama untuk benda bergerak yang 

mudah dipindah tangankan dan berubah nilainya. 

b) Tanpa menguasai benda jaminannya 

Contoh untuk jaminan yamg tidak menguasai bendanya 

misalnya adalah hipotek dan creditverband. Hal ini 

menguntungkan debitur karena tetap memanfaatkan 

benda jaminan. 

Hukum jaminan ini mengalami pembaharuan, khususnya 

mengenai obyek hukum jaminan. Sebagai akibat 

dipergunakannya asas pemisahan horizontal dalam Undang-

Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, maka tanah dan 

bangunan yang ada diatasnya tidak dipisahkan. Setelah ada 

Undang-Undang Pokok Agraria, maka bangunan dapat 

dimasukkan dalam kelompok benda tidak bergerak. Selain itu 

sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 

yang Berkaitan dengan Tanah, dinyatakan tidak berlaku lagi 

ketentuan hipotek dan creditverband sebagai jaminan terhadap 

tanah, serta menyatakan Hak Tanggungan sebagai satu-satunya 

hak jaminan atas tanah. 
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d.     Sistem Hukum Jaminan 

Hukum Jaminan yang obyeknya terdiri dari benda adalah sub 

sistem dari sistem hukum benda yang mengandung sejumlah asas 

sebagai berikut : 

1)   Mengandung asas hak kebendaan (real right), adapun sifat hak 

kebendaan adalah sebagai berikut : 

a)      Absolut 

Absolut artinya hak ini dapat dipertahankan pada setiap 

orang. Pemegang hak benda berhak menuntut setiap 

orang yang mengganggu haknya. 

b)      Droit de suite 

Droit de suite artinya hak kebendaan mengikuti bendanya 

di dalam tangan siapapun dia berada. Didalam karakter 

ini terkandung asas hak yang tua didahulukan dari hak 

yang muda (droit de preference). Jika beberapa 

kebendaan diletakkan diatas suatu benda, kekuatan hak 

itu ditentukan oleh urutan waktunya. 

c) Hak kebendaan memberikan wewenang yang kuat kepada 

pemiliknya, hak itu dapat dinikmati, dialihkan, 

dijaminkan, dan disewakan  

(Mariam Darus Badrulzaman, 1994 : 79) 
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2) Mengandung asas assesoir 

Asas assesoir artinya hak jaminan ini bukan merupakan 

hak yang berdiri sendiri (Zelfstandigrecht), akan tetapi ada dan 

hapusnya bergantung (accesorium) pada perjanjian pokok, 

seperti perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang. 

Konsekuensi dari perjanjian assesoir ini adalah bahwa jika 

perjanjian pokok tidak sah, maka secara hukum perjanjian 

assesoir juga tidak sah. Menurut hukum semua perjanjian 

jaminan hutang merupakan perjanjian yang assesoir (Munir 

Fuady, 2003 : 19). 

Menurut hukum semua perjanjian jaminanhutang 

merupakan perjanjian yang assesoir, antara lain : 

a) Perjanjian Gadai 

Gadai (pand) menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur 

atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya 

oleh pemilik barang atau orang lain atas namanya dan 

yang memberikan kekuasaan kepada kreditur tersebut 

untuk menjual dan mengambil pelunasan dari hasil 

penjualan barang tersebut secara didahulukan dari pada 

kreditur-kreditur lainnya apabila debitur tidak melunasi 

hutangnya (Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata). Barang yang dapat digadaikan adalah semua 

barang bergerak, baik barang bertubuh maupun barang 

tidak bertubuh. 
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b) Perjanjian Hipotik 

Menurut ketentuan Pasal 1162 Kitab Undang0Undang 

Hukum Perdata, hipotik adalah kebendaan atas suatu 

benda tak bergerak untuk mengambil penggantian dari 

benda tersebut bagi pelunasan suatu hutang. Hipotik 

bersifat jaminan untuk pelunasan hutang tetapi tidak 

memberi hak untuk menguasai dan memiliki benda 

jaminan.  Akan tetapi dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 

Agraria, obyek jaminan yang berupa tanah sudah tidak 

dapat lagi diikat dengan hipotik. Hipotik pada saat ini 

hanya dipakai untuk mengikat obyek jaminan hutang 

yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan lain. 

c) Perjanjian Hak Tanggungan 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah : 

 “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 dalan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan 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 kreditur tertentu terhadap 
kreditur-kreditur yang lain”. 
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d) Perjanjian Jaminan Pribadi 

 Jaminan pribadi adalah salah satu bentuk dari 

penggungan hutang. Penangguang utang merupakan 

jaminan utang yang bersipaf perorangan. Penanggungan 

hutang menurut Pasal 1820 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata adalah suatu persetujuan yang dibuat 

oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan pihak 

pemberi pinjaman dengan mengikatkan dirinya guna 

memenuhi perikatan pihak peminjam bila pihak 

peminjam wanprestasi. 

e) Perjanjian Fidusia 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Fidusia adalah 

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 

penguasaan pemilik benda. Pengertian Jaminan Fidusia 

berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 

tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: 

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda 
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak 
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang 
tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, 
sebagai agunan bagi perlunasan utang tertentu, yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”. 
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Obyek fidusia adalah benda bergerak yang berwujud, 

benda yang tak berwujud dan benda tak bergerak yang 

tidak dapat dibebani dengan hak tangguangn 

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hak 

Tanggungan. 

f) Cessie (Pengalihan Hak Tagih) 

Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama 

yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (Suharnoko dan Endah Hartanti, 2006 : 

101). Dalam cessie utang piutang lama tidak hapus, 

hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. 

Cessie sebenarnya bukanlah lembaga jaminan, namun 

dalam hal usaha bank cessie dapat digunakan sebagai 

lembaga jaminan. 

5.   Tinjauan tentang Cessie  

a.  Pengertian Cessie  

Cara-cara untuk mendapatkan eigendom dalam Pasal 548 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terpenting adalah 

penyerahan dan diatur dalam Pasal 612-618 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Penyerahan atau levering ini merupakan cara 

memperoleh hak milik yang penting dan yang paling sering terjadi 

dalam masyarakat. Dalam hal ini cessie merupakan istilah lain yang 

dipakai dalam penyerahan atau pemindahan hak milik. 
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Menurut sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia, 

serta merupakan ciri khas dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, penyerahan hanya bersifat obligatoir, dimana hanya 

menimbulkan kewajiban saja, yang pembeli wajib untuk membayar 

dan penjual wajib menyerahkan barangnya. Sedangkan hak milik 

atas barang belum berpindah. Hak milik atas barang baru akan 

berpindah kepada pembeli setelah adanya penyerahan. (Sri Soedewi 

M Sofwan, 1981 : 67) 

Di dalam hukum primitif, orang menganggap tiap hak 

perseorangan sebagai sangat pribadi semata-mata. Sehingga 

hubungan hukum itu hanya terjadi diantara mereka saja dan bukan 

dengan orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam 

hubungan hutang piutang, si berpiutang tidak mungkin mengalihkan 

piutangnya kepada orang lain atau pihak ketiga. Namun dalam 

proses perkembangannya yang dialami oleh hukum, orang segera 

melepaskan atau menyerahkan kedududukannya di dalam perikatan 

itu kepada orang lain.  

Mengenai pengalihan piutang ini, Ignatius Ridwan 

Widyadarma mengemukakan bahwa cessie itu adalah suatu 

peralihan, misalnya pada piutang atas nama yaitu kewajiban dari 

cessus (debitur) guna membayar kepada cedent (kreditur lama) 

kemudian beralih kepada cessionaris (kreditur baru). Namun 

ditambahkan pula bahwa dalam cessie dibutuhkan hal-hal seperti 

akta otentik atau di bawah tangan serta layak diberitahu dan 

pemberitahuannya harus dilakukan secara resmi yakni lewat juru 

sita. (Ignatius Ridwan Widyadarma, 1982 : 24) 
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Sejalan dengan pendapat diatas, Sri Soedewi Masjchoen 

Sofwan mengemukakan bahwa cessie ialah penyerahan piutang atas 

nama yang dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau akta di 

bawah tangan kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya 

penyerahan itu oleh juru sita kepada debitur dari piutang 

tersebut.(Sri Soedewi M Sofwan, 1981 : 67) 

Lain halnya yang dikemukakan oleh H.F.A Vollmar, 

menurut beliau, cessie adalah penggantian kreditur yang semula 

(cedent) oleh orang lain (cessionaris) maka ini adalah mengenai 

suatu soal yang sebagian juga termasuk dalam hukum perutangan, 

lebih dimana penyerahan tersebut selain pihak-pihak juga selalu 

orang ketiga tersangkut, yaitu debitur. (H.F.A Vollmar, 1980 : 92). 

Dalam bukunya yang berjudul Doktrin Suborgasi, Novasi, & 

Cessie, Suharnoko dan Sri Hartati mengemukakan bahwa cessie 

adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam 

Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengalihan ini 

terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual beli 

antara kreditur lama dengan calon kreditur baru. Dalam cessie utang 

piutang lama tidak hapus, hanya beralih pada pihak ketiga sebagai 

kreditur baru.(Suharnoko dan Endah Hartanti, 2006 : 101) 

Dari beberapa pengertian tentang cessie di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa cessie adalah cara penyerahan dan 

pemindahan hak suatu benda bergerak tak bewujud yang dilakukan 

dengan cara membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang 

harus diberitahukan kepada debitur mengenai adanya penyerahan 

dan pemindahan hak itu. Di sini penulis mengemukakan penyerahan 
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dan pemindahan hak benda bergerak tak bertubuh bukan piutang atas 

nama karena wujud dari benda bergerak tak bertubuh itu, tidak 

hanya piutang atas nama saja, tetapi juga dapat berupa surat 

berharga. 

b.      Pengaturan Cessie 

Cessie diatur dalam Buku III Pasal 613 ayat 1 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa penyerahan 

piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan 

dengan membuat akta otentk atau akta dibawah tangan, dengan mana 

hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. 

Selanjutnya dalam Pasal 613 ayat 2 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari 

krditur lama kepada kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada 

debitur, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada 

debitur, atau debitur secara tertulis telah menyetujuinya atau 

mengakuinya. Piutang atas nama adalah piutang yang 

pembayarannya dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis 

dalam surat piutang tersebut dalam hal ini kreditur lama. Akan tetapi 

dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama 

kepada debitur, maka debitur terikat untuk membayar kepada 

kreditur baru dan bukan kepada kreditur lama (Suharnoko dan Endah 

Hartanti, 2006 : 102-103). 

c.     Pengalihan Hak Tagih (Cessie) dalam pemberian Kredit 

Dalam kegiatan usaha bank lembaga cessie digunakan antara 

lain pada pemberian fasilitas kredit seperti yang dijumpai pada 
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pemberian kredit dalam rangka pembiayaan pembangunan proyek 

pemerintah. Penyelesaian tahap-tahap pekerjaaan menimbulkan hak 

tagih bagi pemborong yang dapat dijaminkan kepada bank dalam hal 

memerlukan pembiayaan. 

Praktek menjaminkan hak tagih dengan cara cessie bukan 

berarti bahwa cessie merupakan lembaga jaminan. Cessie hanyalah 

sebutan untuk pengalihan hak tagih oleh karena itu jika dikatakan 

cessie sebagai jaminan berarti hak tagih atau piutang dialihkan hanya 

sebagai jaminan dan tidak dimaksud sebagai suatu pengalihan 

piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Menurut hukum benda hak tagih merupakan benda 

bergerak tak bertubuh dan sebenarnya dapat dijaminkan dalam 

bentuk gadai menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1153 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (Indrawati Soewarso, 2002 : 100). 

d.  Teori keabsahan Pengalihan Hak  

Dalam ilmu hukum dikenal dua teori pengalihan hak milik, 

yaitu teori kausal dan teori abstrak. Menurut teori kausal, keabsahan 

penyerahan suatu hak milik tergantung dari sah atau tidaknya 

perjanjian obligatoir yang mendasarinya. Jika perjanjian 

obligatoirnya sah maka penyerahan hak miliknya juga sah. Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem kausal, hal ini 

dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 548 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang menyebutkan antara lain bahwa hak milik 

diperoleh dengan cara penyerahan (misal dengan cara cessie), 

sedangkan dalam teori abstrak, dimana sah atau tidaknya levering 

tidak tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoirnya. 
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Artinya, meskipun obligatoir yang mendasari levering tidak sah, 

tetapi levering atau pengalihan hak miliknya tetap sah. 

Konsekuensinya pemiliknya tidak mempunyai hak revindicatie lagi 

karena hak milik sudah beralih (Suharnoko & Endah Hartanti, 2006 : 

107-108). 

e. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam cessie  

Pasal 548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menentukan, bahwa hak eigendom atau suatu benda tak dapat 

diperoleh dengan cara lain dari pada cara-cara yang disebut dalam 

pasal-pasal tersebut. Cara-cara yang dimaksud dalam Pasal 548 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah meliputi : pemilikan, 

pelekatan, daluwarsa, pewarisan dan penyerahan. 

Cessie merupakan istilah yuridis yang diartikan penyerahan 

(levering), oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat penyerahan 

pada umumnya, yaitu : 

1) Syarat-syarat umum pada cessie  

a) Rechtstitel yang sah 

Dalam Bahasa Indonesia kita mengenal istilah 

Rechtstitel dengan nama peristiwa perdata. Yang 

dimaksud degan Rechtstitel atau peristiwa perdata adalah 

hubungan hukum obligatoir yang menimbulkan 

kewajiban untuk levering atau menyerahkan kedalam 

pemilikan orang lain. 
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Cessie penyerahan hak atas nama dan benda-

benda tak bertubuh lainnya merupakan bagian dari 

penyerahan pada umumnya, sehingga untuk sahnya 

cessie pun disyaratkan adanya Rechtstitel untuk 

penyerahan hak milik dan dilakukan oleh orang-orang 

yang mempnyai kewenangan beschikking. 

b)  Dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan 

mengambil tindakan pemilikan (beschikking) 

Pasal 548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

mensyaratkan bahwa penyerahan harus berdasarkan pada 

suatu alas hak yang berasal dari “seseorang yang berhak”. 

Mengingat bahwa penyerahan itu adalah suatu tindak 

lanjut dari suatu perbuatan hukum. 

Undang-undang menentukan syarat, bahwa 

levering/ penyerahan dilakukan oleh orang yang 

berwenang mengambil tindakan pemilikan (beschikking) 

bukan harus dari pemiliknya. Bisa jadi orang yang 

berwenang bukanlah pemilik. Namun pada umumnya 

orang yang berwenang mengambil tindakan pemilikan 

adalah pemilik itu sendiri. (J.Satrio, 1991 : 17) 

Penyerahan/levering tagihan cessie harus 

dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan 

beschikking. Untuk tagihan-tagihan atas nama para 

sarjana berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk 

menyimpang dari ketentuan umum,sehingga disini tetap 

berlaku asas nemo plus iurist yang berarti bahwa levering 
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baru akan sah kalau yang mengoperkannya mempunyai 

kewenangan beschikking (J.Satrio, 1991 : 27). 

2) Syarat-syarat khusus pada cessie. 

Sebagaimana ketentuan Pasal 613 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang secara lengkap bunyi 

pasal tersebut adalah sebagai berikut : “Penyerahan terhadap 

piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh 

lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di 

bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu 

dilimpahkan kepada orang itu.” 

Bahwa dasar dalam pembuatan cessie harus dilakukan 

secara tertulis dengan jalan membuat akta, baik akta otentik 

atau akta dibawah tangan, yang menegaskan bahawa hak-hak 

dari seorang kreditur atas piutang-piutang atas nama dan 

kebendaan tak bertubuh lainnya itu dialihkan kepada pihak 

ketiga. 

Selanjutnya dalam Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa akta tersebut baru 

berlaku terhadap cessus (debitur) kalau kepadanya sudah 

diberitahukan adanya cessie secara tertulis telah disetujui atau 

diakui olehnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa cessie secara 

lisan itu tidak sah. 
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6.   Tinjauan tentang Notaris 

a.  Pengertian Notaris 

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaritas 

dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat 

seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala 

sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, 

Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses 

hukum. 

Bab I di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “Notaris 

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang 

Undang ini.” 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris merupakan penyempurnaan undang-undang peninggalan 

jaman kolonial dan unifikasi sebagian besar undang-undang yang 

mengatur mengenai kenotarisan yang sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. 

b.  Kewenangan Notaris. 

Kewenangan Notaris diatur dalam Bab III Bagian Pertama 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris yang berbunyi: 

 (1)  Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

44 

 

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 
otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan 
akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak 
juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau 
orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.  

(2)  Notaris berwenang pula:  

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 
tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 
buku khusus;  

b.  Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan 
mendaftar dalam buku khusus;  

c.   Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan 
berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis 
dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;  

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan 
surat aslinya;  

e.  Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 
pembuatan akta;  

f.  Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau  

g. Membuat akta risalah lelang.  

(3)  Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan 

bahwa, akta notaris yang otentik adalah suatu akta yang di dalam 

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di 

hadapan seorang Pegawai Umum yang berwenang untuk itu di 

tempat di mana akta itu dibuatnya. Mengenai bentuk dari Akta 
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Otentik itu sebenarnya tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-

undang, tetapi yang ditentukan secara tegas adalah “isi” dari Akta 

Otentik itu. Akta-akta Otentik yang dibuat oleh para Pejabat 

Pembuat Akta menurut hukum publik,  mempunyai bentuk beragam, 

hanya saja isi atau hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta itu telah 

ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangannya, berdasarkan 

nama maka seluruh akta sejenis mempunyai bentuk yang serupa, 

sebagai contoh: Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan 

Notaris, berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860 Nomor 3) 

c.  Kewajiban Notaris  

Kewajiban Notaris diatur dalam Bab III Bagian Pertama 

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. 

Kewajiban notaris sebagai berikut : 

1) Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak 
berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam 
perbuatan hukum;  

2)  Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan 
menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;  

3)  Notaris harus mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau 
kutipan akta berdasarkan minuta akta;  

4) Notaris harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan 
dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk 
menolaknya;  

5)  Notaris harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang 
dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna 
pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali 
undang-undang menentukan lain;  
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6)  Notaris harus menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) 
bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima 
puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu 
buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, 
dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun 
pembuatannya pada sampul setiap buku;  

7)  Notaris harus membuat daftar dari akta protes terhadap tidak 
dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;  

8)  Notaris harus membuat daftar akta yang berkenaan dengan 
wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;  

9)  Notaris harus mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud 
dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat 
ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari 
pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;  

10)  Notaris harus mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman 
daftar wasiat pada setiap akhir bulan; 

11) Notaris harus mempunyai cap/stempel yang memuat lambang 
negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya 
dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang 
bersangkutan;  

12) Notaris diwajibkan untuk membacakan akta di hadapan 
penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang 
saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, 
saksi, dan notaris;  

13) Notaris harus menerima magang calon notaris.  

d.   Larangan Notaris  

Larangan Notaris diatur dalam  diatur dalam Bab III  Bagian 

Pertama Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris.  
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Setiap notaris dilarang: 

1)   Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;  

2)   Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja 
berturut-turut tanpa alasan yang sah;  

3)   Merangkap sebagai pegawai negeri; 

4)   Merangkap jabatan sebagai pejabat negara; 

5)   Merangkap jabatan sebagai advokat;  

6)  Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;  

7)  Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar 
wilayah jabatan notaris; 

8)   Menjadi notaris pengganti; atau  

9)  Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma 
agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi 
kehormatan dan martabat jabatan notaris. 

Notaris hanya mempunyai satu kantor tempat kedudukan 

yang terletak di  kabupaten atau kota serta hanya berwenang di 

wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Notaris dapat pula 

menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan 

tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam 

menjalankan jabatannya sesaui dengan kode etik jabatan Notaris. 
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7.   Tinjauan Tentang Akta  

Akta menurut I.G. Rai Widjaya dapat digolongkan menjadi dua 

macam, yaitu : 

a. Akta otentik 

Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang 

ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta 

dibuatnya  

Keistimewaan dari suatu akta otentik adalah merupakan suatu 

suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. 

Yang berarti bahwa apabila ada seseorang yang mengajukan akta 

resmi kepada hakim sebagai bukti, hakim harus menerima dan 

menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang 

sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan 

penambahan pembuktian. 

b. Akta di bawah tangan 

Akta dibawah tangan adalah tidak oleh atau tanpa perantara 

seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri 

oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. 

Dalam hal apabila para pihak yang menandatanganisurat 

perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, 

akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sama dengan suatu akta otentik. Namum apabila ternyata tandatangan 

tersebut disangkal, pihak yang mengajukan surat perjanjian itu 
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diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi 

akta tersebut. Oleh karena itu, untuk membuat suatu perjanjian di 

bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang yang sama 

dengan suatu akta otentik, hendaknya akta di bawah tangan tersebut 

dibuat dengan cara yang memenuhi persyaratan sebagai suatu akta 

yang dibuat oleh Notaris dan dilegalisasi di depan Notaris. Akta 

dibawah tangan yang dilegalisasi di hadapan Notaris mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik. 

Namun akta tersebut tetaplah akta di bawah tangan tidak dapat 

berubah menjadi akta otentik. Yang berubah dari akta di bawah tangan 

tersebut hanyalah kekuatan pembuktiannya saja. 

           (I.G. Rai Widjaya, 2003 : 12-15) 
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B.  Kerangka Pemikiran 
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Bank selaku kreditur atau pemberi kredit dalam memberikan pinjaman kepada 

debitur perlu mengadakan suatu perjanjian yang dikenal dengan perjanjian kredit. 

Perjanjian kredit itu sendiri harus ditandatangani atau disetujui oleh kreditur dan 

debitur. Debitur disini bisa sebagai pemilik jaminan dan bisa juga debitur bukanlah 

pemilik jaminan sehingga ada pihak ketiga sebagai pemilik jaminan. Dalam suatu 

perjanjian kredit diperlukan adanya suatu barang jaminan untuk kepastian 

pengembalian pinjaman tersebut terhadap kreditur. Untuk menjamin kepastian 

hukumnya diadakan suatu pengikatan jaminan yang menunjang kreditur dalam 

memperoleh kepastian pengembalian atau pelunasan hutangnya apabila debitur 

wanprestasi. Pengikatan jaminan dapat dilakukan dengan jaminan benda bergerak, 

benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh. Disini penulis akan membahas 

mengenai pengikatan jaminan dengan jaminan benda  tidak bertubuh yang berupa 

surat yang berharga yaitu Bukti Kepemilikan Kios Pasar yang berupa Ijin  Tempat 

Berdagang Menetap di Dalam Kios. Dimana pengikatannya dilakukan melalui cessie 

dengan akta otentik di hadapan Notaris Noor Saptanti yang ada di Kabupaten 

Wonogiri dan ada juga akta dibawah tangan. Cessie ini tejadi antara kreditur sebagai 

pemberi pinjaman atau kredit dengan pemilik jaminan bukan dengan debiturnya. 

Dikatakan dengan pemilik jaminan bukan dengan debitur dikarenakan debitur belum 

tentu sebagai pemilik jaminan. Jika debitur bukan pemilik jaminan maka dasar dari 

peminjaman itu adalah kesepakatan antara calon debitur dengan pemilik jaminan 

dimana pemilik jaminan mengijinkan bahwa harta kekayaannya digunakan sebagai 

jaminan tambahan pada kreditur tertentu. Akta cessie ini ditandatangani oleh kreditur, 

pemilik jaminan, Notaris yang berwenang dan saksi-saksi. Jika debitur bukan sebagai 

pemilik jaminan, maka debitur tidak ikut menandatangani akta perjanjian pemberian 

jaminan penyerahan dan pemindahan hak (cessie) kios pasar ini. Akta cessie ini 

dibuat secara otentik namun ada juga yang dibuat dibawah tangan tetapi dalam akta di 

bawah tangan tersebut tetap mendapat legalisasi atau dilegalkan oleh Notaris Noor 

Saptanti, SH., MH.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Perlunya diadakan Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan Dan 

Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar di Kabupaten Wonogiri 

1. Dasar Hukum Cessie  

Cessie pada umumnya adalah merupakan pengalihan piutang dari 

kreditur lama ke kreditur baru yang diberitahukan secara tertulis kepada 

debitur. Ketentuan umum tentang cessie ini diatur dalam Pasal 613 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan 

terhadap piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, 

dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan, 

dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan pada orang lain itu. 

Syarat dari penyerahan itu sendiri haruslah memenuhi Pasal 548 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa : 

“Tiap-tiap kedudukan berkuasa yang beritikat baik, memberi kepada si 
yang memangkunya, hak-hak atas kebendaan yan dikuasai sebagai 
berikut : 

1. bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di 
muka Hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik 
kebendaan; 

2. bahwa ia karena daluwarsa dapat memperoleh hak milik atas 
kebendaan itu; 

3. bahwa ia sampai pada saat penuntutan kembali atas kebendaan 
itu di muka Hakim, berhak menikmati segala hasilnya; 
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4. bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya, bilamana 
diganggu dalam memangkunya, ataupun dipulihkan kembali 
dalam itu, bila mana kehilangan kedudukannya. 

Dari ketentuan pasal diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyerahan 

haruslah berdasarkan pada suatu hak yang berasal dari seseorang yang 

berhak. Hal ini sangat perlu dilakukan dikarenakan penyerahan adalah 

sebagai tindak lanjut dari suatu perbuatan hukum jika kelak terjadi sesuatu 

yang tidak diinginkan diluar dari kesepakan antar para pihak dalam 

perjanjian. 

Para pihak yang terlibat dalam cessie sendiri, ada tiga pihak yaitu 

cedent, cessionaris dan cessus. Cedent adalah kreditur yang melakukan 

penyerahan piutang dan kebendaan tak bertubuh lainnya kepada 

cessionaris atau sering disebut dengan kreditur lama. Cessionaris adalah 

kreditur yang menerima penyerahan atas piutang atas nama dan kebendaan 

tak bertubuh lainnya dari cedent atau sering disebut dengan kreditur baru. 

Sedangkan cessus adalah debitur yang pada mulanya mempunyai hutang 

kepada cedent, namun kemudian setelah adanya penyerahan maka 

hutangnya beralih kepada cessionaris. Pengalihan piutang ini baru berlaku 

pada cessus apabila penyerahan piutang ataupun benda tak bertubuh 

lainnya ini diberitahukan kepadanya secara tertulis melalui juru sita. 

Cessie yang dilakukan secara lisan tidak mungkin dan tidak sah karena 

berarti tidak mengoperkan hak tagih tersebut kepada orang lain. Namun 

pada saat penyerahan dari cedent ke cessionaris tidak perlu adanya 

pemberitahuan kepada cessus terlebih dahulu.  

Penyerahan dalam cessie ini haruslah dibuat dalam bentuk akta 

tertulis ataupun akta dibawah tangan seperti yang telah diterangkan dalam 

Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta ini tidak 
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mengisyaratkan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi dengan 

pernyataan sepihak saja sebenarnya sudah cukup asalkan kemudian 

diterima oleh cessionaris dan diberitahukan secara tertulis kepada debitur. 

Pemberitahuan kepada cessus ini sangat penting agar cessus mengetahui 

adanya pengalihan hak dari kreditur lama ke kreditur baru, sehingga 

utangnya sekarang tidak pada kreditur lama (cedent) tetapi kepada 

Kreditur baru (cessionaris) dan harus mengembalikan utangnya kepada 

cessionaris. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam cessie adalah harus 

memenuhi syarat-syarat penyerahan pada umumnya dan syarat khusus 

cessie itu sendiri. Syarat-syarat umum pada cessie yaitu adalah adanya 

Rechtstitel / peristiwa perdata yang sah dan dilakukan oleh orang yang 

mempunyai kewenangan mengambil tindakan pemilikan (beschikking). 

Sedangkan syarat-syarat khusus pada cessie adalah sesuai dengan Pasal 

613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa cessie harus 

dilakukan secara tertulis dengan jalan membuat akta, baik akta otentik 

atau akta dibawah tangan dan baru berlaku terhadap cessus (debitur) kalau 

kepadanya sudah diberitahukan adanya cessie secara tertulis telah 

disetujui atau diakui olehnya.  

2. Pelaksanaan Cessie Kios Pasar di Kabupaten Wonogiri 

Cessie yang merupakan pengalihan piutang dari kreditur lama 

(cedent) kepada kreditur baru (cessionaris) dengan pemberitahuan secara 

tertulis kepada debitur (cessus) yang dilakukan dengan akta otentik ini 

dalam prakteknya banyak perkembangan yang terjadi. Menurut hasil 

wawancara penulis dengan Notaris Noor Saptanti, S.H., M.H selaku 

Notaris di Kabupaten Wonogiri, dalam perkembangan yang terjadi cessie 
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tidak hanya sebatas pada piutang saja namun juga terjadi cessie kios pasar. 

Seperti halnya yang ada di Kantor Notaris Noor Saptanti, S.H., M.H ini, 

ada beberapa akta cessie kios pasar yang dibuatnya dengan judul 

Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan Dan Pemindahan Hak (Cessie) 

Kios Pasar. 

Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan Dan Pemindahan Hak 

(Cessie) Kios Pasar yang dibuat oleh Notaris Noor Saptanti, S.H., M.H ini 

pada umumnya berupa akta otentik, namun ada juga yang berupa akta di 

bawah tangan yang di buat oleh para pihaknya tetapi dilegalkan oleh 

Notaris. Akta dibawah tangan yang dilegalkan oleh Notaris mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sama seperti halnya 

akta otentik. Tetapi aktanya tetap akta dibawah tangan tidak berubah 

menjadi akta otentik hanya kekuatan pembuktiannya saja yang berubah. 

Di Kantor Notaris Noor Saptanti, SH.,MH ini terdapat beberapa 

kios pasar yang dicessiekan seperti Kios di Pasar Baturetno, Kios di Pasar 

Tirtomoyo dan Kios di Pasar Wonogiri Kota. Pada umumnya pemilik dari 

kios pasar tersebut menjaminkan kios pasar yang mereka punya sebagai 

tambahan modal kios tersebut. Mereka menjaminkan kios itu di bank-bank 

yang ada di Kabupaten Wonogiri seperti Bank Jateng Wonogiri, Bank 

Danamon Unit Simpan Pinjam Wonogiri, BPR Gajah Mungkur Wonogiri 

dan BKK Wonogiri. Bukti dari kepemilikan kios pasar ini merupakan 

surat berharga bukanlah berupa sertifikat hak atas tanah. Bukti 

kepemilikan Kios Pasar ini berupa Ijin Tempat Berdagang Menetap Di 

Dalam Kios Pasar yang ada di kabupaten Wonogiri yang merupakan 

petikan Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri. Pemilik dari 

Kios pasar ini setiap tahunnya harus memperbaharui Ijin tempat 

berdagang menetap di dalam kios pasar yang dia punya kepada 
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pemerintah kabupaten setempat dalam hal ini adalah Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri. Apabila mereka tidak memperbaharui Ijin Tempat 

Berdagang Menetap Di Dalam Kios Pasar yang telah mereka beli itu, 

maka kios pasar tersebut akan menjadi milik Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri lagi.  

Pembeli dari kios pasar ini sering juga di sebut sebagai “penyewa”. 

Penyewa dalam tanda kutip disini berarti bahwa walaupun masyarakat 

telah memebeli kios tersebut dari Pemerintah Kabupaten setempat namun 

tanahnya tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten. Meskipun demikian 

masyarakat yang telah membeli kios tersebut berhak penuh atas kios yang 

telah dibelinya. Mereka menjadi pemilik dari kios tersebut dan dapat 

menggunakannya sesuai dengan apa yang diinginkan dari pemilik kios 

tersebut. Termasuk juga untuk dijadikan jaminan dalam peminjaman dana 

(kredit) di bank. 

Dengan adanya wawancara dengan Notaris Noor Saptanti, S.H., 

M.H tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Perjanjian 

Pemberian Jaminan Penyerahan Dan Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar 

Di Kabupaten Wonogiri ini berbeda dengan teori cessie pada umumnya. 

Dalam teori cessie adalah merupakan pengalihan piutang dari kreditur 

lama (cedent) ke kreditur baru (cessionaris) yang diberitahukan secara 

tertulis kepada debitur (cessus) yang dibuat melalui akta otentik ataupun 

dibawah tangan. Dalam praktek dan pelaksanaan cessie kios pasar ini 

tidak ada bentuk penyerahan dan pengalihan hak tagih dari kreditur lama 

ke kreditur baru. Pelaksanaan yang terjadi adalah penggunaan cessie 

sebagai lembaga jaminan yaitu hanya ada dua pihak dalam cessie kios 

pasar ini yaitu kreditur dan penjamin/ pemilik jaminan. Guna untuk 

menjamin lebih jauh pembayaran kembali dari semua apa yang wajib 
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dibayar oleh penjamin kepada pihak kreditur berdasarkan Perjanjian 

Pemberian Jaminan Penyerahan Dan Pemindahan Hak (Cessie) Kios 

Pasar. Bila nantinya penjamin lalai atau tidak dapat melakukan 

pembayaran kembali atas seluruh dan/ atau sebagian pinjamannya padahal 

pinjamannya sudah dapat ditagih, maka penjamin / pemilik jaminan 

bersedia untuk menyerahkan dan memindahkan kepada kreditur barang 

jaminan yang telah dijaminkan yaitu berupa hak atas kios pasar tersebut. 

Jika kelalaian ataupun wanprestasi itu tidak terjadi selama perjanjian maka 

tidak ada pula penyerahan dan pemindahan hak (cessie) dari penjamin 

kepada kreditur terhadap kios pasar yang dijadikan sebagai jaminan ini.  

3. Perlunya diadakan Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan Dan 

Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar Di Kabupaten Wonogiri 

Pada dasarnya bank dalam menyalurkan kreditnya menghendaki 

suatu jaminan berada ditangannya yang mudah dijadikan uang untuk dapat 

menutup pinjaman karena tidak dapat dilunasi oleh peminjam.  Hal ini 

dilakukan karena antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali 

terdapat suatu keterikatan waktu, maka dalam jangka waktu itu banyak 

terdapat kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, sehingga 

akhirnya kredit tidak dapat dibayar tepat pada waktunya menurut 

perjanjian yang telah disepakati walaupun tidak disengaja. Oleh karena itu 

kredit demi keamanan harus dilindungi oleh suatu jaminan. 

Dalam cessie kios pasar ini, pemilik dari kios pasar ini 

mempergunakan bukti kepemilikan kios pasarnya untuk kredit di bank 

sebagai barang jaminan. Karena bukti kepemilikan kios pasar yang berupa 

ijin tempat berdagang menetap dalam kios pasar ini merupakan surat 
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berharga yang berupa benda tak berwujud maka pengikatannya dilakukan 

dengan cara cessie.  

Mengenai pentingnya suatu jaminan dilakukan oleh kreditur 

(bank) atas suatu pemberian kredit, tidak lain adalah salah satu upaya 

untuk mengantisipai resiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu 

tersebut. Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna 

memperkecil resiko Bank dalam menyalurkan kredit. Dalam menentukan 

macam dan cara pengikatan atau penguasaan jaminan, salah satunya 

dengan menggunakan lembaga cessie. 

 Cessie dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga jaminan, 

meskipun cessie sendiri sebenarnya bukanlah sebagai lembaga jaminan. 

Cessie adalah suatu pengalihan hak tagih (piutang). Cessie digunakan 

sebagai lembaga jaminan agar : 

1. krediturnya mempunyai kedudukan sebagai kreditur yang preferent 

yaitu kreditur yang diutamakan dalam pelunasan hutangnya bukan 

sebagai kreditur konkuren; 

2. kreditur mempunyai kepastian hukum terhadap pengikatan obyek 

jaminan; 

3. kreditur mempunyai kemudahan untuk mencairkan obyek jaminan bila 

diketahui debitur ingkar janji sehingga obyek jaminan harus dicairkan; 

atau 

4. apabila debitur telah melunasi hutangnya kepada kreditor maka barang 

jaminannya akan dikembalikan kepada debitur/ pemilik jaminan. 

Dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan dan Pemindahan 

hak (cessie) Kios yang berada di Kabupaten Wonogiri ini, terdapat dua 

pihak yang menandatanganinya yaitu penjamin/ pemilik jaminan kios 
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pasar sebagai pihak pertama dan bank selaku pemberi kredit sebagai pihak 

kedua. Syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pemberian 

Jaminan Penyerahan dan Pemberian Hak (cessie) Kios ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penjamin setuju dan mengikatkan diri untuk menyerahkan dan 

memindahkan hak ( cederan ) kepada bank berupa semua hak-hak 

utama dan tuntutan-tuntutan menurut hukum ( rechtsvorderigen ) 

yang dapat di jalankan atau digunakan oleh penjamin berdasarkan 

Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri Tentang 

Pemberian Ijin Tempat Berdagang Menetap Dalam Kios, milik 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 

2. Segala surat/dokumen lainnya yang merupakan perubahan, 

penambahan, perpanjangan dan atau pembaharuannya yang telah dan 

atau akan dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang/pengelola 

Kios tersebut dan tidak wajib diserahkan oleh penjamin kepada 

bank. Yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian Pemberian 

Jaminan Penyerahan dan Pemindahan Hak (cessie)  ini adalah :  

a. Penyerahan dan Pemindahan hak sebagaimana dimaksud di 

atas sejak tanggal dan hari ditandatanganinya Perjanjian ini, 

dengan demikian semua keuntungan yang diperoleh mulai 

terjadinya penyerahan atau pemindahan hak (Cessie) ini 

menjadi keuntungan bank, sedangkan semua 

kewajiban/kerugian yang timbul berkenaan dengan Kios 

karenanya tetap menjadi beban dan tanggung jawab penjamin. 

b. Bank berhak menuntut supaya hak apapun yang dicessie 

tersebut ditetapkan dan/atau dibalik nama atas nama bank atau 

atas nama pihak lain yang ditunjuk oleh bank.  
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c. Pajak-pajak dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan 

Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh 

penjamin. 

d. Dalam hal pihak yang berwenang telah mengeluarkan surat 

perpanjangan dan atau pembaharuan hak sewa Kios tersebut, 

maka semua hak atas sewa Kios dianggap telah diserahkan 

sebagai jaminan menurut Perjanjian ini.  

Hak dan kewajiban penjamin yang terdapat dalam akta Perjanjian 

Pemberian Jaminan Penyerahan dan Pemindahan Hak (cessie) Kios pasar 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Penyerahan dan pemindahan hak (Cessie) yang termaktub dalam 

Perjanjian ini dan Perjanjian lainnya serta dokumen-dokumen / 

lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini berlaku 

selama  debitur masih mempunyai kewajiban untuk membayar 

hutangnya kepada bank berdasarkan Perjanjian Kredit.  

2. Apabila hutang debitur kepada bank sudah dibayar lunas dengan 

cara sebagaimana mestinya, maka Hak Pakai/Pemberian Ijin Tempat 

Berdagang Menetap Dalam Kios Pasar milik Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri, yang telah diserahkan kepada bank menurut Perjanjian ini 

dengan sendirinya ( van rechtswege ) diserahkan kembali oleh bank 

kepada penjamin ( retro cessie ).  

3. Penjamin wajib memberikan kepada bank segala informasi yang 

diminta atau diisyaratkan oleh bank dari waktu ke waktu mengenai 

segala hal yang dianggap perlu dan penting oleh bank termasuk tidak 

terbatas pada semua asli dari dokumen-dokumen, surat-surat 

sehubungan dengan Perjanjian ini. 
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4. Penjamin setuju bahwa Penjamin wajib, setiap saat atas instruksi 

bank, menyerahkan kepada bank asli dan semua dokumen termasuk 

surat-surat, catatan-catatan dan dokumen-dokumen sehubungan 

dengan atau yang memberi bukti atas adanya Hak Pakai / Pemberian 

Ijin Tempat Berdagang Menetap Dalam Kios Pasar milik Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri tersebut bilamana diperlukan oleh bank. 

5. Apabila diperlukan bank, maka penjamin menyetujui dan wajib 

untuk menandatangani kuasa, dokumen sehubungan dengan 

pelaksanaan Perjanjian ini.  

Cessie kios pasar ini sama sekali tidak ada pengalihan hak tagih 

dari kreditur lama ke kreditur baru seperti yang ada pada teori-teori 

tentang cessie. Dalam kenyataannya hanyalah akan terjadi penyerahan dan 

pemindahan hak dari debitur/penjamin kepada kreditur apabila debitur 

ingkar janji atau wanprestasi. Hal ini dikarenakan cessie disini berfungsi 

sebagai lembaga jaminan. Jadi bukti Kepemilikan Kios Pasar ini hanya 

dijadikan sebagai jaminan tambahan saja oleh pihak debitur terhadap 

hutangnya kepada kreditur, dan jika hutang dari debitur telah lunas maka 

barang jaminan tersebut akan kembali lagi menjadi milik debitur ataupun 

pemilik jaminan.  

Pihak-pihak yang terlibat didalamnya juga berbeda dengan cessie 

pada umumnya. Jika cessie pada umumnya terdapat tiga pihak yaitu 

kreditur lama (cedent), kreditur baru (cessionaris) dan debitur (cessus) 

namun dalam cessie kios pasar ini tidak ada pihak yang disebut sebagai 

kreditor lama (cedent) dan kreditur baru (cessionaris) yang ada hanyalah 

kreditur dan pemilik jaminan. Pemilik jaminan disini bisa sebagai debitur 

tetapi bisa juga bukan debitur hanya sebagai pemilik jaminan saja yang 

mengijinkan bahwa harta kekayaannya digunakan sebagai jaminan 
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tambahan pada kreditur tertentu. Sehingga dalam praktek Perjanjian 

Pemberian Jaminan Penyerahan Dan Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar 

ini terdapat penyimpangan dalam hal para pihak yang terlibat didalamnya 

dari teori cessie yang sebenarnya. 

Selama debitur masih mempunyai hutang, pemilik jaminan berjanji 

dan mengikatkan diri kepada bank untuk : 

1. menyerahkan kepada bank segala surat-surat yang bersangkutan 

dengan apa yang dicessiekan tersebut untuk disimpan dan dipegang 

bank.  

2. memberikan izin kepada bank atau kuasanya guna melakukan 

pemeriksaan yang layak atas keadaan Kios dan apa yang dicessiekan 

tersebut. 

3. memberikan izin kepada bank atau kuasanya untuk mewakili 

penjamin menghubungi pengelola Kios dalam segala hal yang 

berkenaan dengan Kios. 

4. tidak akan melakukan suatu perbuatan atau sikap yang dapat 

mengurangi atau meniadakan pemberian jaminan ini. 

5. memberikan izin kepada bank atau kuasanya guna setiap waktu 

untuk memasuki gedung/ruang kantor atau tempat usahanya untuk 

melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan  

dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Hak 

Pakai/Pemberian Ijin Tempat Berdagang Menetap Dalam Kios Pasar 

milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang ada pada atau dimiliki 

oleh penjamin, dan atas kewajiban-kewajiban penjamin menurut 

Perjanjian ini. Masuknya wakil-wakil atau kuasa dari bank kedalam 
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gedung/ruang kantor atau tempat usahanya tidak merupakan 

pelanggaran hukum. 

6. membayar dengan tertib pajak-pajak dan pungutan lainnya yang 

dikenakan atas apa yang dicessiekan termasuk tidak terbatas pada 

biaya-biaya, pajak atau pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan 

Perjanjian ini. 

7. tidak akan melakukan suatu perbuatan atau sikap yang dapat 

mengurangi atau meniadakan pemberian jaminan ini. 

Prosedur dari cessie kios pasar itu sendiri berdasarkan keterangan 

dari Notaris Noor Saptanti, S.H., M.H adalah sebagai berikut : 

1. Pengajuan permohonan kredit 

Proses pengajuan permohonan kredit ini dilakukan oleh calon 

debitur yang akan meminjam uang kepada bank dengan barang 

jaminan berupa bukti kepemilikan kios pasar yang dia punyai sendiri 

ataupun milik orang lain dengan  kesepakatan antara calon debitur 

dengan pemilik jaminan dimana pemilik jaminan mengijinkan 

bahwa harta kekayaannya digunakan sebagai jaminan tambahan 

pada kreditur tertentu.  

Bentuk dari kesepakatan dan ijin tersebut akan diberikan 

pemilik jaminan secara hukum dalam bentuk keikutsertaan pemilik 

jaminan untuk turut menandatangani perjanjian kredit yang akan 

ditandatangani oleh debitur dan kreditur.  
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2. Persetujuan oleh Bank 

Ada dua kemungkianan yang akan terjadi dalam pengajuan 

permohonan kredit yang dilakukan oleh calon debitur. Dua 

kemungkinan ini adalah pihak bank sebagai kreditur akan menerima 

permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur tersebut 

atau akan menolak permohonan kredit calon debitur tersebut. Untuk 

menentukan hal tersebut pihak bank sebagai kreditur biasanya akan 

melakukan analisis terhadap suatu permohonan kredit yaitu dengan 

menggunakan criteria 5C’s atau The Five C s: 

a.      Character (Sifat)  

Dalam hal ini, para analis kredit pada umumnya 

mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah 

disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan 

wawancara, untuk mengetahui lebih rinci bagaimana karakter 

yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut. 

b.      Capasity (Kemampuan) 

Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana 

yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada 

pada debitor sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari 

pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. 

c.      Capital (Modal) 

Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk 

kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada 
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memungkinkan pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu 

perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada. 

d.      Collateral (Jaminan) 

Apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding 

dengan jaminan kredit yang diminta. Hal ini penting agar bila 

debitur tidak mampu melunasi kreditnya, jaminan dapat dijual. 

e. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) 

Situasi dan kondisi ekonomi yang sedang terjadi 

apakah memungkinkan untuk melakukan suatu kredit.   

(Sentosa Sembiring, 2000 : 68-69 ) 

Dalam dunia perbankan, pisau analisis yang digunakan 

dalam menilai permohonan yaitu metode 5C’s atau The Five C s. 

Jaminan pokok dalam pemberian kredit adalah keyakinan bank atas 

kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang 

diperjanjikan yang dinilai dengan kriteria 5C’s atau The Five C s. 

Sedangkan jaminan tambahan digunakan untuk menjamin kepastian 

pengembalian hutangnya apabila debitur tidak dapat melunasi 

hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. 

3. Penyerahan surat-surat / persyaratan-persyaratan 

Jika kriteria 5 C’s tersebut telah disetujui, maka secara 

otomatis permohonan kredit dari calon debitur tersebut telah 

disetujui oleh bank selaku kreditur. Debitur harus menyerahkan 

semua persyaratan-persyaratan yang diminta oleh bank termasuk 
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juga bukti kepemilikan kios pasar yang berupa ijin tempat berdagang 

menetap di dalam kios. Bukti kepemilikan kios pasar ini adalah 

berupa Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pasar Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri mengenai ijin tempat berdagang menetatap di 

dalam kios.  

4. Perjanjian kredit 

Perjanjian kredit adalah merupakan salah satu dari bentuk 

perjanjian pinjam-meminjam antara debitur dan kreditur. Salah satu 

fungsi dari perjanjian kredit adalah sebagai perjanjian pokok yang 

berarti bahwa perjanjian kredit merupakan sesuatu yang 

menyebabkan batal atu tidaknya perjanjian lain/ perjanjian tambahan 

yang mengikutinya. Jadi jika Perjanjian Kredit Dengan Jaminan 

Penyerahan Ijin Tempat Berdagang Menetap Didalam Kios ini 

berakhir ataupun tidak sah, maka secara otomatis Perjanjian 

Pemberian Jaminan Penyerahan Dan Pemindahan Hak (Cessie) Kios 

Pasar sebagai perjanjian tambahan (accesoirnya) juga ikut berakhir/ 

tidak sah.   

Perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris Noor Saptanti, 

S.H., M.H ini berjudul Perjanjian Kredit Dengan jaminan 

Penyerahan Ijin Tempat Berdagang Menetap di Dalam Kios. 

Perjanjian kredit itu sendiri bisa terjadi dan di tandatangani antara : 

a. Bank dalam hal ini sebagai kreditur dan debitur yang sekaligus 

sebagai pemilik jaminan ijin kios pasar tersebut yang berupa 

ijin tempat berdagang menetap didalam kios. 

b. Bank dalam hal ini sebagai kreditur dan debitur serta pemilik 

jaminan. Di dalam perjanjian kredit yang kedua ini debitur 
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bukanlah sebagai pemilik jaminan. Sehingga ada tiga pihak 

yang menandatanganinya. 

5. Perjanjian accesoir (tambahan) 

Pada perjanjian accesoir ini digunakanlah Perjanjian 

Pemberian Jaminan Penyerahan dan Pemindahan Hak (cessie). Pada 

perjanjian ini antara kreditur dengan pemilik jaminan dilakukan 

suatu pengikatan jaminan tambahan yang dilakukan dengan cara 

cessie. Perjanjian ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus ada 

perjanjian pokok yang mendasari berdiri perjanjian tambahan cessie 

ini. Dalam hal ini perjanjian pokok tersebut adalah perjanjian kredit 

dengan jaminan penyerahan ijin tempat berdagang menetap di dalam 

kios. Perjanjian accesoir ini akan berakhir jika perjanjian pokoknya 

telah berakhir pula. 

6. Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan dan Pemindahan Hak 

(cessie) Kios Pasar. 

Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan dan Pemindahan 

Hak (cessie) Kios Pasar ini dibuat dalam sebuah akta notariil yag 

dibuat oleh Notaris Noor Saptanti, SH.,MH yang ditandatangani oleh 

pihak debitur, pemilik jaminan, saksi-saksi dan Notaris. Dikatakan 

pemilik jaminan bukan debitur karena debitur belum tentu pemilik 

jaminan. Debitur bisa sebagai pemilik jaminan dan bisa juga debitur 

meminjam jaminan kepada orang lain yang kemudian orang lain itu 

bertindak sebagai pemilik jaminan yang menandatangani Perjanjian 

Pemberian Jaminan Penyerahan dan Pemindahan Hak (cessie) Kios 

Pasar ini. 
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Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Notaris 

Noor Saptanti, S.H., M.H selaku Notaris yang membuat akta Perjanjian 

Pemberian Jaminan Penyerahan Dan Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar 

di Kabupaten Wonogiri baik secara otentik ataupun secara di bawah 

tangan yang dilegalkan oleh Notaris diperoleh kesimpulan bahwa perlunya 

diadakan Perjanjian cessie tersebut semata-mata hanyalah untuk 

melindungi kreditur dalam pengembalian piutangnya. Dengan adanya kios 

pasar yang dijadikan jaminan dalam bentuk cessie ini maka kreditur 

menjadi lebih yakin dalam memberikan penyaluran kredit terhadap 

debiturnya. Bila dikemudian hari debitur ingkar janji, yaitu tidak melunasi 

hutangnya kepada kreditur sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit maka 

akan dilakukan penjualan atas obyek jaminan kredit yang bersangkutan. 

Hasil dari penjualan tersebut selanjutnya diperhitungkan oleh kreditur 

untuk pelunasan kredit debitur yang telah dinyatakan sebagai kredit macet. 

Berdasarkan analisis dari penulis, dengan adanya Perjanjian 

Pemberian Jaminan Penyerahan Dan Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar 

yang ada Di Kabupaten Wonogiri pada khususnya dan cessie kios pasar 

pada umumnya maka perlunya diadakan perjanjian tersebut tidak semata-

mata hanyalah untuk melindungi kreditur dalam pengembalian piutangnya 

saja namun Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan Dan Pemindahan 

Hak (Cessie) Kios Pasar ini juga sebagai pendorong atau motivasi bagi 

debitur untuk melunasi kreditnya kepada bank agar kios pasar yang 

dijaminkan tersebut tidak hilang karena harus di eksekusi/dilelang oleh 

bank. Karena umumnya nilai jaminan kredit yang dijaminkan oleh debitur 

kepada kreditur lebih besar dibandingkan dengan nilai kredit yang 

diberikan bank kepada debitur yang bersangkutan. Hal ini memberikan 

motivasi kepada debitur untuk menggunakan kredit sebaik-baiknya dan 

mengelola keuangan secara hati-hati sehingga dapat segera melunasi 
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kreditnya agar dapat menguasai kembali hartanya. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa siapapun juga pasti tidak ingin kehilangan harta (aset)nya karena 

merupakan sesuatu yang dibutuhkan, mempunyai nilai tertentu dan 

disayangi. 

B. Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Jaminan 

Penyerahan Dan Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar Di Kabupaten 

Wonogiri 

1. Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris 

Bab I di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini. Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan 

penyempurnaan undang-undang peninggalan jaman kolonial dan unifikasi 

sebagian besar undang-undang yang mengatur mengenai kenotarisan yang 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 

masyarakat.  Wadah tunggal Notaris yang berbentuk hukum publik adalah 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang dasar hukum pendiriannya 

berdasarkan atas Surat Keputusan (SK) yaitu Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1022.HT.01.06.TH 95 tanggal 

23 Januari 1995 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 

RI Nomor 28 tanggal 7 April 1995.  

Kewenangan Notaris diatur dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 

15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang 

berbunyi: 
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 (1)  Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh 
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, 
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 
oleh undang-undang.  

(2)  Notaris berwenang pula:  

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 
tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 
khusus;  

b.  Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar 
dalam buku khusus;  

c.   Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa 
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 
digambarkan dalam surat yang bersangkutan;  

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 
aslinya;  

e.  Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 
pembuatan akta;  

f.   Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau  

g. Membuat akta risalah lelang.  

(3)  Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 
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Kewajiban Notaris diatur dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 16 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

Kewajiban Notaris adalah sebagai berikut : 

a. Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;  

b.  Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan 

menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;  

c.  Notaris harus mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan 

akta berdasarkan minuta akta;  

d. Notaris harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;  

e.  Notaris harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang 

dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan 

akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang 

menentukan lain;  

f.  Notaris harus menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan 

menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, 

dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta 

tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat 

jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul 

setiap buku;  

g.  Notaris harus membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar 

atau tidak diterimanya surat berharga;  
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h.  Notaris harus membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat 

menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;  

i.  Notaris harus mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam 

huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar 

Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di 

bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama 

setiap bulan berikutnya;  

j.  Notaris harus mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar 

wasiat pada setiap akhir bulan; 

k. Notaris harus mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara 

Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan 

nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;  

l.  Notaris harus membacakan akta di hadapan penghadap dengan 

dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani 

pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;  

m.  Notaris harus menerima magang calon notaris. 

Notaris hanya mempunyai satu kantor tempat kedudukan yang 

terletak di  kabupaten atau kota serta hanya berwenang di wilayah propinsi 

dari tempat kedudukannya. Notaris dapat pula menjalankan jabatannya 

dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan 

kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya sesaui 

dengan kode etik jabatan notaris. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

73 

 

Diatur dalam Bab II Bagian Pertama Pasal 3 Undang-Undang  

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Syarat untuk menjadi 

notaris adalah:  

a. Warga negara Indonesia; 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; 

d. Sehat jasmani dan rohani; 

e.  Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua 
kenotariatan;  

f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 
karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-
turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas 
rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua 
kenotariatan; dan  

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, 
advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh 
undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan 
Notaris.  

Notaris sebelum menjalankan jabatannya wajib mengucapkan 

sumpah jabatan terlebih dahulu, menurut agamanya masing-masing dan 

dihadapan menteri atau pejabat yang telah ditunjuk, seperti yang tertuang 

dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia. 

Pemberhentrian notaris terdiri atas pemberhentian dengan hormat, 

pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

74 

 

Pemberhentian dengan hormat, diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang  

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: 

(1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan 
hormat karena:  

a. Meninggal dunia; 
b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;  
c. Permintaan sendiri;  
d. Tidak mampu secara rohani dan/atau  jasmani untuk   

melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus 
lebih dari 3 (tiga) tahun; atau  

e. Merangkap jabatan  

(2)  Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b 
dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) 
tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang 
bersangkutan.  

Notaris juga diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam 

keadaan pailit, berada di bawah pengampuan, melakukan perbuatan 

tercela maupun melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan 

jabatan, seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris diterangkan bahwa notaris diberi kesempatan untuk 

membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang sebelum 

pemberhentian sementara dilakukan. Pemberhentian sementara ini 

dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia atas usul Majelis Pengawas Pusat.  Pasal 9 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menerangkan 

bahwa pemberhentian sementara karena melakukan perbuatan tercela dan 

melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, berlaku 
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maksimal selama 6 (enam) bulan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menerangkan bahwa notaris yang 

telah selesai masa perhentian sementaranya dapat diangkat kembali 

menjadi notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia setelah dipulihkan hak-haknya. 

Sebagai seorang pejabat negara, notaris diperbolehkan untuk 

mengambil cuti. Notaris yang berkepentingan wajib menunjuk Notaris 

Pengganti sampai urusannya selesai. Apabila Notaris itu tidak menunjuk 

notaris pengganti maka  Majelis Pengawas Daerah wajib menunjuk notaris 

pengganti. Notaris pengganti ini yang nantinya memegang protokol 

notaris. Protokol notaris seperti yang diatur dalam Pasal 1 huruf 13 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang 

berbunyi “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan 

arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.” 

Selain diberhentikan dengan hormat, notaris juga bisa 

diberhentikan dengan tidak hormat. Pemberhentian tidak hormat ini, diatur 

dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris yang berbunyi: 

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh 
Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: 

a.  Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 

b.  Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 
(tiga) tahun; 

c.  Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan 
martabat jabatan notaris; atau 
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d.  Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan 
jabatan. 

Selain itu notaris juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  karena 

dijatuhi pidana penjara melakukan tindak pidana yang ancaman pidana 

penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 

13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

2. Peran Notaris Dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan 

Dan Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar Di Kabupaten Wonogiri 

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesinya di 

bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, sebagaimana 

disebutkan dalam konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya 

perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum, demi tercapainya 

kepastian hukum.  

Di Kantor Notaris Noor Saptanti, SH.,MH ini terdapat beberapa 

kios pasar yang dicessiekan seperti Kios di Pasar Baturetno, Kios di Pasar 

Tirtomoyo dan Kios di Pasar Wonogiri Kota. Mereka menjaminkan kios 

itu di bank-bank yang ada di Kabupaten Wonogiri seperti Bank Jateng 

Wonogiri, Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Wonogiri, BPR Gajah 

Mungkur Wonogiri dan BKK Wonogiri. Notaris Noor Saptanti, S.H., M.H 

ini adalah Notaris dari bank-bank tersebut diatas. Semua akta yang di buat 

dalam bank-bank tersebut biasanya dibuat oleh beliau dan jika ada yang 

dibawah tangan biasanya juga dilegalkan oleh beliau. 
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Dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan dan Pemindahan 

Hak (Cessie) Kios Pasar di Wonogiri ini, Notaris mempunyai peran 

sebagai pejabat umum pembuat akta. Akta yang dibuat oleh Notaris 

tersebut dalam kasus ini adalah Notaris Noor Saptanti, S.H., M.H adalah 

berupa akta otentik dan akta di bawah tangan yang dilegalkan oleh 

Notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalkan ini berarti bahwa akta 

tersebut dibuat oleh para pihaknya. Notaris hanya melegalkan saja. 

Dikatakan melegalkan karena Notaris hanya mengesahkan materi akta 

yang dibuat oleh pihak bank serta melihat dan mengesahkan tanda tangan 

para pihaknya. Sebagai pejabat umum, Notaris haruslah berjiwa Pancasila, 

taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa 

Indonesia yang baik.  

Notaris dalam mengemban sumpah jabatannya haruslah 

melaksanakan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan 

tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakteristik yang harus 

dimiliki dari seorang pejabat Notaris yang dijabarkan sebagai berikut: 

a. Amanah 

Amanah disini berarti bahwa dapat dipercaya melaksanakan perintah 

dari para pihak atau orang yang menghendaki Notaris untuk 

menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para 

pihak membubuhkan tandatangannya pada akhir akta. 

b. Jujur 

Seorang Notaris haruslah jujur dan tidak berbohong atau menutupi 

segala sesuatunya. 
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c. Seksama 

Notaris haruslah berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta 

agar tidak merugikan para pihak. 

d. Mandiri 

Notaris memeutuskan sendiri akta yang dibuat itu berstruktur hukum 

yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada 

kliennya. 

e. Tidak Berpihak 

Notaris haruslah netral dan tidak memihak salah satu pihak. 

Begitu pula di dalam kode etik Notaris, seorang Notaris juga harus 

merahasiakan isi dari akta dan keterangan yang diperoleh dalam 

pelaksanaan jabatan. Merahasiakan isi akta dan keterangan keterangan 

yang diperoleh maksudnya adalah Notaris harus mendengarkan 

keterangan dan keinginan dari klien sebelum menuangkannya dalam 

bentuk akta. Notaris juga berkewajiban untuk merahasiakan serta tidak 

boleh menyebarluaskan seluruh isi akta dan seluruh keterangan yang 

didengarkannya. (http:// id.wikipedia.org/wiki/Notaris) 

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang 

memuat dan menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan 

atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta ini 

yaitu Notaris itu sendiri didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. 

Akta yang dibuat sedemikian rupa dan yang memuat uraian dari apa yang 

dilihat disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat 

dihadapan Notaris sebagai pejabat umum. Akan tetapi akta Notaris juga 
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berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang 

dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, artinya yang diterangkan 

atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan 

jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang 

dihadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan 

perbuatan itu dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu 

dikonstantir/ditetapkan oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Akta 

sedemikian disebut akta yang dibuat dihadapan Notaris. ( Lumban Tobing, 

1983 : 51 ) 

 Berdasarkan wawancara dengan Notaris Noor Saptanti, S.H., 

M.H, peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Jaminan 

Penyerahan dan Pemindahan Hak ( Cessie ) Kios Pasar Di Kabupaten 

Wonogiri ini adalah sama halnya yang tertuang didalam Pasal 15 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu sebagai 

pejabat umum pembuat akta otentik dan mengesahkan tanda tangan para 

pihak. Notaris tidak berhak turut campur dalam pelaksanaan perjanjian 

tersebut. Notaris juga tidak bisa diikut sertakan dalam penagihan terhadap 

kredit macet karena penanganan terhadap kredit macet itu sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab dari pihak kreditur. Notaris baru akan masuk atau 

turut campur dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan Dan 

Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar bila diminta oleh salah satu pihak 

dalam perjanjian untuk merubah isi dari akta tersebut ataupun membuat 

perjanjian baru yang sesuai dengan kesepakatan baru kedua belah pihak. 

Penulis sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Notaris Noor Saptanti, S.H., M.H diatas. Notaris dalam Perjanjian 

Pemberian Jaminan Penyerahan Dan Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar 

ini adalah sebagai pembuat akta otentik dan melihat dan mengesahkan 
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tanda tangan para pihak. Suatu akta otentik akan mempunyai kekuatan 

pembuktian yang mengikat dan sempurna. Mengikat berarti bahwa apa 

yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya dan dianggap benar oleh 

hakim selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan. Pembuktian 

yang sempurna berarti bahwa sudah tidak memerlukan suatu penambahan 

pembuktian. Kekuatan pembuktian dari akta otentik termasuk juga akta 

Notaris adalah adalah merupakan akibat langsung yang merupakan 

keharusan dari ketentuan perunadang-undangan, bahwa harus ada akta-

akta otentik sebagai alat bukti dan dari tugas yang dibebankan oleh 

undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam 

pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para 

pejabat itu dan memberi kekuatan pembuktian dari akta-akta yang mereka 

buat. 

Kedua akta otentik yang dibuat oleh Notaris Noor Saptanti, SH., 

MH  tentang Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Penyerahan Ijin Tempat 

Berdagang Menetap Didalam Kios dan Perjanjian Pemberian Jaminan 

Penyerahan Dan Pemindahan Hak (Cessie) Kios yang ada di Kabupaten 

Wonogiri ini mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan 

sempurna. Selain itu akta ini juga digunakan untuk mengikat para pihak 

yang kemudian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.  

C. Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Proses Pembuatan Perjanjian 

Pemberian Jaminan Penyerahan Dan Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar 

Di Kabupaten Wonogiri 

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Notaris Noor Saptanti, S.H., 

M.H, dalam prakteknya pelaksanaan Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan 

dan Pemindahan Hak (cessie) kios Pasar ini tidak selalu berjalan lancar seperti 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

81 

 

apa yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan penjamin/ pemilik jaminan 

pada akta Notaris sebelumnya. Yang menjadi hambatannya adalah tidak 

tepatnya waktu pembayaran / kualitas kredit yang dilakukan debitur kepada 

kreditur yang dikarenakan memang tidak sanggup membayar ataupun tidak ada 

kemauan (beritikad buruk). Permasalahan mengenai pembayaran ini sangatlah 

penting bagi kreditur dalam kaitannya dengan kesanggupan untuk membayar 

hutangnya dan masalah lunas/ tidaknya hutang tersebut. 

Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan bank dalam masalah 

keterlambatan atau kelalaian pembayaran ini yaitu dengan melakukan 

peringatan kepada debitur untuk segera membayar hutang/ menyelesaikannya 

berkenaan dengan pembayaran hutangnya tersebut sudah jatuh tempo. 

Peringatan ini baru akan dilakukan oleh bank selaku kreditur apabila usaha 

pendekatan yang dilakukan oleh bank tidak membuahkan hasil. Peringatan ini 

biasanya dilakukan oleh bank beberapa kali dan apabila tidak mendapat 

tanggapan dari debitur, maka bank akan menentukan langkah lain melalui 

sarana badan peradilan. Cara ini adalah cara terakhir yang dilakukan oleh bank 

apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh bank sendiri tidak memberikan 

memberikan hasil yang diharapkan. Namun biasanya pihak bank akan 

melakukan jalan musyawarah untuk menyelesaikan hal tersebut sebelum di 

bawa ke pengadilan. 

Menurut penulis hambatan utama tentunya adalah adanya kredit macet 

tersebut mengingat keadaan ekonomi yang tidak baik seperti sekarang apalagi 

dengan adanya krisis global yang melanda dunia yang berdampak pada negara 

kita yang secara otomatis akan mempengaruhi keadaan perekonomian rakyat. 

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bank tersebut sudahlah tepat namun ada 

baiknya jika tindakan yang terakhir ini jangan sampai dilakukan karena 
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sangatlah merugikan bagi debitur. Kriteria dari kredit macet, apabila memenuhi 

sebagai berikut : 

a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang melampaui 270 

hari; 

b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau 

c. dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada 

nilai wajar. 

(  Hermansyah, 2005 : 64 ) 

Dalam akta Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan dan Pemindahan 

Hak (cessie) kios ini, terdapat beberapa hal yang dapat digolongkan sebagai 

kelalaian yang akan menimbulkan suatu permasalahan yang melanggar 

ketentuan dari akta Notaris tersebut yaitu : 

a. Jika penjamin, lalai atau melanggar ketentuan-ketentuan yang termaktub 

dalam Perjanjian Kredit, Perjanjian ini atau dokumen dokumen lain 

sehubungan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitur, maka 

penjamin wajib mengosongkan Kios dari semua penghuni dan atau 

barang-barang baik kepunyaan penjamin atau pihak lain satu lain guna 

kepentingan bank atau pihak lain yang ditunjuk bank, selambat-lambatnya 

dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender atas permintaan pertama secara 

tertulis dari bank.  

b. Jika dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas 

ternyata Kios belum dikosongkan atau tidak berada dalam keadaaan 

kosong, maka penjamin dianggap lalai, kelalaian mana cukup bukti 

lewatnya waktu yang telah ditentukan tersebut, sehingga tidak diperlukan 

teguran dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang sedemikian rupa, 
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maka penjamin dikenakan denda sebesar satu  prosen (1 %) dari sisa 

hutang yang belum terbayar, serta harus dibayar dengan seketika dan 

sekaligus lunas kepada bank. 

c. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 2 di atas, maka penjamin dengan ini 

memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada bank untuk :  

1) mengosongkan Kios dari para penghuninya penjamin atau pihak lain 

yang menempati Kios;  

2) mengeluarkan semua barang yang terdapat di dalam Kios baik 

kepunyaan penjamin maupun kepunyaan pihak lain;  

3) jika perlu menghubungi dan meminta bantuan pihak berwajib guna 

melaksanakan ketentuan a dan b di atas;  

4) menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna agar dapat 

menerima Kios dalam keadaan kosong berikut kunci kuncinya; satu 

dan lain atas biaya dan resiko penjamin sepenuh. 

Menurut hasil wawancara dengan Notaris Noor Saptanti, S.H., M.H 

tidak ada hambatan yang terjadi dalam pembuatan akta Perjanjian Pemberian 

Jaminan Penyerahan Dan Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar Di Kabupaten 

Wonogiri. Hal ini dikarenakan Notaris hanyalah sebagai pejabat pembuat akta 

dan mengesahkan tanda tangan para pihak saja. Notaris tidak terjun dan berhak 

ikut campur dalam pelaksanaan Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan Dan 

Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar Di Kabupaten Wonogiri ini. Apabila 

dalam pelaksanaan terjadi kredit yang macet, maka Notaris tidak berhak untuk 

ikut campur di dalamnya apalagi untuk menagih terhadap debitur. Segala 

sesuatunya mutlak menjadi urusan bank sebagai kreditur. Notaris baru akan 

masuk atau turut campur dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan Dan 

Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar bila diminta oleh salah satu pihak dalam 

perjanjian untuk merubah isi dari akta tersebut ataupun membuat perjanjian 

baru yang sesuai dengan kesepakatan baru kedua belah pihak. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

84 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Notaris Noor 

Saptanti, S.H., M.H di Wonogiri mengenai perjanjian pemberian jaminan 

penyerahan dan pemindahan hak (cessie) kios pasar maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Perlunya diadakan Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan dan 

Pemindahan Hak (cessie) Kios Pasar di Kabupaten Wonogiri ini adalah 

untuk melindungi kreditur dalam kepastian pengembalian piutangnya, 

sebagai pendorong atau motivasi bagi debitur untuk melunasi kreditnya 

kepada bank.agar kios pasar yang dijaminkan tersebut tidak hilang karena 

harus di eksekusi/dilelang oleh bank. Karena umumnya nilai jaminan 

kredit yang dijaminkan oleh debitur kepada kreditur lebih besar 

dibandingkan dengan nilai kredit yang diberikan bank kepada debitur 

yang bersangkutan.  

2. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Jaminan 

Penyerahan dan Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar Di Kabupaten 

Wonogiri ini adalah sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dan 

melihat dan mengesahkan tanda tangan para pihak yang mempunyaai 

kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Mengikat berarti 

bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya dan dianggap 

benar oleh hakim selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan. 
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Pembuktian yang sempurna berarti bahwa sudah tidak memerlukan suatu 

penambahan pembuktian.  

3. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pemberian jaminan 

penyerahan dan pemindahan hak (cessie) kios pasar di kabupaten 

Wonogiri ini adalah adanya kredit macet yaitu tidak tepatnya waktu 

pembayaran / kualitas kredit yang dilakukan debitur kepada kreditur yang 

dikarenakan memang tidak sanggup membayar ataupun tidak ada 

kemauan (beritikad buruk). Namun bagi Notaris tidak ada hambatan yang 

terjadi dalam pembuatan akta Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan 

Dan Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar Di Kabupaten Wonogiri. 

Dikarenakan Notaris hanyalah sebagai pejabat pembuat akta dan 

mengesahkan tanda tangan para pihak saja. Notaris tidak terjun dan 

berhak ikut campur dalam pelaksanaan Perjanjian Pemberian Jaminan 

Penyerahan Dan Pemindahan Hak (Cessie) Kios Pasar Di Kabupaten 

Wonogiri ini. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan mengenai 

perjanjian pemberian jaminan penyerahan dan pemindahan hak (cessie) kios 

pasar di Wonogiri maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Dalam praktek sering terjadi pengikatan jaminan tambahan yang 

menggunakan cessie. Padahal sebenarnya cessie sendiri bukanlah sebagai 

lembaga jaminan. Perkembangan yang ada sekarang ini, cessie tidak 

hanya sebatas pada penyerahan piutang atas nama saja, namun juga ada 

cessie lain seperti cessie kios pasar ini. Tetapi tidak ada teori ataupun 
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peraturan khusus yang mengatur tentang cessie secara lebih lengkap dan 

terpeinci. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya dibuat suatu peraturan atau 

undang-undang khusus yang mengatur tentang cessie. 

2. Masyarakat hendaknya tidak buta tentang hukum. Sebelum melakukan 

suatu perbuatan hukum, maka dia harus tahu akibat-akibat hukumnya. 

Jangan sampai menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian 

hari.  
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