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



i

PENGHAPUSAN LEGALISASI SURAT PENGAKUAN UTANG 
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Karmila Sari Sukarno, S.H., M.Kn.

Dr. Pujiyono, S.H., M.H.

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



ii

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



iii

PENGHAPUSAN LEGALISASI SURAT PENGAKUAN UTANG 

DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

 

Penulis  : Karmila Sari Sukarno, S.H., M.Kn.
     Dr. Pujiyono, S.H., M.H.

Editor   : Dr. Soehartono, S.H., M.Hum.

Desain Isi  : Normanta Agus Purwasandi

Desain Cover  : Pustaka Hanif

Preliminary  : i-x 

Halaman Isi  : 1-190

Ukuran Buku  : 17,5 x 25 cm

Hak cipta © pada penulis

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No.19.Th. 2002

Dilarang memperbanyak/memperluas dalam bentuk  apapun

tanpa izin dari penulis dan penerbit.

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, Mei 2016

ISBN: 978 - 602 - 73865 -  - 

CV. INDOTAMA SOLO
Jl. Pelangi Selatan, Kepuhsari, Perum PDAM, 
Mojosongo, Jebres, Surakarta 57127
Telp. 0851 0282 0157, 0812 1547 055, 0815 4283 4155
E-mail: hanifpustaka@gmail.com, pustakahanif@yahoo.com

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



iv

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



v

KATA PENGANTAR

Legalisasi atau waarmeking sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 

(2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris dalam 

jabatannya, berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan 

kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan jalan mendaftarkannya 

dalam buku khusus. Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta di 

bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang-perseorangan atau oleh para 

pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, kemudian mendaftarkannya di 

dalam buku khusus (Buku Legalisasi) yang disediakan oleh Notaris. Tanggal 

penandatanganan di hadapan Notaris tersebut, adalah sebagai tanggal terjadi-

nya perbuatan hukum, yang melahiran hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, seorang Notaris dalam jabatannya, berwenang pula membukukan 

surat di bawah tangan, dengan mendaftarkannya dalam buku khusus. Buku 

khususnya disebut dengan Buku Pendaftaran Surat di Bawah Tangan. Dalam 

kesehariannya, kewenangan ini dikenal juga dengan sebutan Pendaftaran 

surat dibawah tangan yaitu: “Register” atau Waarmerking/Waarmerk.

Surat Pengakuan Utang adalah surat berharga (blanket lien) yang 

diterbitkan untuk mengikat secara hukum seluruh jaminan Debitur bagi 

kepentingan Kreditur. Surat Pengakuan Utang di bawah tangan adalah 

Surat Pengakuan Utang yang dibuat oleh Bank (Kreditur) dan nasabahnya 

(Debitur) yang dibuat oleh para pihak, tanpa Notaris.

Materi dalam buku ini merupakan hasil penelitian penulis mengenai 

sinkronisasi hukum serta urgensi ketentuan penghapusan Surat Pengakuan 

Utang dalam perjanjian kredit bank yang tertuang dalam kebijakan internal 

bank untuk dipergunakan sebagai pedoman pemberian kredit dalam suatu  

bank. Mengingat dalam praktek perbankan, merupakan tuntutan dan 

keharusan bank untuk selalu memperbaharui kebijakan sebagai pedoman 

peraturan internalnya, guna mengembangkan produk-produk bank, termasuk 

produk kreditnya, hal tersebut dilakukan dengan urgensi penghapusan 

legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh Notaris  yaitu guna perbaikan kualitas 

kredit Bank, meningkatkan volume/jumlah nasabah kredit sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan/penerimaan Bank yang berasal dari bunga kredit. 
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Terkait upaya Bank dalam meningkatkan pendapatan modalnya dengan 

selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan, memberi kemudahan serta 

meringankan nasabah Bank dalam proses pemberian kredit. Bagi perbankan 

nasional, ketentuan penghapusan legalisasi Surat Pengakuan Utang pada 

proses pemberian kredit diharapkan menjadi alat stabilitas ekonomi yang 

dilakukan melalui kebijakan ekspansi kredit suatu Bank. 

Dalam mengeluarkan kebijakan yang digunakan sebagai pedoman 

dan dasar pengaturan kreditnya, Direksi Bank perlu mempertimbangkan 

ketentuan penghapusan legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh Notaris, 

karena selain kurang selaras dengan prinsip kehati-hatian, penghapusan 

Surat Pengakuan Utang oleh Notaris dapat menimbulkan kesulitan Bank 

selaku pemberi kredit dalam menyelesaikan kredit bermasalah, ketika 

Debitur wanprestasi. Legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh Notaris  

lebih menguntungkan Bank sebagai Kreditur pemberi kredit, ditinjau dari 

kekuatan akta notariil sebagai alat bukti yang sempurna. Dalam fungsinya 

terhadap perjanjian/kesepakatan yang telah disepakati dan ditandatangani 

dalam surat di bawahtangan, selain para pihak, ada pihak lain yang 

mengetahui perjanjian/kesepakatan tersebut. Hal ini dilakukan, salah satunya 

untuk meniadakan atau setidaknya meminimalisir penyangkalan Debitur 

terhadap tanda tangan atau pernyataanya dalam perjanjian kredit. Notaris 

bertanggung jawab untuk membenarkan bahwa para pihak telah membuat 

perjanjian/kesepakatan pada tanggal yang tercantum dalam surat yang 

didaftarkan dalam Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. Penghapusan 

Surat Pengakuan Utang oleh Notaris akan memberikan kesulitan Bank 

ketika Debitur wanprestasi atau mengingkari pernyataannya. Groose Akta 

juga merupakan pertimbangan yang perlu diperhatikan mengingat Groose 

Akta memiliki kekuatan eksekutorial. Pertimbangan yang terakhir adalah 

pembuatan perjanjian kredit dengan akta notariil (Akta Pemberian Hak 

Tanggungan) karena merupakan tindakan preventif dengan menerapkan 

prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit karena memberikan 

jaminan kepastian atas kembalinya kredit yang diberikan oleh Bank, serta 

adanya kepastian pada nasabah Kreditur akan jaminan dana yang disimpan 

di Bank tetap aman.
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Akhirnya hanya kepada Allah SWT jugalah penulis menyerahkan diri, 

semoga karya kecil yang masih jauh dari sempurna ini dapat menjadi amal 

baik bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca semua. Karya ini tentu 

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai masukan dibutuhkan 

untuk penyempurnaan ke depan.

 

Mei 2016

Penulis 
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BAB I

PENDAHULUAN

Dunia perbankan merupakan faktor utama yang menunjang 

perekonomian suatu negara, khususnya dalam sektor pembiayaan dan 

perkreditan. Kondisi perekonomian suatu negara tidak dapat lepas dari peran 

bank. Perbankan adalah segala sesuatu menyangkut bank, kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya.1  Sesuai dengan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan 

pemerataan pembangunan, hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.2 Masalah 

pendanaan atau pinjaman permodalan tersebut dapat diantisipasi oleh 

peningkatan peranan lembaga keuangan. 

Beberapa tahun belakangan ini, sistem keuangan internasional semakin 

berkembang luas. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen 

keuangan yang beredar di dalam sistem keuangan. Perkembangan instrumen 

keuangan ini sejalan dengan perkembangan dari lembaga-lembaga keuangan 

itu sendiri. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional, juga 

terlibat di dalam perkembangan tersebut. Hal itu tercermin dari tumbuhnya 

berbagai lembaga keuangan, seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, 

dan lembaga perbankan syariah. Seiring dengan perkembagan lembaga 

keuangan konvensional.3 Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan 

gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan 

berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan merupakan 

lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of 

funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds), memiliki fungsi 

sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary).4 

1 Jamal Wiwoho, Hukum Perbankan Indonesia, Cetakan 1, Surakarta, UNS Press, 2011, 
hlm 27.

2 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang 

nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
3 Miranda Gultom, Sambutan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Seminar 

“Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” BI, Jakarta 15 

September 2005.
4 Lihat pula Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank, Bina Aksara, Jakarta, 1987, 

hlm111. Faried Wijaya dan Soetatwo Hadinegoro dalam bukunya menulis tentang 

sejarah perkembangan lembaga keuangan dan bank. Menurutnya perkembangan 

lembaga keuangan dan Bank dibagi dalam beberapa periode,yaitu sebelum tahun 
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Lembaga keuangan sebagaimana suatu lembaga/institusi pada 

hakekatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang 

merupakan organ masyarakat merupakan “sesuatu“ yang keberadaanya 

adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. 

Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal dalam masyarakat yang masing-

masing mempunyai tugas sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan dari tiap 

lembaga yang bersangkutan.5 Lembaga keuangan Bank merupakan lembaga 

keuangan yang dianggap lengkap dalam hal produk-produk penghimpunan 

dan penyaluran kredit dana untuk permodalan usaha.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-

Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan 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.” Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.6  Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk 

simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank 

dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan atau dalam 
bentuk lainnya. Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

merupakan penyediaan uang atau tagihan yang didasari atas persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antar Bank dengan pihak lain dimana pihak 

peminjam memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya dengan jangka 

waktu tertentu dan bunga yang diberikan.

Dalam proses pemberian kredit dikenakan jasa pinjaman pada penerima 

kredit yaitu nasabah (Debitur)7 dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. 

1500, Perode tahun 1500–1750, Periode tahun 1750–1800, Periode tahun 1800–1914, 

Periode sebelum perang Dunia Pertama, Periode Perang Dunia Pertama - Perang Dunia 

Kedua, dan Periode sesudah Perang Dunia Kedua, Lembaga-lembaga Keuangan dan 
Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan, BPFE Yogyakarta, 1999.

5 Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika,Jakarta, 
2001, hlm 4.

6 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas  Undang-
Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

7 Lihat definisi nasabah dalam Pasal 1 angka 16 UUP; Nasabah adalah pihak yang 
menggunakan jasa Bank Pasal 1 angka 17 UUP : Nasabah penyimpan adalah nasabah 
yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian 
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Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. 

Semakin besar bunga simpanan maka semakin besar bunga pinjaman, 

demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan pengaruh besar kecil 

bunga pinjaman juga dipengaruhi keuntungan yang diambil, biaya operasi 

yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh 

lainnya. Meningkatnya pemberian kredit  dapat terjadi dikarenakan 2 (dua) 

alasan yaitu dilihat dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal 

diantaranya yaitu faktor permodalan Bank yang kuat dan portofolio kredit 

yang meningkat, sedangkan dari sisi eksternal Bank misalnya adalah 

membaiknya prospek usaha dari nasabah. 

Dalam proses pelaksanaan pemberian kredit, tidak menutup 

kemungkinan timbul suatu kredit yang bermasalah atau kredit macet atas 

kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet antara lain 

adalah tidak terbayarnya kembali kredit baik sebagian maupun seluruhnya. 

Banyaknya permasalahan dalam praktek perbankan membuktikan bahwa 

kredit bermasalah atau kredit macet dapat terjadi akibat proses pemberian 

persetujuan, proses pemberian kredit yang tidak ketat serta kebijakan 

internal Bank terhadap kreditnya yang kurang kuat. Kredit bermasalah atau 

kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi perekonomian 

negara, masyarakat serta bagi perbankan. Semakin besar kredit bermasalah  

atau macet yang dihadapi suatu bank, semakin menurun pula tingkat 

kesehatan operasional Bank tersebut. Penurunan mutu kredit dan tingkat 

kesehatan Bank mempengaruhi likuiditas dan solvabilitasnya, yang dapat 

mempegaruhi kepercayaan para penyimpan dana (nasabah) dan calon 

nasabah. Semakin besar jumlah kredit yang bermasalah, maka semikin 

besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan sehingga semakin besar 

tanggungan Bank untuk mengadakan dana cadangan tersebut sehingga 

kerugian yang ditanggung Bank tersebut akan berdampak berkurangnya 

modal dan tingkat kesehatan bank. Salah satu penyebab kredit macet adalah 

Debitur wanprestasi terhadap kewajibannya dalam pengembalian pinjaman.

Mengingat dampak yang dapat  ditimbulkan oleh kredit bermasalah 

mengharuskan Bank untuk berusaha mengupayakan penanggulangan 

dan pencegahan bahaya yang timbul akibat kredit bermasalah. Maka 

sebagai lembaga keuangan pengelola dana dari masyarakat, membutuhkan 

Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku; Pasal 1 angka 
18 UUP:  Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 
pembiayaan  berdasarkan prinsip syariah/yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 
perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.
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keahlian untuk mengelola perbankan secara profesional.8 Permasalahan 

kredit bermasalah dapat diminimalisir dengan kuatnya dokumen perjanjian 

pemberian kredit Bank seperti dokumen Perjanjian Kredit yang dibuat secara 

notariil atau dapat juga berupa Surat Pengakuan Utang yang dibuat antara 

pihak Bank dengan Debitur yang bertujuan untuk mengikat kesepakatan 

kredit para pihak, sehingga apabila Debitur wanprestasi atas kewajiban 

kreditnya, maka Bank sebagai Kreditur memiliki landasan hukum yang kuat 

dalam proses penyelesaian kreditnya melalui jalur hukum karena adanya 

jaminan kepastian hukum bagi Bank sebagai Kreditur atas kredit yang 

diberikan. Surat Pengakuan Utang yang dimaksud adalah yang dilegalisasi/

waarmerking oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. 

Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum sebagai pembuat akta otentik 

sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan karena menjembatani 

kepentingan nasabah dan bank, salah satunya adalah dalam pembuatan 

Perjanjian Kredit dan legalisasi Surat Pengakuan Utang guna menjamin 

kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan, yang 

mana secara publik kebenaran isinya tidak diragukan lagi, seorang Notaris 

diharapkan dapat melindungi kepentingan hukum, memberikan pelayanan 

dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mendapatkan 

perlindungan hukum dan kepastian hukum khususnya dalam praktek praktek 

pemberian kredit perbankan.9 

Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 

2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, dalam jabatannya Notaris memiliki kewenangan khusus, 

yaitu untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus. Ketentuan 

ini, merupakan bentuk legalisasi terhadap surat perjanjian kredit ataupun 

Surat Pengakuan Utang di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang 

perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, 

dengan pendaftaran dalam buku khusus, oleh Notaris.

8 Berkaitan dengan kebutuhan akan tenaga profesional dalam dunia perbankan, Bank 
Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007, tanggal 

30 Nopember 2007 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan 

Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. 
9 Lebih lanjut tentang hal ini lihat Sub Bab 4.2 tentang Tinjauan Umum Mengenai 

Notaris dalam buku ini. 
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Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif 

milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.  Usaha Menengah adalah 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang.  

Usaha Mikro adalah kegiatan usaha yang memperluas lapangan 

pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada 

masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan 

pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan 

mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah 

satu pilar utama ekonomi nasional yang medapatkan kesempatan utama, 

dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai 

wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa 

harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan dan 

mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional 

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah di Indonesia merupakan salah satu tulang punggung kekuatan 

ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan. 
Menguatnya permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

akan memberikan multiplier effects berupa tumbuhnya kegiatan usaha yang 

diikuti dengan terbukanya lapangan kerja serta meningkatkan nilai usaha. 

Terciptanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh 

pada tahap berikutnya mampu memberikan kontribusi dalam menekan 

angka pengangguran dari kemiskinan di Indonesia.
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Bisnis Mikro memiliki arti penting sebagai salah satu entry point utama 

dari tumbuh dan berkembangnya hubungan dan loyalitas jangka panjang 

dengan nasabah yang nantinya akan dapat dikembangkan menjadi nasabah 

komersial maupun nasabah korporasi sejalan dengan pertumbuhan usaha 

para nasabah Mikro. Oleh karenanya, Bank bertekad untuk memperkuat 

basis pertumbuhan bisnis mikronya. Dalam mempercepat pertumbuhan 

Bisnis Mikronya, Bank meningkatkan intensitas pembentukan kluster-

kluster usaha yang merupakan potensi pasar untuk produk dan jasa mikro. 

Berdasarkan penelitian penulis,10 dengan urgensi agar dapat memenuhi 

dan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan modal kerja dan investasi guna 

memenuhi fungsinya dalam pemberian kredit sebagai modal usaha, dengan 

syarat mudah yang dipenuhi serta bunga yang kompetitif sehingga diharapkan 

pemberian kredit Bank dapat membantu menambah modal kerja, gairah 

kerja dan investasi calon Debitur. Untuk dapat meningkatkan pendapatan 

atau penerimaan dana dari bunga kreditnya sehingga dirasa perlu untuk 

melakukan ekspansi kreditnya, merupakan salah satu strategi Bank dalam 

menyediakan fasilitas dana bagi nasabahnya dan meningkatkan pendapatan 

modal bagi Bank. Maka Direksi Bank mengeluarkan kebijakan internal atas 

kreditnya sebagai upaya mempermudah pemasaran produk kreditnya serta 

mengakomodir beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman 

Pelaksanaan Kreditnya tersebut yang memuat seluruh ketentuan pelayanan 

kredit secara komprehensif guna memberikan kemudahan dan meningkatkan 

pelayanan jasa kepada nasabahnya, memperoleh peningkatan pendapatan 

bunga kredit dari perolehan laba ekspansi kredit, bahwa setelah Debitur yang 

telah menandatangani Surat Pengakuan Utang yang telah disediakan Bank, 

Surat Pengakuan Utang tersebut tidak perlu diwaarmeking atau legalisasi 

oleh Notaris. 

Dalam fungsinya dalam memberi perlindungan kepentingan manusia, 

hukum memiliki tujuan. Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan hukum 

adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dengan menciptakan 

ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan tercapainya 

ketertiban di masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. 

Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban 

antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur 

cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.11 

10 Sinkronisasi Hukum Ketentuan Surat Pengakuan Utang KUPEDES BRI Tanpa 
Legalisasi Berdasarkan SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013. 

11 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 
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Menurut Teori Etis hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan 

yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, 

tujuan hukum semata-mata untuk keadilan. 

Menurut Hans Kelsen,12 suatu peraturan umum dikatakan adil jika 

benar-benar diterapkan kepada semua kasus, yang menurut isinya peraturan 

ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum dikatakan tidak adil jika 

diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang 

sama. Teori Hukum “murni” (the pure theory of law) bebas dari elemen-

2003, hlm 77.
12 Hans kelsen lahir di Prague, pada tanggal 11 Oktober 1881. Pada tahun 1884, Kelsen 

bersama orang tuanya pindah ke Wina dan menyelesaikan pendidikannya di kota 
tersebut. Kelsen berhasil menerbitkan buku pertamanya tahun 1905 dengan judul Die 
Staatslehre des Dante Alighieri, dan meraih gelar Doktornya di bidang Hukum setahun 

kemudian. 

 Pada tahun 1911, Kelsen mengajar di bidang hukum publik dan filsafat hukum 
di University Of Vienna. Selama perang dunia pertama, Kelsen juga menjadi 
Penasehat Departemen Militer dan Hukum Austria. Kelsen mendapatkan gelar Profesor 
penuh bidang Hukum Publik dan Hukum Administrasi tahun 1919, dan karena 
kedekatannya dengan Partai Sosial Demokrat Austria (Social Democratic Party/SDAP), 
maka Chancellor Pemerintahan Republik pertama Austria, Karl Renner, mempercayai 
Kelsen untuk menjadi penyusun Konstitusi Austria yang kemudian draft konstitusi 
tersebut ditetapkan tanpa perubahan berarti menjadi Konstitusi Austria pada tahun 
1920. Setahun kemudian, Kelsen ditunjuk menjadi anggota Mahkamah Konstitusi 
Austria. 

 Pada awal tahun 1930, muncul sentimen anti semitic di kalangan Sosialis Kristen yang 
menyebabkan Kelsen diberhentikan dari Mahkamah Konstitusi Austria, sehingga 
Kelsen pindah ke Cologne dan mengajar di University of Cologne di bidang Hukum 
International. Namun pada tahun 1933, saat Nazi berkuasa, Kelsen diberhentikan dan 
pindah ke Jenewa. 

 Perang dunia kedua yang meletus di Eropa membuat Kelsen pada tahun 1940 
memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat, dan mengajar di Harvard University 
sampai tahun 1942. Atas dukungan Roscoe Pound, yang mengakuinya sebagai ahli 
hukum dunia, Kelsen menjadi visiting professor di Departemen Ilmu Politik California 
University, Berkeley. Kemudian pada tahun 1945, Kelsen menjadi warga Negara 
Amerika Serikat dan menjadi penasehat pada United Nation War Crimes Comission di 
Washington, yang tugas utamanya adalah menyiapkan aspek hukum dan teknis 
pengadilan Nuremberg.

 Selama hidupnya, Kelsen menerima 11 (sebelas) gelar Doktor Honoris 
Causa dari Utrecht, Harvard, Chicago, Mexico, Berkeley, Salamanca, Berlin, Vienna, 
New York, Paris dan Salzburg. Walaupun telah pensiun tahun 1952, namun Kelsen 
tetap aktif dan produktif hingga akhir hayatnya. Hans Kelsen sang pencetus THE 
PURE THEORY of LAW (teori hukum murni), meninggal dunia di Berkeley, pada 
tanggal 19 April tahun 1973, pada usia 92 tahun, dengan meninggalkan sekitar 400 
karya..
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elemen asing serta tidak tergantung pada pertimbangan-pertimbangan 

moralitas dan fakta-fakta aktual. Hukum harus murni dari elemen-elemen 

asing yang tidak yuridis. Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang 

nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis.13 Teori 

Hukum Murni menghendaki suatu gambaran tentang hukum yang bersih 

dalam abstraksinya dan ketat dalam logikanya, hukum menyampingkan 

hal yang bersifat ideologis, oleh karena dianggapnya irasional, tidak 

boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan pernbicaraan 

tentang etika. Pure theory of law Kelsen adalah  sebagai teori kognisi hukum 

serta teori pengetahuan hukum.14 Terkait dengan teori tersebut  dalam 

menentukan suatu aturan khususnya dalam menentukan kebijakan internal 

perbankan atas suatu Bank, pedoman kebijakan tersebut murni dibuat untuk 

tujuan, visi dan misi Bank yang seharusnya tidak dipengaruhi unsur politik 

atau kepentingan pribadi atau golongan yang mengatas namakan pemerintah 

atau negara, meskipun suatu kebijakan internal Bank tetap harus tunduk 

peraturan dasar yang diatasnya serta tidak menyimpang atau bertentangan 

dengan peraturan hukum yang berlaku lainnya.

Dalam Teori Validitas, seseorang menaati atau tidak menaati suatu 

aturan hukum, tergantung pada kepentingannya, agar dapat diberlakukan 

terhadap masyarakat maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum 

valid atau legitimate. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru 

kemudian timbul konsep-konsep tentang “perintah (command), larangan 

(forbidden), kewenangan (authorized), paksaan (force), hak (right), dan 

kewajiban (obligation).15 Untuk memastikan bahwa suatu perbuatan 

hukum adalah perjanjian, maka hal yang harus ditempuh adalah memeriksa 

validitas dari perjanjian tersebut. “A valid contract is one that meets all of 
the legal requirements for a binding contract”.16

 Artinya, suatu perjanjian 

dapat mengikat para pihak, tergantung kepada sah atau tidak sahnya kontrak 

13 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta, Gramedia 
Pustaka Utama, 2008, hlm 115.

14 Kognisi adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapat dari proses 
berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh 
pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, 
menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan dan berbahasa. Kapasitas 
atau kemampuan kognisi biasa diartikan sebagai kecerdasan/inteligensi.

15 Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory). Jakarta. Kencana, 
2013, hlm 116.

16 Jane P.Mallor, et.al Business Law; The Ethical, Global, And Ecommerce Environment.  
New York. McGraw Hill Companies, Inc, 2007, hlm 279.
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yang dibuat oleh para pihak tersebut. Sah atau tidak sahnya suatu kontrak 

dapat dipastikan dengan menggunakan instrumen hukum yang menguji 

standar keabsahan perjanjian yang mereka buat. Suatu kaidah hukum yang 

valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang efektif. Dalam hal 

ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang 

seharusnya” (das sollen), sedangkan “efektivitas” suatu norma merupakan 

sesuatu dalam kenyataannya (das sein).17 

Menurut Teori Perlindungan Hukum, dalam permasalahan mengenai 

perlindungan hukum, fungsi hukum adalah sebagai mengatur hubungan 

antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara 

sesama warga masyarakat tersebut agar kehidupan dalam masyarakat berjalan 

dengan tertib dan lancar, begitu pula suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Direksi Bank. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai 

kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan. Kepastian hukum 

mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah hukum yang 

berlaku umum agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam 

masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan 

dengan tegas.18
 Dengan adanya kepastian hukum tersebut dengan sendirinya 

warga masyarakat senantiasa akan mendapatkan perlindungan hukum 

karena mereka sudah mendapatkan kepastian tentang bagaimana para 

pihak menyelesaikan persoalan hukum, bagaimana mereka menyelesaikan 

perselisihan yang terjadi dikemudian hari dan sebagainya.

17 Dalam bukunya Reine Rechtslehre, edisi pertama terbit dalam tahun 1934, yang 
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Pure Theory of Law 
Hans Kelsen menjelaskan sebagai berikut: 

 A legal norm becomes valid before becomes effective, that is, before it is applied and 
obeyed; a law court that applies a statute immediately after promulgation-therefore 
before the statute had a chance to become “efective”-applies a valid legal norm. But 
a legal norm is no longer concidered to be vallid, if it remains permanently ineffective. 
Effectiveness is a condition of validity in the sense that effectiveness has to join the 
positing of a legal norm if the norm is not to lose is validity.

 Menurut Hans Kelsen dalam Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand 
Theory). Jakarta. Kencana, 2013, hlm 117 bahwa suatu aturan hukum harus dalam 
keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi 
efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid 
tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat 
secara meluas dan/atau secara terus menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi 
hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan 
yang tidak valid.

18 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung, Binacipta, 1983,  hlm 15.
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Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond 

bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, 

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan 

cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.19
 Hukum dalam artiannya 

adalah Surat Pengakuan Utang merupakan dokumen perjanjian suatu kredit 

yang dibuat para pihak menimbulkan adanya hak dan kewajiban, dimana 

tujuan dari adanya perjanjian tersebut adalah untuk menfasilitasi kepentingan 

Debitur, dengan syarat adanya pengikatan jaminan demi mendapatkan 

perlindungan akan pemenuhan prestasi dari pihak Debitur. 

Dalam Teori Perlindungan Hukum, kepentingan hukum adalah 

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 

dilindungi.20
 

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan 

hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang 

diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan 

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang 

dianggap mewakili kepentingan msyarakat. 

Menurut Philipus Hadjon dalam bukunya “Perlindungan Hukum 

Bagi Rakyat Indonesia” mengemukakan bahwa perlindungan hukum 

dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan 

“rechtbescherming van de burgers”.21
 Pendapat ini menunjukkan kata 

perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. 

Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk 

memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang 

telah dilakukan. Dengan pembebanan Hak Tanggungan / Jaminan maka 

perlindungan pihak Kreditur akan terjamin, terbukti apabila Debitur cidera 

janji, maka Kreditur dapat langsung mengeksekusi jaminan tersebut untuk 

pelunasan utang Debitur. Philipus Hadjon membagi dua macam bentuk 

perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan 

represif. Preventif artinya perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya 

permasalahan kredit perbankan, artinya perlindungan hukum ini bertujuan 

19 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm 53.
20 Ibid. hlm 69.
21 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina 

Ilmu, 1987, hlm 25.
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untuk mencegah terjadinya permasalahan kredit nantinya, sedangkan 

sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-

norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi primer hukum, 

yakni melindungi rakyat dari bahaya suatu tindakan yang dapat merugikan 

dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. 

Kemudian berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana 

untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum 

yaitu pendukung hak dan kewajiban. Berkaitan dengan teori tersebut, maka 

fungsi primer kebijakan kredit yang dikeluarkan oleh Direksi Bank sebagai 

pedoman pelaksanaan kreditnya adalah melindungi para pihak dari tindakan 

yang dapat merugikan pihak yang satu yang diakibatkan pihak yang lainnya, 

hal tersebut mengingat fungsi Bank sebagai penyalur dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit, sehingga perlindungan hukum haruslah diberikan 

kepada semua pihak baik pada nasabah penyimpan dana dan nasabah 

penerima kredit Bank.

Menurut Teori Kepastian Hukum, suatu kepastian hukum yang 

dimaksud dalam teori ini adalah bertujuan agar setiap perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh pihak Kreditur dan Debitur dapat menjamin kepastian 

hukum bagi para pihak terkait. Kepastian hukum merupakan pertanyaan 

yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum 

secara normatif adalah ketika suatu peraturan atau kebijakan itu dibuat dan 

diundangkan secara pasti dapat mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian 

peraturan atau kebijakan tersebut dapat menjadi suatu sistem norma dengan 

norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma 
atau sinkron antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Teori 

Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya 

aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa 

yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum 
bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan 

hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.22
 Bahwa 

kepastian hukum pada pengertian pertama; yaitu dengan adanya pengaturan 

22 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media 
Group, 2008, hlm 137.
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dalam KUHPerdata Pasal 1234 bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk 

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

sesuatu”. Kemudian pada pengertian kedua; untuk Bank adalah dengan 
adanya perjanjian kredit dengan diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai 

perjanjian accesoir (perjanjian tambahan).

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah 

yang berdaulat. Teori kedaulatan hukum menurut Krabbe bahwa hukumlah 

memiliki kedaulatan tertinggi. Bahwa hukum dalam konteks pemberian 

kredit adalah Perjanjian Kredit yang telah dibuat oleh para pihak (Kreditur-

Debitur), sehingga para pihak terikat dan tunduk dalam suatu perjanjian 

yang telah mereka buat. Supremasi hukum tersebut secara konsepsional 

sama artinya dengan asas legalitas dalam konsep negara hukum (rechtstaat) 
yang dikembangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Asas ini 

mensyaratkan agar setiap tindakan pemerintah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Atas dasar tersebut, pengaturan yang jelas mengenai 

jaminan kepastian hukum sangatlah penting bagi masyarakat. Pelaksanaan 

perjanjian-perjanjian sehingga melahirkan suatu perbuatan hukum dan 

mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara 

para pihak tersebut harus dapat memberikan kepastian hukum yang seimbang 

kepada mereka yang membuat perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian 

bagi pihak ketiga yang terkait.

Menurut Teori Kemanfaatan (Utilitarisme) yang oleh Jeremy Bentham 

(1748-1832). Bagi Jeremy Bentham, hukum barulah dapat diakui sebagai 

hukum, jika memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap 

sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini dikemukakan oleh Bentham dalam 

karyanya Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), 

yang bunyinya adalah the greatest happiness of the greatest number 
(kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).23

Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan 

melihat apakah suatu kebijaksanaan atau tindakan tertentu membawa 

manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya yaitu kerugian bagi 

orang-orang yang terkait. Menepati janji, berkata benar, atau menghormati 

milik orang adalah baik karena hasil baik yang dicapai dengannya, bukan 

karena suatu sifat intern dari perbuatan-perbuatan tersebut. Sedangkan, 

mengingkari janji, berbohong atau mencuri adalah perbuatan buruk karena 

23 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum, Legal Theory  dan Teori Peradilan, 
Judicialprudence, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 76.  
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akibat buruk yang dibawakannya, bukan karena suatu sifat dari perbuatan-

perbuatan itu. Utilitarisme dapat memberi tempat juga kepada kewajiban, 

tetapi hanya dalam arti bahwa manusia harus menghasilkan kebaikan dan 

bukan keburukan. 24 

Teori kemanfaatan ini menggambarkan tentang apa yang sesungguhnya 

dilakukan oleh orang yang rasional dalam mengambil keputusan dalam 

hidup ini, khususnya keputusan moral, termasuk juga dalam bidang 

perbankan. Teori ini merumuskan prosedur dan pertimbangan yang banyak 

digunakan dalam mengambil suatu keputusan, khususnya yang menyangkut 

kepentingan banyak orang. Teori ini juga bisa membenarkan suatu tindakan 

sebagai tindakan yang baik dan etis, yaitu ketika tujuan atau akibat dari 

tindakan itu bermanfaat bagi banyak orang.25 Teori utilitarisme memberikan 

pemahaman bahwa sesuatu yang baik jika membawa manfaat.

Tulisan ini bersumber dari penelitian penulis,26  yang berusaha untuk 

mengetahui yang pertama adalah mengenai urgensi Direksi Bank dalam 

mengeluarkan kebijakan Surat Pengakuan Utang kredit tanpa waarmeking 

atau legalisasi oleh Notaris,27 bahwa dengan dasar pertimbangan ekspansi 

kredit serta meningkatkan pelayanan jasa kreditnya untuk meningkatkan 

pendapatan serta meningkatkan perekonomian nasional dalam jangka 

panjangnya seharusnya perlu dipertimbangkan kembali, mengingat dalam 

suatu proses pemberian kredit, legalisasi/waarmerking Surat Pengakuan 

Utang oleh Notaris penting dilakukan karena bagi pihak Bank sebagai 

Kreditur bentuk mengingat dokumen perjanjian kredit yang kuat merupakan 

salah satu penerapan prinsip kehati-hatian Bank karena berfungsi sebagai 

pemberi jaminan kepastian hukum dan memberikan kemudahan bagi Bank 

sebagai Kreditur (pemberi kredit) pada proses penyelesaian masalah kredit 

ketika Debitur cidera janji/wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya. 

Seharusnya dalam proses pemberian kredit, Bank menggunakan Perjanjian 

Kredit dalam bentuk Notariil karena dalam proses pemberian kredit oleh 

Bank diperlukan kejelasan dan kepastian persyaratan serta aturan-aturan 

pasti yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang memuat klausula-

klausula yang penting bagi pelaksanaan perjanjian kredit Bank.28 

24 A. Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Yogyakarta: Kanisius, 1998, 
hlm. 93.  

25 Ibid, hlm 95.  
26 Sinkronisasi Hukum Ketentuan Surat Pengakuan Utang KUPEDES BRI Tanpa 

Legalisasi Berdasarkan SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013.
27 Lebih lanjut tentang hal ini lihat Sub Bab 4.3 tentang Akta Notaris dalam buku ini.
28 Klausul perjanjian adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian dari suatu pokok 
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Bahwa Akta Notariil bermanfaat bagi pihak Bank sebagai Kreditur 

dalam menjamin kekuatan pembuktiannya, kebenaran serta menjadi 

pengikat yang kuat kesepakatan suatu kredit antara Bank dengan nasabahnya, 

sehingga apabila Debitur wanprestasi terhadap kewajibannya, maka Kreditur 

dapat melakukan upaya paksa guna pelunasan piutangnya.29 Yang kedua, 

mengetahui bagaimanakah sinkronisasi hukum penerbitan suatu kebijakan 

yang dikeluarkan oleh Bank yang dipergunakan sebagai pedoman kebijakan 

pelaksanaan kreditnya dengan peraturan perbankan yang terkait lainnya 

terkait implementasinya dalam pemberian kredit kepada masyarakat, apakah 

merupakan suatu keputusan yang tepat atau akan dapat menimbulkan dan 

menambah permasalah dikemudian harinya.

atau pasalnya diperluas dan dibatasi.
29 Lebih lanjut tentang hal ini lihat Sub Bab 4.3 tentang Akta Notaris dalam buku ini. 
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BAB II

PERBANKAN

2.1 Pengertian Bank

Istilah Bank berasal dari kata Italia Banco yang artinya bangku. 

Bangku inilah yang digunakan oleh banker untuk melayani kegiatan 

operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku kemudian 

berkembang dan populer menjadi bank. 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai 

peranan penting dalam masyarakat. Dengan peranan sebagai perantara 

pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak 

yang kekurangan dana (lack of funds), Bank memiliki fungsi sebagai 

perantara keuangan masyarakat (financial intermediary). 

Pengertian Bank secara bertahap mengalami perbaikan semula 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 

menyatakan bahwa “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberi kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

pengedaran uang.” Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan. 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa “Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

melangkah meningkatkan taraf hidup rakyat.” Kemudian diperbaiki 

kembali oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

merumuskan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

Dari tahapan perkembangan pengertian tersebut walaupun agak 

berbeda rumusannya, namun pada dasarnya bahwa Bank menunjukan 

sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang jasa perantara 

di bidang keuangan dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat 

untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat; dan jasa-
jasa di bidang lalu lintas pembayaran. Berdasasrkan hal tersebut, 

Bank akan mengembangkan jenis produknya dalam bentuk pelayanan 
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perbankan. Produk ini berkembang sesuai dengan kemajuan dan 

perkembangan teknologi informasi. Namun keragamannya akan 

dibatasi oleh jenis banknya itu sendiri, karena setiap Bank memiliki 

ciri khas dan keleluasaan dan keterbatasan tertentu.

Selanjutnya yang disebut Bank Umum merupakan Bank yang 

bertugas melayani segenap lapisan masyarakat; baik masyarakat 
perorangan maupun lembaga lainnya.30 

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Dapat dikatakan bahwa sistem 

perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses 

melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

Dalam operasional usahanya, Bank harus senantiasa melaksanakan 

prinsip-prinsip operasional yakni prisip kepecayaan (fiduciary 
principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip 

kerahasiaan (confidential principle), dan prinsip mengenal nasabah 

(know your custumer principle).31 

Prinsip perbankan ini ada yang dituangkan dalam pasal-pasal pada 

Undang-Undang Perbankan, ada pula yang tidak.32

a. Prinsip Kepercayaan (fiduciary relation principle), Prinsip 

kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara 

Bank dan nasabah bank. Bank berusaha menarik dari dana 

masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga 

setiap Bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap 

memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip 

kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

b. Prinsip Kehati-hatian (prudential principle), Prinsip kehati-

hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa Bank dalam 

menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama 

dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-

hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar Bank 

selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik 

30 Jamal Wiwoho, Op.Cit, hlm 47-48.
31 Ibid, hlm 27.      
32 Neni Sri Imaniyati, “ Pencucian Uang (Money Londering) dalam Perspektif Hukum 

Perbankan dan Hukum Islam”. Mimbar, UNISBA, Bandung, Vo. XXI No 1 Januari-
Maret 2005, hlm 104-105. 
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dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang 

berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian terdapat dalam 

Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 Tahun 1998.

c. Prinsip Kerahasiaan (secrecy principle), Prinsip kerahasiaan Bank 

diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47A Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 Bank wajib merahasiakan 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. 

Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan 

tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan 

untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang 

piutang Bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang 

dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk 

kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata 

antara Bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar 

informasi antar Bank. 

d. Prinsip Mengenal Nasabah (know how costumer principle), Prinsip 

mengenal nasabah33 adalah suatu prinsip yang diterapkan oleh Bank 

untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau 

kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi 

yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah nasabah diatur 

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang 

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai 

dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan 

peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam 

menunjang praktek lembaga keuangan, menghindari berbagai 

kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan 

dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama 

baik dan reputasi lembaga keuangan.

2.2 Landasan Yuridis Hukum Perbankan

Menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai 

kumpulan kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan 

lembaga keuangan Bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi 

33 Prinsip mengenal nasabah merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk 
menanggulangi kegiatan pencucian uang yang banyak dilakukan melalui perbankan. 
Yunus Husein, “Penerapan Prinsip Pengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka 
Menanggulangi Kejahatan Money Loundering”, artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, 
Volume 16 tahun 2001, hlm 31.
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esensi, dan eksistensi, serta hubungannya dengan bidang kehidupan 

yang lain.34

Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat 

kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur 

maslah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya 

sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, 

perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung 

jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan 

lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan. 35

Menurut Hermansyah, pada prinsipnya hukum perbankan adalah 

keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis 

yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Berkaitan 

dengan pengertian ini, kiranya dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan norma-norma tertulis dalam pengertian diatas adalah seluruh 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, 

sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah hal-hal atau 

kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek perbankan.36

Secara umum, hukum perbankan adalah hukum yang mengatur 

segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Hukum 

perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank.

Dasar hukum perbankan terdiri dari dua sumber hukum perbankan, 

yaitu sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti 

material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum 

yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut 

mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, 

sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya, sedangkan sumber 
hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan 

hukum dan per undang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis.37

34 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 39.
35 Ibid, hlm 39.
36 Ibid, hlm 39.
37 Jamal Wiwoho, Op.Cit, hlm 27.
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Pengaturan Perbankan Indonesia, terdapat dalam : 38

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok 

Perbankan.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sumber hukum 

perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan 

perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan. 

Ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud 

adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang sedang berlaku 

pada saat ini. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang 

berkaitan dengan Perbankan tersebut terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan. 

Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan 

hukum perbankan, diantaranya kebijakan-kebijakan internal bank, 

perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Bank dan nasabah, ajaran 

hukum melalui peradilan yang termuat dalam putusan hakim 

(yurisprudensi), doktrin-doktrin hukum, kebiasaan dan kelaziman 

yang berlaku dalam dunia perbankan.

2.3 Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan 

Asas perbankan yang dianut di Indonesia tercantum dalam 

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

mengemukakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan 

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan 

prinsip kehati-hatian”.39

38 Ibid, hlm 27-28.
39 Sistem demokrasi ekonomi adalah suatu sistem perekonomian nasional yang 

merupakan perwujudan Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan 
kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan 
pemerintah. Dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 dengan menggunakan istilah sistem 
ekonomi kerakyatan, di mana masyarakat memegang peran aktif dalam kegiatan 
ekonomi, dan pemerintah berusaha menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan 
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Demokrasi ekonomi tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan. Menurut Rochmat Soemitro, pembangunan di bidang 

ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan 

masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, 

memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan 

ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan 

dunia usaha.40

Prinsip kehati-hatian tidak ada penjelasan resminya. Namun dapat 

dikatakan bahwa Bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya 

ketika harus membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan 

usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-

masing secara cermat, teliti, dan professional, sehingga memperoleh 

kepercayaan dari masyarakat.41 Bank dalam membuat kebijaksanaan 

dalam menjalankan kegiatannya harus selalu mematuhi seluruh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan 

didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat adalah kunci 

utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa 

adanya kepercayaan dari masyarakat suatu Bank tidak akan mampu 

menjalankan kegiatan usahanya.42

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan  Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menerangkan fungsi 

perbankan “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan tersebut 

tercermin fungsi Bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki 

kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan 

dan memerlukan dana (lacks of funds).”
Di Indonesia, lembaga perbankan juga memiliki misi dan fungsi 

sebagai agen pembangunan (agent of development) yaitu sebagai 

lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

dan perkembangan dunia usaha untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan 
berkeadilan, sehingga tercapai kemakmuran rakyat.

40 Neni Sri Imaniyati, Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah : Teori dan Praktik, 
Bandung, LPPM Unisba, 2000, hlm 9.

41 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta, 
Djambatan, 1995, hlm 2.

42 Jamal Wiwoho, Op.Cit, hlm 37.
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nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak.43 

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan 

masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama  

pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Untuk mencapainya 

perbankan Indonesia harus memiliki komitmen. Komitmen ini oleh 

Nyoman Moena diterjemahkan ke dalam bahasa perbankan, yaitu 

perbankan Indonesia berfungsi sebagai Lembaga kepercayaan; 
Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi; dan Lembaga 
pemerataan.44

Sedangkan menurut Heru Soepraptomo, sebagai agent 

pembangunan, Bank diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan 

usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan 

usaha dan meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian.45 

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak 

semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada 

hal-hal yang non-ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas 

nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas 

sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 

4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak”. 

Dalam membuat, menetapkan dan mengeluarkan kebijaksanaan 

atau kebijakan sebagai pedoman internal dan menjalankan kegiatan 

usahanya, Bank harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-

undangan yang berlaku secara konsisten, dengan didasari oleh itikad 

baik. Dalam menjalankan kegiatannya, Bank tidak hanya menghimpun 

43 Tujuan Perbankan Nasional seperti yang tertera dalam Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

44 Nyoman Moena, Rangkuman Sajian Analisi Efisiensi dan Efektivitas Hukum 
Perbankan, Makalah pada pertemuan Ilmiah BPHN, Desember 1996, hlm 1-2.

45 Heru Soepraptomo, Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan, makalah pada 
pertemuan Ilmiah tentang Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong 
Era Globalisasi, BPHN – Departemen Kehakiman, Jakarta, 10-11 Desember 1996, 
hlm 1.
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dan menyalurkan dana masyarakat saja, tetapi juga mempunyai 

tanggung jawab bagi pembangunan nasional, meningkatkan 

pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan stabilitas 

nasional.

2.4 Hubungan Antara Nasabah dengan Bank

Menurut Pujiyono dalam bukunya Eksistensi Model Penyelesaian 

Sengketa antara Nasabah dan Bank Syariah di Indonesia, secara harfiah, 
kata nasabah memiliki arti sebagai orang yang biasa berhubungan 

dengan Bank dalam hal keuangan.46

Pengertian Nasabah menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank 

Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal 

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.47

Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dan Bank 

terdiri dari dua bentuk yaitu :

a. Hubungan Kontraktual, 

Hubungan hukum antara nasabah dengan Bank adalah hubungan 

kontraktual, yakni hubungan yang berdasarkan suatu kontrak yang 

dibuat antara nasabah sebagai Debitur dan Bank sebagai Kreditur. 

Hukum perdata yang melandasi hubungan hukum tersebut adalah 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), dalam 

buku III tentang Perikatan dan Pinjam-meminjam.48

b. Hubungan Non-kontraktual, 

Secara umum dalam hubungan antara nasabah dan Bank ada 6 

(enam) jenis hubungan nonkontraktual, yaitu : Hubungan Fidusia 

(kepercayaan); Hubungan Konfidensial (kerahasiaan); Hubungan 
Bailor-Bailee (penyimpanan); Hubungan Principal-Agent; 
Hubungan Mortgagor-Morgagee (utang untuk membeli suatu 

benda dimana benda tersebut kemudian dipakai sebagai jaminan, 

contoh rumah), dan Hubungan Trustee-Beneficiary (saling 

menguntungkan). Akan tetapi, berhubung Hukum Indonesia 

tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka 

hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan ketika disebutkan 

46 Pujiyono, Eksistensi Model Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank Syariah 
di Indonesia, Surakarta, Smart Media, 2012, hlm 58.

47 Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Jogjakarta, 
Ekonisia, 2004, hlm 294. 

48 Lebih lanjut tentang hal ini lihat Sub Bab 3.3 tentang Perjanjian Kredit dalam buku ini.
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dengan tegas dalam suatu kontrak. Atau setidak-tidaknya ada 

kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi 

hubungan tersebut.49

2.5 Good  Corporate Governance

  Upaya pengembangan perbankan menjadi industri besar dan 

mampu memainkan peran strategis sebagaimana diharapkan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 Tentang Perbankan akan tercapai bilamana Bank dapat 

mengelola manajemen resiko dan menerapkan asas Good Corporate 

Governanve (GCG) untuk mencegah terjadinya kemunduran usaha 

yang dapat berimbas pada likuidasi bank.

Sebagai lembaga keuangan yang memegang peran penting dalam 

mendukung perekonomian di Indonesia, Bank memiliki permasalahan 

yang semakin kompleks, baik yang bersifat internal dan eksternal. 

Permasalahan internal Bank antara lain berasal dari pihak manajemen 

Bank itu sendiri, sedangkan tantangan eksternal Bank antara lain 

dapat berasal dari kondisi perekonomian suatu negara. Untuk yang 

menghadapi permasalahan yang semakin kompleks tersebut tersebut 

maka perlu dilaksanakan penilaian terkait dengan tingkat kesehatan 

Bank umum di Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan Bank umum 

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian tersebut meliputi 

integrasi profil resiko bank, Good Corporate Governanve (GCG), 

rentabilitas, dan permodalan bank. 50

Integrasi profil resiko Bank terkait erat dalam Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana diubah Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen 

Resiko bagi Bank Umum. Peraturan ini dikeluarkan karena 

situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami 

perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya 

resiko usaha perbankan.

49 Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Bandung, 
Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 100-102.

50 Menurut Alex S. Nitisemito, dalam bukunya ”Pembelanjaan Perusahaan” menyatakan 
bahwa Rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 
dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dinyatakan dengan persen. 
Sedangkan Menurut D. Hartanto, dalam bukunya ”Akuntansi Untuk Usahawan” 
bahwa Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba.    
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Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan 

berdasarkan prinsip partisipasi maksimal dari seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholder), hukum dan aturan (rule of  law)¸ 
transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan dan 

kewajaran, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategis.51 

Dalam dunia usaha atau perbankan, penggunaan prinsip Good 

Governance disebut Good Corporate Governance.
Good Corporate Governance menurut Tim Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP)52, merupakan sistem 

pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari 

mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus 

perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang 

terkandung dari mekanisme  pengelolaan itu sendiri.

Dasar Hukum pelaksanaan Good Corporate Governance 

adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 

tentang Pelaksanaan bagi Bank Umum, sedangkan pelaksanaan 

Good Corporate Governance pada Bank syariah diatur pada Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang laporan 

Berkala Bank Umum yang menjadi dasar hukum Good Corporate 

Governance dalam sektor Perbankan, mendefinisikan Good Corporate 

Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-

prinsip yang pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan 

dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan 

serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan; Kedua, 

akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan 

51 Harrdjasoemantri, Koesnadi. 2003. “Good Governace Dalam Pembangunan 
berkelanjutan di Indonesia. Makalah untuk lokakarya Pembangunan Hukum Nasional 
Ke VIII, Bali, tanggal 5 Juli 2003.

52 BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, adalah suatu badan 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan 
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan 

negara/ daerah dan pembangunan nasional, dengan dasar hukum Peraturan Presiden 

Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPK dan Pembangunan. (http://www.bpkp.go.id).
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secara efektif;  Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu 

kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat; 
Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank 

secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; 
Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam 

memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Pokok-pokok pelaksanaan Good Corporate Governance 

diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 

Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-
komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian 

intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor 
eksternal; penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian 
internal; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana 
besar; rencana strategis bank; dan transparasi kondisi keuangan dan 
non keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 menyebutkan 

bahwa setiap Bank wajib menerapkan Good Corporate Governance, 

termasuk melakukan self-assessment 53 dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan Good Corporate Governance. Salah satu sebab dari 

lemahnya aplikasi Good Corporate Governance di Indonesia adalah 

berkenaan dengan penegakan hukum (law enforcement).

53 Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia, “Self 
Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, 
tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar 
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

 Bahwa Self Assessment System merupakan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab 
untuk wajib pajak menghitung, memperhitunngkan, membayar, dan melaporkan 
sendiri besar pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan Undang-Undang 
perpajakan yang berlaku.

 Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system berhasil 
dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, 
dimana ciri-ciri self assessment system adalah adanya kepastian hukum, sederhana 
perhitungaanya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak 
dilakukan oleh wajib pajak.
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BAB III

KREDIT PERBANKAN

3.1    Pengertian Kredit Perbankan

Pembangunan Nasional merupakan suatu rangkaian upaya 

pembangunan yang berkesinambungan yang keseluruhan bagiannya 

meliputi aspek kehidupan masyarakat, dalam hal ini dapat dikatakan 

merupakan tugas pemerintah untuk melaksanakan tujuan pembangunan 

nasional yang tercantum dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadailan sosial. Berkaitan dengan upaya 

peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu dilaksanakannya 

program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada 

masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya 

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.54 

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam 

antara Bank dengan pihak peminjam kemudian melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bunga adalah 

komponen yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-

jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut fee based income. 55 

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan 

seseorang atau suatu badan usaha untuk menjamin uang untuk 

membeli berbagai kebutuhan dan produk dan akan membayarnya 

kembali pada jangka waktu yang telah di perjanjikan. Dimana dalam 

kegiatan kredit, pada dasarnya hanya ada dua para pihak yang terlibat 

yaitu Kreditur dan Debitur.

Kredit di samping kegiatan pengerahan dana dari masyarakat 

merupakan kegiatan utama dari Bank umum di Indonesia karena dua 

alasan yaitu yang pertama bunga kredit merupakan sumber-sumber 

pendapatan utama dan yang kedua adalah dalam kegiatan penyaluran 

54 Jamal Wiwoho, Op.Cit, hlm 87.
55 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Pada Bank, Bandung, Alfabeta, 2004, hlm 2.
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kredit, sumber dana dari kredit itu berasal dari dana-dana yang 

dikerahkan oleh Bank dari masyarakat berupa simpanan.   

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, credere, 

yang berarti kepercayaan. Memperoleh kredit berarti memperoleh 

kepercayaan. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima 

kredit, bahwa kredit  yang disalurkannya pasti akan dikembalikan 

sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sedangkan bagi penerima kredit 

berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk 

membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. 

Hal tersebut menunjukan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit 

oleh Bank kepada nasabah atau Debitur adalah kepercayaan.56

Kredit terdiri dari empat unsur yaitu kepercayaan, tenggang waktu, 

degree of risk, dan prestasi atau obyek kredit.57 Kredit adalah semua 

jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh 

peminjam sesuai dengan pengertian yang telah disepakati. 58

Thomas Suyatno, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan 

pinjam-meminjam antar Bank dengan pihak lain dalam hal, pihak 

peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga telah ditetapkan.

Teguh Pudjo Mulyono, pengertian kredit adalah suatu penyerahan 

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 bunga jumlah imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan.

Pasal 1 angka 11, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Perubahan 

atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyatakan 

bahwa: 

“Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

56 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada 
Media, 2008, hlm 43.

57 M. Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung,  PT. Citra Aditya Bakti, 
2003,  hlm 26.

58 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008.
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jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.“ 59 

Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 

tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang dimaksud dengan 

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 termasuk, yaitu sebagai berikut: 

a. Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah 

yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; 
b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; 
c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain”. 

Pengertian umum kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau 

hak untuk menagih antara Kreditur dengan Debitur yang dituangkan 

dalam suatu perjanjian tertulis mengenai jumlah kredit, jangka waktu, 

bunga dan jaminan kredit.60

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan kredit 

Bank dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan 

uang, adanya kesepakatan antara Bank sebagai Kreditur dan nasabah 

penerima kredit sebagai Debitur, dengan perjanjian yang telah dibuat, 

dimana dalam perjanjian kredit mengatur hak dan kewajiban masing-

masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan 

bersama, demikian pula dengan masalah sanksi apabila Debitur ingkar 

janji/wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat, dengan kata 

lain bahwa kredit merupakan suatu perjanjian atau suatu prestasi 

dari satu pihak kepada pihak lain, dimana pengembalian prestasi itu 

akan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan disertai 

kontra prestasi berupa bunga, sehingga nilai ekonominya sepadan. 

Kredit merupakan penundaan pembayaran, oleh karena itu kredit 

menyangkut masalah waktu yang akan datang dengan kepercayaan 

yang merupakan suatu syarat untuk memperoleh kredit.

Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi 

sehingga dalam bahasa sehari hari sudah campur baur begitu saja 

dengan istilah utang. Bahkan dalam dunia pendidikan dengan sistem 

59 Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan 

60 http://jamalwiwoho.com/materi-kuliah/strata-2, diakses pada tanggal 09 April 2012.
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kredit semester yang baru, istilah kredit sudah memiliki konotasi 

khusus tersendiri dibanding asalnya.61

Undang-Undang Perbankan menggunakan dua istilah yang 

berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian 

kredit. Penggunaan istilah tersebut tergantung pada kegiatan usaha 

yang dijalankan oleh bank, apakah Bank dalam menjalankan kegiatan 

usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. 

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional 

menggunakan istilah kredit, sedangkan Bank yang menjalankan 

usahanya berdasarkan syariah menggunakan istilah pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah. 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.62

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan Undang-

Undang sebagaimana tersebut diatas, pinjam-meminjam uang akan 

digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-

unsur sebagai berikut: 63

a. Adanya penyediaan uang atau tagihan  yang dipersamakan dengan 

penyediaan uang. 

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

penyediaan uang tersebut dilakukan oleh bank. 

Bank adalah pihak penyedia dana dengan menyetujui pemberian 

sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau 

plafon kredit. Sementara tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa 

pemberian (penerbitan) garansi Bank dan penyediaan fasilitas 

61 Rachmadi Usman,Op.Cit  hlm 236.
62 Ibid, hlm 236-237.  
63 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta, PT. 

Raja Grafindo Persada, 2007,  hlm 75-79.  
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dana untuk pembukaan letter of credit (LC). 

b. Adanya persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara Bank 

dengan pihak lain 

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan 

dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam dibuat oleh Bank dengan pihak Debitur yang 

diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit. 

c. Adanya kewajiban melunasi utang 

Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. 

Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Pemberian kredit oleh Bank kepada Debitur adalah suatu pinjaman 

uang, dan Debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit 

sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya, yang 

biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit. 

Dengan demikian, kredit perbankan bukan suatu bantuan dana 

Bank yang diberikan secara cuma-cuma. Kredit perbankan adalah 

suatu utang yang harus dibayar kembali oleh Debitur. 

d. Adanya jangka waktu tertentu 

Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka waktu tertentu. 

Jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang 

dibuat Bank dengan Debitur. Jangka waktu tersebut ditetapkan 

merupakan batas waktu kewajiban Bank untuk menyediakan dana 

pinjaman dan menunjukan kesempatan dilunasinya kredit. 

e. Adanya pemberian bunga kredit 

Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman 

uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapkan 

suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga 

merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui Bank 

kepada Debitur. Namun, sering pula disebut sebagai balas jasa 

atas penggunaan uang Bank oleh Debitur. Sepanjang terhadap 

bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dilakukan 

pembayarannya oleh Debitur, akan merupakan salah satu sumber 

pendapatan yang utama bagi bank. 

Kelima unsur yang terdapat dalam pengertian kredit sebagaimana 

disebutkan diatas harus dipenuhi bagi suatu pinjaman uang untuk 

dapat disebut sebagai kredit di bidang perbankan. Walaupun istilah 
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kredit banyak pula digunakan untuk kegiatan perutangan lainnya 

di masyarakat, istilah kredit dalam kegiatan perbankan harus selalu 

dikaitkan dengan pengertian yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 1 

angka 11 UU Perbankan Indonesia No. 10 Tahun 1998 Perubahan UU 

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

3.1.1 Tujuan dan Fungsi Kredit Perbankan

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam 

sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan 

manusia mempunyai suatu batasan tertentu, memaksakan seseorang 

untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk pemenuhan 

hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan daya 

guna sesuatu barang/jasa.64

Sedangkan Fungsi kredit perbankan dalam perekonomian dan 

perdagangan antara lain sebagai berikut:

a. Kredit meningkatkan daya guna uang

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

3.1.2 Landasan Yuridis Kredit Perbankan

Ketentuan khusus yang mengatur serta terkait pelaksanaan kredit 

perbankan di Indonesia antara lain adalah:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
d. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), 

terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai Hukum Jaminan 

dan Perjanjian;
e. Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang);
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah;
g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah;
h. Undang-Undang  Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
i. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

64 Jamal Wiwoho, Op.Cit, hlm 90.  
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Keuangan; 
j. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang 

Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan 

Teknis Dalam Rangka Pengembangan UMKM.

k. Surat Edaran BI Nomor 15/40/DKMP Perihal Penetapan 

Manajemen Resiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit 

atau Pembiayaan;
l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum 

m. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, Perubahan atas  

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI 2003 tentang Penerapan 

Manajemen Resiko bagi Bank Umum.

n. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tentang Penerapan 

Manajemen Resiko bagi Bank Umum, dengan perubahannya dalam 

SE BI Nomor 13/23/DPNP.

Serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya.

3.1.3 Resiko Perbankan dan Kolektibilitas Kredit

Usaha Bank merupakan usaha dibidang jasa keuangan yang 

menghadapi berbagai macam resiko. Resiko usaha Bank adalah 

tingkat ketidakpastian mengenai keuntungan yang diharapkan yang 

akan diterima oleh bank. 

Debitur yang wanprestasi merupakan suatu permasalahan resiko 

kredit serius yang tidak dapat begitu saja dengan mudah diselesaikan 

Bank selaku Kreditur. Secara prinsip mendasar penyebab timbulnya 

kredit bermasalah adalah sebagai akibat wanprestasinya Debitur atas 

kredit yang telah diberikan Bank mencakup 2 (dua) faktor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. 

Dalam pemberian suatu fasilitas kredit mengandung resiko 

termasuk didalamnya adalah resiko kemacetan. Akibatnya, kredit 

tidak dapat dikembalikan sehingga menimbulkan kerugian. Sebaik 

apapun analisis kredit yang dilakukan dalam mempertimbangkan 

permohonan kredit, kemungkinan terjadinya kredit bermasalah akan 

tetap ada. Kredit bermasalah adalah kredit dimana Debiturnya tidak 

memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya 

persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok 

pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan 
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agunan dan sebagainya.65

Menurut Mantayborbir, kredit dikatakan bermasalah karena 

Debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan 

kewajibanya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, 

misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok. 66

Subarjo Joyosumarto mengemukakan, kredit bermasalah adalah 

kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama 

lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan, atau penyelesaian 

kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau Badan Urusan Piutang 

Lelang Negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan 

asuransi kredit. 67

Menurut Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 

tentang Restrukturisasi Kredit, bahwa suatu kredit dikatakan 

bermasalah sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan 

yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila Debitur selama 

tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan   bunganya. 

Kredit bermasalah atau kredit macet dapat dilihat dan diukur dari 

kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Kolektibilitas adalah keadaan 

pembayaran pokok (angsuran pokok) dan bunga kredit oleh Debitur serta 

tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Kolektibilitas 

kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 

tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Berdasarkan Peraturan 

Bank Indonesia tersebut, terdapat lima kriteria kolektibilitas kredit, 

yaitu: 68

a. Kredit Lancar (pass), 

Suatu kredit dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran 

pokok dan/atau bunga tepat waktu dan memiliki mutasi rekening 

yang aktif, atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan 

tunai. 

b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (special mention), 

65 As. Mahmoeddin, Melacak Kredit Bermasalah, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, 
hlm 2.

66 S. Mantayborbir,  et  al,  Hukum  Piutang  dan Lelang  Negara  di Indonesia,  Medan, 
Pustaka Bangsa, 2002, hlm 23.

67 Subarjo Joyosumarno, Upaya-upaya Kreditur Indonesia dan Perbankan dalam 
Menyelesaikan Kredit Bermasalah, Majalah Pengembangan Perbankan, edisi No.47, 
1994, hlm 13.

68 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm. 321-323. Lihat juga Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 14/15/PBI/2012  tentang Penilaian Kualitas Aset BankUmum, Pasal 12 ayat 3.  
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Suatu kredit dikatakan kredit dalam perhatian khusus apabila 

terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum 

melampaui 90 hari, atau kadang-kadang terjadi cerukan, atau 

mutasi rekening relatif rendah, atau jarang terjadi pelanggaran 

terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau didukung oleh pinjaman 

baru. 

c. Kredit Kurang Lancar (substandard), 

Suatu kredit dikatakan kredit kurang lancar apabila terdapat 

tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 

90 hari, atau sering terjadi cerukan, atau frekuensi mutasi rekening 

relatif rendah, atau terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan 

lebih dari 90 hari, atau terdapat indikasi masalah keuangan yang 

dihadapi Debitur, atau dokumentasi pinjaman yang lemah. 

d. Kredit Diragukan (doubtful), 

Suatu kredit dikatakan kredit diragukan apabila terdapat 

tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 

180 hari, atau sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau 

terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, atau terjadi kapitalisasi 

bunga, atau dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian 

kredit maupun peningkatan jaminan.

e. Kredit Macet (loss), 

Suatu kredit dikatakan kredit macet apabila terdapat tunggakan 

angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau 

kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi 

hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada 

nilai wajar.

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus 

dinilai sebagai kredit yang performing loan (tidak bermasalah), sedangkan 

kredit yang masuk dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet 

dinilai sebagai kredit non performing loan (kredit bermasalah).69

Kredit bermasalah dapat disebabkan beberapa faktor, yakni adanya 

faktor internal dan eksternal.

1.) Faktor internal

Sebagai penyebab timbulnya kredit bermasalah lebih banyak 

berasal dari faktor yang sebagian besar berasal dari Bank itu sendiri 

yang antara lain dikarenakan: 

69 Sutarno, Op.Cit., hlm 264.  
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a.) Kebijaksanaan Pemberian Kredit yang cenderung ekspansif. 

Pada awal tahun 1990-an, sebagian besar Bank di Indonesia 

baik itu Bank swasta dan Bank milik negara melakukan 

kebijaksanaan yang cenderung ekspansif dalam rangka 

pemberian kredit. Kebijaksanaan yang demikian didasari target 

tertentu bagi masing-masing Bank untuk mengucurkan kredit. 

Sikap ekspansif telah mengakibatkan Bank menjadi lalai dan 

atau mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian “prudential 

banking” dalam pemberian kredit. Bank menjadi tidak selektif 

dalam menganalisis dan menerima permohonan kredit yang 

diajukan dengan memberikan banyak kemudahan meskipun 

kredit yang akan dikucurkan kepada calon Debitur mempunyai 

resiko gagal bayar yang tinggi. 

b.) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan. 

Pada saat memberikan kredit/utang kepada Debitur, Bank sering 

tidak mengindahkan atau mengesampingkan prosedur-prosedur 

yang harus dijalankan. Sistem dan prosedur yang ditetapkan 

oleh Bank merupakan rambu-rambu yang harus secara tegas 

ditaati. Seringkali Bank tidak melakukan analisa kelayakan 

kemampuan bayar Debitur secara menyeluruh baik atas laporan 

keuangan ataupun tujuan serta penggunaan dari kredit yang 

diajukannya oleh calon Debitur. Timbulnya penyimpangan 

kredit dari sistem dan prosedur perkreditan dikarenakan antara 

lain karena adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas pejabat/

staf yang menangani bidang perkreditan. 

c.) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit.  

Sistem administrasi kredit yang baik dengan disertai 

pengawasan kredit yang intensif merupakan salah satu upaya 

yang dapat digunakan Bank untuk meminimalisir timbulnya 

kredit bermasalah. Banyak Bank yang tidak melengkapi diri 

dengan sistem administrasi yang memadai, hal ini mungkin 

bisa terlihat dari tidak lengkap dan tidak teraturnya dokumen 

kredit dan agunan Debitur bank. Dibentuknya suatu bagian 

atau unit tersendiri yang mengurusi permasalahan mengenai 

kelengkapan dokumen-dokumen kredit merupakan upaya 

tepat yang dapat dilaksanakan oleh Bank dalam rangka tertib 

administrasi dan pengawasan kredit yang intensif. Seringkali 
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ketika kredit dikucurkan, Bank tidak melakukan pengawasan 

atas peruntukan atau penggunaan kredit Debitur sehingga 

Debitur yang kurang pengawasan terkadang juga menggunakan 

kreditnya bukan untuk hal yang berkaitan dengan usahanya. 

d). Lemahnya Sistem Informasi Kredit Debitur Bank yang 

bermasalah. 

Dengan tujuan mendapatkan penilaian tingkat kesehatan yang 

baik seringkali Bank justru tidak melaporkan keadaan riil 

kredit-kredit yang bermasalah pada Bank yang bersangkutan. 

Pelaporan kondisi riil keuangan Debitur seringkali dimanipulasi 

oleh pejabat Bank dengan harapan tingkat kesehatan Bank 

atas kredit yang dikucurkan dapat selalu mencerminkan angka 

yang baik. Sebagai akibat tersebut Bank Indonesia tidak dapat 

memiliki data-data Debitur kredit bermasalah yang ada pada 

Bank secara akurat, yang pada akhirnya bank-bank lain selain 

Bank yang telah mengucurkan kredit kepada para Debitur 

bermasalah akan dirugikan dengan memberikan kredit kepada 

para Debitur bermasalah. 

Faktor internal yang paling dominan yang mengakibatkan 

tingginya angka kredit bermasalah adalah disebabkan adanya 

penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan baik 

dikarenakan pejabat kredit mengesampingkan prosedur kebijakan 

kredit ataupun dikarenakan rendahnya kualitas person atau ketidak 

profesionalismenya pejabat kredit bank. Upaya paling efektif yang 

dapat ditempuh untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan 

prosedur perkreditan adalah meningkatkan kualitas pejabat 

kredit serta memformulasikan kebijakan-kebijakan kredit yang 

meminimalisir celah-celah penyimpangan yang di back-up dengan 

sanksi baik secara pidana ataupun perdata terhadap pejabat kredit 

yang tidak mengindahkan kebijakan-kebijakan kredit yang berlaku. 

2.) Faktor eksternal

Penyebab timbulnya kredit macet antara lain adalah : 

a.) Resesi ekonomi diikuti menurunnya kegiatan ekonomi, daya 

beli dan suku bunga kredit yang tinggi. 

Terpaan badai krisis ekonomi telah berimplikasi pada lesunya 

kegiatan sektor usaha tertentu serta melemahnya nilai tukar 

rupiah terhadap dollar. Meningkatnya suku bunga kredit sebagai 
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akibat kebijakan pemerintah dalam kondisi perekonomian 

yang lesu secara signifikan mengakibatkan Debitur mengalami 
kesulitan financial dalam pengembalian kredit kepada bank. 

b.) Adanya itikad tidak baik Debitur. 

Tidak semua pemohon kredit mempunyai itikad baik, 

karena banyak pemohon kredit yang mengelabuhi Bank 

agar mendapatkan kredit namun, setelah kredit dicairkan 

peruntukannya adalah bukan untuk pengembangan usaha tetapi 

justru untuk kepentingan pribadi yang lain (side streaming). 
c.) Keterbatasan kualitas Debitur dalam mengelola kredit. 

Bank seringkali tidak melakukan penilaian yang layak atas 

prospek usaha, kondisi keuangan ataupun kapasitas Debitur. 

Sebagai akibat keterbatasan Debitur dalam mengelola kredit 

maka resiko gagal bayar Debitur akan semakin meningkat. 

d.) Musibah yang terjadi pada Debitur atau kegiatan usaha Debitur. 

Musibah merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan 

diluar kekuasaan dan kehendak manusia. Akibat musibah yang 

dialaminya sangat mungkin Debitur mengalami kendala serius 

dalam pengembalian kreditnya. 

Sebagian kredit macet juga disebabkan dari pihak Debitur, antara 

lain: 

1.) Kondisi Ekonomi Nasabah, 

Pada umumnya, peminjam uang pada lembaga perbankan 

adalah nasabah menengah kebawah. Mereka umumnya adalah 

petani dan pengusaha kecil yang dalam mengembangkan usahanya 

tergantung pada harga pasar. 

2.) Kemauan Debitur untuk membayar utangnya sangat rendah, 

Rendahnya kemauan Debitur untuk membayar utangnya 

ini disebabkan karena jaminan yang digunakan adalah tanah 

milik orang lain. Penggunaan tanah milik orang lain disebabkan 

terkadang pemilik tanah membutuhkan uang. 

3.) Nilai jaminan lebih kecil dari nilai utang pokok dan bunga, 

Pihak perbankan menilai jaminan yang dimiliki oleh nasabah 

Debitur dianggap cukup untuk melunasi utang pokok dan bunga. 

Namun pada saat dilakukan pelelangan nilai jaminan tersebut tidak 

cukup untuk membayar utang pokok dan bunga Debitur. 

4.) Usaha nasabah bangkrut, 
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5.) Kredit yang diterima nasabah disalahgunakan, kredit seharusnya  

dipergunakan untuk usaha, namun disalahgunakan untuk keperluan 

lain yang tidak produktif. 

6.) Managemen usaha nasabah lemah, 

7.) Pengelola usaha harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan 

yang baik guna berkembangnya usaha. 

8.) Pembinaan Kreditur terhadap nasabah sangat kurang, 

Perlu adanya pembinaan Kreditur terhadap Debiturnya yang 

berguna mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan 

dan lain sebagainya. 

9.) Nasabah beritikad tidak baik, 

Ada sebagian nasabah sengaja dengan segala daya upaya 

mendapatkan kredit tetapi setelah kredit diterima, untuk kepentingan 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sejak awal berniat untuk 

tidak mengembalikan kreditnya walaupun dengan resiko apapun, 

biasanya sebelum kredit jatuh tempo, nasabah sudah melarikan diri 

untuk menghindari tanggungjawab. 

Ada sepuluh macam resiko usaha yang dihadapi oleh bank.70 

70 Menurut Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti, 2010, hlm 299-302.  Kesepuluh resiko tersebut adalah:
1. Resiko Kredit (default risk), Resiko kredit adalah resiko akibat ketidakmampuan 

nasabah mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari Bank beserta 
bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. 
Ketidakmampuan nasabah memenuhi kontrak kredit yang disepakati kedua belah 
pihak disebut default. 

2. Resiko Investasi (investment risk), Resiko investasi adalah resiko yang berkaitan 
dengan kemungkinan terjadi kerugian akibat penurunan nilai pokok portofolio surat-
surat berharga yang dimiliki bank, misalnya obligasi atau surat berharga lainnya. 

3. Resiko Likuiditas (liquidity risk), Resiko likuiditas adalah resiko yang mungkin 
dihadapi Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi 
permohonan kredit dan semua penarikan dana oleh penyimpan pada suatu waktu. 
Hal ini menimbulkan masalah karena Bank tidak mengetahui dengan tepat kapan dan 
berapa jumlah dana yang dibutuhkan atau ditarik baik oleh nasabah Debitur maupun 
nasabah penyimpan. Dalam kegiatan pengelolaan bank, manajer memperkirakan 
kebutuhan likuiditasnya dan mencari cara pemenuhan kebutuhan dana pada saat 
diperlukan, suatu masalah yang cukup kompleks.

4. Resiko Operasional (operating risk), Resiko operasional adalah resiko yang 
berkenaan dengan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Resiko 
operasional antara lain dapat berasal dari kerugian karena penurunan keuntungan 
yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional Bank dan/atau kegagalan jasa dan 
prosuk baru yang diperkenalkan. 

5. Resiko Penyelewengan (fraud risk), Resiko penyelewengan atau penggelapan 
adalah resiko yang berkaitan dengan kerugian yang mungkin terjadi akibat 
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Resiko yang dikelola dengan baik dapat menjaga kinerja perusahaan 

terhindar dari kerugian. Manajemen resiko dapat diartikan sebagai 

serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan 

untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan 
resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.71

Manajemen resiko perbankan diharapkan dapat mengendalikan 

resiko yang mungkin terjadi untuk mengurangi kerugian. Untuk 

meminimalisir resiko yang dihadapi, manajemen Bank harus memiliki 

keahlian dan kompetensi yang memadai sehingga berbagai resiko 

yang berpotensi mucul dapat diantisipasi. 72

Penerapan manajemen resiko sekurang-kurangnya mencakup 

pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan, 

prosedur, dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, 
pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko serta sistem 

informasi manajemen resiko dan sistem pengendalian intern yang 

ketidakjujuran, penipuan, kebejatan moral, atau perilaku yang tidak terpuji dari 
pejabat, karyawan dan nasabah bank. Untuk menghindari kecurangan tersebut, 
Bank telah mengembangkan auditing system dan on line teller system. 

6. Resiko Fidusia (fiduciary risk), Resiko fidusia adalah resiko yang mungkin timbul 
apabila Bank memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat, baik untuk 
pribadi maupun badan usaha. Kegagalan Bank melaksanakan tugas tersebut 
dianggap resiko kerugian bagi wali amanat. 

7. Resiko Tingkat Bunga (interest rate risk), Resiko tingkat bunga adalah resiko 
yang timbul akibat berubahnya tingkat bunga, akan menurunkan nilai pasar surat-
surat berharga yang terjadi pada saat Bank membutuhkan likuiditas. Resiko terjadi 
apabila untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut harus menjual surat-surta 
berharga yang dimiliki bank.

8. Resiko Solvensi (solvency risk), Resiko solvensi adalah resiko yang terjadi 
disebabkan oleh ruginya beberapa asset yang pada gilirannya menurunkan posisi 
modal bank. Modal Bank memberikan perlindungan terakhir terhadap terjadinya 
insolvensi dan likuidasi bank. Fungsi utama modal Bank adalah melindungi deposan 
dari kerugian dengan menanggulangi semua asset Bank yang mengalami kerugian. 

9. Resiko Valuta asing (foreign currency risk), Resiko valuta asing adalah resiko yang 
dihadapi oleh Bank devisa yang melakukan transaksi yang berkaitan dengan valuta 
asing. Ketidakstabilan nilai tukar valuta asing dapat mempersulit Bank mengelola 
aktiva dari pasiva (kewajiban) valuta asing yang dimilikinya sehingga pada 
gilirannya akan menyebabkan kerugian bank. 

10. Resiko Persaingan, Produk-produk yang ditawarkan Bank hampir seluruhnya 
bersifat homogen sehingga persaingan antar Bank lebih terfokus pada kemampuan 
Bank memberikan pelayanan kepada nasabah secara professional dan paling baik.

71 Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang 
Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.  

72 www.academia.edu/Manajemen_Resiko_Perbankan, diakses pada pukul 16.30, 15 
Agustus 2014.  
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menyeluruh. 73

3.1.4 Prinsip Kehati-hatian Bank sebagai Dasar dalam Pemberian 

Kredit

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah, Bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Perubahan Atas Undang-Nomor 7 Tahun 1992, yaitu:

Pasal 8 ayat (1): 74

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan 

serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya 

atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 

diperjanjikan.”

Pasal 8 ayat (2): 

“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman 

perkreditan dan pembiayan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai 

dengan ketenuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) 

dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh Bank dalam pemberian kredit 

dan pembiayaan adalah sebagai berikut :75

a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. 

b. Bank harus memiliki keyakinan kemampuan dan kesanggupan 

nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang 

seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek 

usaha dari nasabah Debitur. 

c. Kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur 

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. 

d. Kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai 

73 Lihat Pasal 2 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Manajemen 
Resiko Bagi Bank Umum.  

74 Lihat Pasal 8 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
75 Penjelasan atas UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (2)
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prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah.

e. Larangan Bank memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah 

Debitur dan / atau pihak - pihak terafiliasi. 
f. Penyelesaian sengketa. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) di atas 

merupakan dasar atau landasan bagi Bank dalam menyalurkan 

kreditnya kepada nasabah Debitur. Lebih dari itu, karena pemberian 

kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam 

ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip 

kehati-hatian.

Guna mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, 

penilaian suatu Bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu 

permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip 5C 

dalam pemberian kredit.76

a. Character   

Kriteria ini harus dapat mencari secara tepat hal-hal dapat 

menimbulkan akibat di kemudian hari. Meliputi kajian terhadap 

kejujuran, integritas, kepercayaan dan  kemampuan manajemen. 

Yaitu mengenai: 

1) Siapakah yang akan kita biayai 

2) Bagaimanakah “track-record” kreditnya 

3) Apakah mereka sudah pengalaman di usaha tersebut 

4) Pemasaran, Operasional, Keuangannya

5) Sumber Daya Manusianya

6) Dapatkah kita mempercayai mereka 

7) Apakah mereka mampu untuk membayar dan juga mengelola 

kreditnya

Bahwa calon nasabah Debitur memiliki watak, moral, dan sifat-

sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kejujuran integritas, dan kemauan 

dari calon nasabah Debitur untuk memenuhi kewajiban dan 

menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh Bank 

melalui riwayat usaha, dan informasi usaha-usaha yang sejenis. 

76 http://jamalwiwoho.com/materi-kuliah/strata-2, diakses pada tanggal 09 April 2012.
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b. Capacity (kapasitas untuk membayar kembali)

Kemampuan Debitur untuk mengembalikan kredit:

1) Prakiraan Laporan Keuangan untuk mengevaluasi kemampuan 

Debitur.

2) Mencermati Rasio keuangan sebelumnya dan bandingkan 

dengan rasio Perkiraan Laporan Keuangan untuk melihat 

keadaan terkini.

Yang dimaksud dengan capacity adalah kemampuan calon 

nasabah/Debitur dalam mengelola kegiatan usahanya dan mampu 

melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya dapat berjalan 

dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa 

ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka 

waktu yang telah ditentukan. 

Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai 

pendekatan, misalnya pendekatan materill, yaitu melakukan 

penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas 

(cash flow) usaha dari beberapa tahun terakhir. 

Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai 

tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat 

resikonya. Pada umumnya untuk menilai capacity seseorang 

didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang 

dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah Debitur, 

kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan 

persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

c. Capital (Modal)

1) Struktur permodalan sangat penting bagi Kreditur karena hal 

tersebut dapat digunakan untuk menentukan tingkat resiko 

yang mungkin timbul. 

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 

tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784) 

bahwa Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang 

menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan 

dari Laporan Debituryang diterima oleh Bank Indonesia. Tujuan 

dari Sistem Informasi Debitur (SID) adalah memperlancar 

proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen resiko, dan 
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identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang 
berlaku-serta meningkatkan disiplin pasar. Permintaan data 

dari Sistem Informasi Debitur (SID) dan/atau Bank lain untuk 

meminimalkan resiko.

2) Sebuah analisis kapitalisasi meliputi kajian terhadap 

permodalan, total pinjaman, nilai asset dan total modal kerja 

permanen.

Dalam hal ini Bank harus terlebih dahulu melakukan 

penelitian tehadap modal yang dimiliki pemohon kredit. 

Penyelidikan ini tidak semata-mata didasarkan pada besar 

kecilnya modal, tetapi difokuskan kepada bagaimana distribusi 

modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala 

sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif. 

d. Collateral (jaminan)

1) Untuk memastikan Kreditur memperoleh uangnya kembali jika 

Debitur tidak dapat membayar pinjamannya.

2) Bagaimanakah cara kerjanya, untuk memastikan bahwa nilai 

agunan cukup untuk menutup jumlah pinjaman.

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit 

yang merupakan sarana pengaman (back up) atas resiko yang 

mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah Debitur di kemudian 

hari, misalnya kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu 

melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

e. Condition of Economy
Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi 

secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu 

memperoleh perhatian dari Bank untuk memperkecil resiko yang 

mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. 

Juga diperlukan mencermati industi secara keseluruhan dan 

seberapa eksis calon Debitur dalam industri tersebut, di samping 

itu kita juga harus melihat aspek-aspek Situasi Politik, Ekonomi, 

Sosial, Teknologi, Kompetisi.

Sebelum fasilitas kredit diberikan, Bank harus merasa yakin 

bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan 

tersebut diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit tersebut 

disalurkan. Penelitian kredit oleh Bank dapat dilakukan dengan 

berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, 
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seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. 

Penilaian yang umum harus dilakukan oleh Bank untuk mendapatkan 

nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan 

analisis 7P dan 3R, yaitu:

a. Personality, yaitu menilai dari segi kepribadian atau tingkah   

lakunya baik dalam kesehari-hariannya maupun masa lalunya.

b. Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifiasi tertentu 
atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. 

c. Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil 

kredit, termasuk jenis yang diinginkan nasabah. 

d. Prospect, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan 

datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain 

mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah 

mengembalikan kredit yang telah diambil/dari sumber mana saja 

untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

f. Profitability, untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam 

mencari laba. 

g. Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang 

dikucurkan oleh Bank namun melalui suatu perlindungan.77 

Serta 3R, yaitu:

a. Return (hasil yang dicapai), 

Merupakan penilaian hasil yang akan dicapai oleh perusahaan 

Debitursetelah dibantu dengan kredit oleh Bank. Dapat pula 

diartikan keuntungan yang akan diperoleh Bank dalam proses 

pemberian kredit kepada pemohon. 

b. Repayment (pembayaran kembali), 

Bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit 

dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan 

membayar kembali (repayment capacity), dan apakah kredit harus 

diangsur atau dilunasi sekaligus diakhir periode. 

c. Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung resiko), 

Bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana 

perusahaan pemohon kredit mampu menanggung resiko kegagalan 

77 https://catatanmarketing.wordpress.com/tag/7p-kredit.
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andai kata terjadi sesuatu yang tak diinginkan.78

Dari berbagai hal dan jenis kredit perbankan, yang penting untuk 

digaris bawahi adalah tinjauan segi tujuan penggunaannya. Tujuan 

kredit yang diberikan tidak terlepas dari misi dari Bank tersebut. Adapun 

tujuan utama pemberian suatu kredit adalah yang pertama untuk 

mencari keuntungan, maksudnya adalah bertujuan untuk memperoleh 

hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam 

bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya 

administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah. Keuntungan ini 

penting untuk untuk kelangsungan hidup dan kesehatan bank. Jika 

Bank yang terus menderita kerugian, maka besar kemungkinan Bank 

tersebut dilikudiasi (dibubarkan); yang kedua untuk membantu usaha 

nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik 

dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, 

maka pihak Debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan 

usahanya; yang ketiga  adalah untuk membantu pemerintah bagi 

pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 

perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit 

berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.79

3.1.5 Analisis Kredit dan Pengawasan Bank

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis 

terhadap faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja Debitur 

dan kemampuan membayar. 

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap 

komponen-komponen:

a. potensi pertumbuhan usaha;
b. kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan;
c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
d. dukungan dari grup atau afiliasi; 
e. upaya yang dilakukan Debitur dalam rangka memelihara 

lingkungan hidup.

Penilaian terhadap kinerja Debitur meliputi penilaian komponen-

komponen:

78 http://blog.stie-mce.ac.id.
79 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Jakarta,  PT. Raja Grafindo Persada, 

2010, hlm 100.
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a. perolehan laba;
b. struktur permodalan;
c. arus kas; dan
d. sensitivitas terhadap resiko pasar.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian 

komponen:

a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur;
c. kelengkapan dokumentasi kredit;
d. kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
e. kesesuaian penggunaan dana; 
f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis 

terhadap faktor penilaian (prospek usaha, kinerja Debitur, dan 

kemampuan membayar) dengan mempertimbangkan komponen-

komponen tersebut di atas. Penetapan kualitas kredit dilakukan 

dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap 
faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian 

dan komponen terhadap Debitur yang bersangkutan. Berdasarkan 

penilaian itu, kualitas kredit ditetapkan menjadi : Lancar, Dalam 

Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.80

Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan Bank dimaksudkan 

untuk meningkatkan keyakinan setiap orang berkepentingan dengan 

bank, bahwa Bank tersebut tergolong sehat dari segi finansial, 
dikelola dengan baik dan profesional, serta tidak terkandung ancaman 

terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya dari 

bank. Terwujudnya suatu sistem perbankan yang sehat perlu terus 

dilakukan secara berkesinambungan. Lembaga yang bertanggung 

jawab dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat itu adalah 

Bank Sentral, 81 karena Bank Sentral dalam melakukan pengaturan dan 

80 Lebih lanjut dibahas dalam Sub Bab 3.2 tentang Kolektibiilitas Kredit dalam buku ini.
81 Bank Sentral adalah sebuah badan keuangan, yang pada umumnya dimiliki pemerintah, 

serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan 
tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank sentral di Indonesia adalah 
Bank Indonesia (BI). Menurut UU RI NO.3 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UU. 
No.3 Tahun 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Bank indonesia adalah suatu 
lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas 
dari pengaruh pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur 
dalam undang-undang.
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pengawasan Bank adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan 

sistem perbankan yang sehat, yang menjamin dan memastikan 

dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang terkait 

dalam penyelenggaraan usaha bank.

Salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap 

kegiatan usaha yaitu tahap pengawasan, demikian juga di dalam 

perkreditan karena kegiatan pengawasan akan merupakan penjagaan 

dan pengamanan terhadap kekayaan Bankyang disalurkan atau 

diinvestasikan di bidang perkreditan. 82

Pengawasan kredit dalam arti luas akan meliputi yang pertama, 
pengawasan sebelum kredit diberikan (steering control) dalam bentuk 

rekomendasi dari hasil analisis departement/unit yang menangani 

riset dan pengembangan usaha suatu bank; yang kedua adalah 

pengawasan pada waktu proses persetujuan kredit (post action control) 
yaitu merupakan pengawasan administrarif meliputi kelengkapan 

dan keabsahan dokumen permohonan kredit; yang ketiga adalah 
pengawasan setelah kredit diberikan (feedback control) yaitu meliputi 

pengawasan administratif, pengawasan fisik terhadap kegiatan usaha 
Debitur di lapangan dan analisis kecenderungan ekonomi.

Pengawasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam 

usahanya untuk melakukan penjagaan dan pengamanan atas 

pengelolaan kekayaan Bank ke arah Porto Folio perkreditan yang 

lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan 
dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan perkreditan yang 

telah ditetapkan.83 Secara umum, pengawasan kredit merupakan 

pengendalian kredit dalam bentuk manajemen kontrol yang meliputi 

audit financial, audit operational dan audit management atau 

kebijakan (management audit). 
Tujuan Pengawasan Kredit Secara rinci tujuan atau sasaran 

pengawasan kredit dapat dijelaskan sebagai berikut Pertama, 

Dapat dilakukannya dengan baik penjagaan dan pengawasan 

dalam pengelolaan kekayaan Bank di bidang perkreditan, untuk 

menghindarkan penyelewangan baik dari internal Bank maupun 

eksternalnya; Kedua, Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran 

data administrasi di bidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi 

82 Warman Djohan, Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya, Jakarta, PT. 
Mutiara Sumber Widya, 2000,  hlm 165.

83 Ibid, hlm 167.
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perkreditan yang lebih baik; Ketiga, Untuk memajukan efisien di 
dalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang perkreditan dan 

mendorong tercapainya rencana yang telah ditetapkan; Keempat, 

Untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan 

dan penggarisan dalam manual perkreditan dalam pencapaian sasaran 

di atas. 84

Adapun bentuk pengawasan kredit adalah: 

a. Pengawasan Terhadap Penggunaan Kredit, dilakukan untuk 

mengetahui apakah telah sesuai dengan pemberian fasilitas yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Misalnya : untuk Kredit Modal Kerja harus digunakan untuk 

modal kerja, tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai kredit 

yaitu untuk kredit modal kerja jangka waktunya satu tahun dan 

dapat diperpanjang bila diperlukan, sedangkan untuk investasi 

sesuai jenis kreditnya adalah untuk penggunaan kredit dengan 

jangka pengembalian lebih dari satu tahun, karena dana yang 

ditanam dalam investasi baru menghasilkan lebih dari masa satu 

tahun. 

Apabila terjadi penyimpangan penggunaan kredit, maka dapat 

dipastikan kredit tidak dapat dikembalikan sesuai jangka waktu 

yang telah ditetapkan, sehingga sudah dipastikan kredit tersebut 

akan bermasalah dan bila tidak segera ditangani secara baik 

dengan mengacu pada perjanjian semula, maka tidak menutup 

kemungkinan menjadi kredit macet. 

b. Pengawasan Terhadap Aktifitas Usahanya , pengawasan terhadap 
aktifitas usaha berkaitan dengan cash flow atau yang disebut 

juga dengan arus dana, maksud pengawasan ini adalah untuk 

memonitor apakah dana yang bersumber dari fasilitas kredit Bank 

telah digunakan sesuai ketentuan, sehingga dengan demikian 

kemungkinan untuk penyalahgunaan dana yang bersumber dari 

fasilitas kredit dapat diantisipasi dengan baik. 

c. Pengawasan Terhadap Jaminan Kredit, diperlukan untuk 

mengetahui apakah kondisi dan situasi jaminan masih tetap atau 

sudah berubah wujud, atau berpindah tangan tanpa sepengetahuan 

bank. Untuk pengawasan ini diperlukan adanya kerjasama dengan 

84 Ibid.
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instansi terkait lainnya, yaitu dengan pihak kepolisian, kelurahan 

serta Badan Pertahanan Nasional dan masyarakat setempat sebagai 

sumber informasi.

3.2 Perjanjian Kredit

3.2.1 Tinjauan Umum Perjanjian

Pengertian perjanjian terdapat dalam buku III KUHPerdata pada 

Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian memiliki 

kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya untuk 

dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Perjanjian ditujukan untuk 

memperjelas hubungan hukum dan memberikan kepastian dalam 

penyelesaian suatu sengketa.85

Dalam suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu 

orang atau lebih lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Ketentuan 

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan konsekuensi hukum bahwa 

dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak 

adalah pihak yang wajib berprestasi (Debitur) dan pihak lainnya 

adalah pihak yang berhak atas prestasi (Kreditur). 

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang 

atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya 

untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau 

perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut 

diistilahkan dengan perbuatan hukum. 86

Menurut Subekti, perkataan “perikatan” (verbintenis) mempunyai 

arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, sebab dalam Buku 

III itu diatur juga mengenai hubungan hukum yang sama sekali 

tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal 

perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige 
daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan 

orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwarneming), tetapi 

sebagaian besar dari buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang 

85 I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan Hukum 
Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak, Denpasar, Udayana University Press, 
2010, hlm 28.

86 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 

Sinar Grafika, Jakarta,hlm 1.
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timbul dari persetujuan perjanjian.87

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

menyebutkan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena 

perjanjian ataupun karena Undang-Undang. Kata perikatan adalah 

terjemahan dari verbintenis (kata benda) verbinden (kata sifat) yang 

berarti mengikat. Ada yang menerjemahkan verbintenis sebagai 

perutangan, namun istilah perikatan  lebih umum digunakan. Tidak 

ada penjelasan dalam KUH Perdata apa yang dimaksud dengan 

perikatan tersebut, menurut doktrin (cummunis opinio doctorum) 

perikatan adalah hubungan hukum harta kekayaan antara dua pihak 

dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain 

berkewajiban atas suatu prestasi.

Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan, bahwa tiap-tiap perikatan 

adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk 

tidak berbuat sesuatu. Pasal ini berkait dengan hak akan suatu prestasi 

yang seharusnya didapat satu pihak dan hak atas suatu prestasi pula 

yang seharusnya didapat pihak lain. Bila terjadi perikatan, hak pihak 

yang satu atas suatu prestasi tersebut dapat berupa sesuatu barang, 

namun dapat pula berupa perbuatan pihak lain atau pihak lain tidak 

melakukan suatu berbuatan. 

Menurut pasal 1234 KUPerdata, bahwa prestasi dapat berupa:

a. Memberikan sesuatu, prestasinya adalah wujud prestasi.

b. Melakukan (berbuat) sesuatu, melakukan sesuatu’ bersifat aktif, 

artinya para pihak harus aktif melakukan sesuatu perbuatan yang 

diperjanjikan. 

Prestasi yang dikehendaki adalah terjadinya atau berlangsungnya 

perbuatan itu sendiri. Jika ada pihak yang tidak melakukan sesuatu 

yang seharusnya dilakukan karena telah diperjanjikan, maka tidak 

melakukan sesuatu berarti tindakan yang melanggar atau tidak 

menepati perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi 

atau tidak memberikan prestasi kepada pihak lain yang telah 

diperjanjikan.88

c. Tidak melakukan (berbuat) sesuatu, prestasinya bersifat pasif.

Di mana prestasi yang dikehendaki adalah agar tidak melakukan 

sesuatu perbuatan atau  membiarkan sesuatu terjadi. Biasanya 

dinyatakan dengan larangan.

87 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, hlm 122.
88 Menurut Mariam Darus Badrulzaman, Asas-Asas Hukum Perikatan , 1970,   hlm 8.   
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Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang 

atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya 

untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau 

perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut 

diistilahkan dengan perbuatan hukum.89

Menurut Ahmad Ichsan: “ perjanjian adalah suatu hubungan atas 

dasar hukum kekayaan (vermogenis rechtelijke bertrokhing) antara dua 

pihak atau lebih atau lebih dalam mana pihak yang satu berkewajiban 

memberikan suatu prestasi atas mana pihak yang lainnya mempunyai 

hak terhadap prestasi tersebut”.90

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu 

persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan 

diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.91

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan 

hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana suatu pihak 

berjanji untuk  melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan hal, 

sedangkan pihak lain berhakuntuk menuntut pelaksanaan tersebut. 92 

Istilah kontrak dan perjanjian pada sistem hukum Indonesia adalah 

sama. Menurut Roger Vickery dan Wayne Pendelton, kontrak ialah: 

A valid contract is an agreement made between two or more 

parties (including business organitation) that create right and 
obligations that are enforceable by law. People may make hundreds 
of thousands of agreement in their lifetime, but only some will be 
classified as contract and not all of these will be valid and legally 
enforceable. 93

Sebuah kontrak yang valid adalah perjanjian yang dibuat antara 

dua pihak atau lebih (termasuk organisasi bisnis) yang menciptakan 

hak dan kewajiban yang diberlakukan oleh hukum. Orang mungkin 

membuat ratusan ribu perjanjian dalam hidup mereka, tetapi hanya 

beberapa akan diklasifikasikan sebagai kontrak dan tidak semua ini 
akan berlaku dan memiliki kekuatan hukum.

89 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Op.Cit, hlm 1.
90 Ahmad Ichsan, Hukum Perdata IB, IP. Bandung, Pembimbing Masa, 1982, hlm 6.
91 Abdulkadir Muhammad, 1993, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 

78.
92 Wiryono Prodjodikoro, 1985, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung, Bale, hlm 17.
93 Roger Vickery and Wayne Pendelton, 2003, Autralia Business Law Principle & 

Applications, Pearson Education Australia, New South Wales, hlm 186.
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Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya 

perjanjian:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Adanya kesepakatan (toesteming), yaitu persesuaian pernyataan 

kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.94 

94 Terdapat empat teori yang menjawab momentum terjadinya persesuaian pernyataan 
kehendak : 
1. Teori ucapan (utingstheorie)
 Menurut teori ucapan, kesepakatan (toesterning) terjadi pada saat pihak yang 

menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Kelemahan 
teori ini adalah sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara 
otomatis

2. Teori pengiriman (verzendtheorie)
 Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima 

penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa 
diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang 
menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, dianggap terjadinya kesepakatan secara 
otomatis.

3. Teori pengetahuan (vernemingstheorie)
 Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang 

menawarkan itu mengetahui adanya acceptatie (penerimaan), tetapi penerima 
itu belum. Kritik terhadap teori ini, bagaimana ia mengetahui isi penerimaan itu 
apabilaia belum menerimanya.

4. Teori penerimaan (ontvangstheorie)
 Menurut teori penerimaan, bahwa teosteming terjadi pada saat pihak yang 

menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.
Di dalam hukum positif Belanda, juga diikuti yurisprudensi, maupun doktrin, teori 
yang dianut adalah teori pengetahuan (vernemingstheorie) dengan sedikit koreksi 
dari ontvangstheorie (teori penerimaan). Maksudnya penerapan teori pengetahuan 
tidak secara mutlak. Sebab lalu lintas hukum menghendaki gerak cepat dan tidak 
menghendaki formalitas yang kaku, sehingga vernemingstheorie yang dianut. 
Momentum terjadinya perjanjian yaitu adalah ada pada saat terjadinya persesuaian 
antara pernyataan dan kehendak antara Debitur dan Kreditur. Namun ada kalanya 
tidak ada persesuaian antara pernyataan dan kehendak. Ada tiga teori yang menjawab 
tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, yaitu :
1. Teori kehendak, bahwa  perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak 

dan pernyataan. Apabila terjadi ketidak wajaran, kehendaklah yang menyebabkan 
terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini menimbulkan kesulitan apabila tidak ada 
persesuaian antara kehendak dan pernyataan

2. Teori pernyataan,  bahwa kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui 
orang lain. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. 

 Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan mka perjanjian tetap terjadi. 
3. Teori kepercayaan (Van Dunne), bahwa tidak setiap pernyataan menimbulkan 

perjanjian tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan 
perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa kepercayaan itu sulit dinilai.

 Terdapat alternatif pemecahan dari kesulitan yang dihadapi ketiga teori diatas, yaitu:
1. Dengan memepertahankan teori kehendak, yaitu menganggap perjanjian itu terjadi 
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Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan 

kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur 

sebagai berikut.

1) Paksaan (dwang, duress)

2) Penipuan (bedrog, fraud)

3) Kekhilapan (dwaling, mistake)

Sebagaimana pada Pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa 

kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau 

diperoleh dengan paksaan atau penipuan.95

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan 

untuk melakukan perbuatan hukum.96  Orang-orang yang akan 

mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan 

wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang 

apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Pemecahannya: 
akan tetapi pihak lawan berhak mendapat ganti rugi, karena pihak lawan 
mengharapkannya.

2. Dengan tetap berpegang pada teori kehendak, hanya dalam pelaksanaannya kurang  
ketat, yaitu dengan menganggap kehendak itu ada. 

3. Penyelesaiannya dengan melihat pada perjanjian baku (standart contract), yaitu 
suatu perjanjian yang didasarkan kepada keetentuan umum didalamnya. Biasanya 
perjanjian dituangkan dalam bentuk formulir.

95 Cacat syarat subjektif yang pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH 
Perdata, “tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, 
atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

 Kekhilafan yang mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, sebagaimana dalam Pasal 
1322 KUH Perdata: “Kehilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selain 
apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat brang yang menjadi pokok persetujuan. 

 Kehilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai 
dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali 
jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut”.

 Paksaan yang mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, sebagaimana dalam Pasal 
1323 KUH Perdata: “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu 
persetujuan, merupakan alasan untuk batalanya persetujuan, juga apabila paksaan itu 
dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut 
tidak telah dibuat”.

 Penipuan yang mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, sebagaimana dalam Pasal 
1328 KUH Perdata : “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, 
apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa 
hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika 
tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus 
dibuktikan.”

96 Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.
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ditentukan oleh Undang-Undang. 97 

c. Suatu hal tertentu

Adanya objek perjanjian (onderweep der overeenskomst) , yang 

menjadi objek suatu perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). 

Pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa “Hanya barang-

barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu 

perjanjian”

Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa “Suatu perjanjian 

harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling 

sedikit ditentukan jenisnya Tidaklah menjadi halangan bahwa 

jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat 

ditentukan/dihitung”

d. Adanya causa yang halal (geoorloofde oorzaak)

Pasal 1320 KUHPerdata tidak menerangkan pengertian oorzaak 

(causa yang halal). 

Maksud adanya causa yang halal adalah bahwa suatu perjanjian 

haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang 

berlaku. Tidak boleh suatu perjanjian dibuat untuk melakukan 

hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak 

dilarang oleh Undang-Undang atau tidak bertentangan dengan 

kesusilaan / ketertiban umum. 

Pasal 1335 KUHPerdata juga menentukan bahwa suatu 

perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab 

yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan 

hukum.

Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan causa yang 

terlarang.98  

97 Orang yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang 
sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah 
kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:
1. Anak dibawah umur (minderjarigheid)
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan
3. Istri (Pasal 1330 KUHPerdata), tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan 

perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU nomor 1 Tahun 1974 
jo. SEMA No. 3 Tahun 1963,

98 Suatu sebab adalah terlarang adalah apabila bertentangan dengan UU, kesulitan, dan 
ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan orzaak sebagai sesuatu 
yang menjadi tujuan para pihak. Contoh, A menjual sepeda motor kepada B, tetapi 
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Bahwa, kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif, 

disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek 

perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu 

dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat 

“dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak 

yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak 

dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan 

seperti suatu kontrak yang sah. Sedangkan syarat ketiga dan 

keempat disebut syarat objektif, disebut dengan syarat objektif 

karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum 

apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah 

kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut 

dibuat kontrak tersebut telah batal.

Perjanjian yang lahir dari Undang-Undang merupakan 

perikatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 

1352 KUHPerdata, menyatakan bahwa perikatan-perikatan yang 

dilahirkan demi Undang-Undang,  timbul dari Undang-Undang 

saja atau dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang. 

Menurut Muhamad Djumhana, bahwa perjanjian kredit pada 

hakikatnya adalah :

Perjanjian pinjam pengganti adalah persetujuan dengan 

mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain 

suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabis karena 

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini 

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan 

keadaan yang sama pula.99

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan 

dengan mana para pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri 

dalam melaksanakan perjanjian kredit yang mana pihak Debitur 

menerima sejumlah uang dari pihak Kreditur dan pihak Kreditur 

akan menerima pembayaran atas utang Debitur dengan jumlah 

yang sama dengan bunga pada waktu yang telah diperjanjikan 

dalam perjanjian kredit. 

sepeda motor yang dijual oleh A adalah barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak 
mencapai tujuan dari pihak B karena B menginginkan barang yang dibelinya itu barang 
yang sah. 

99 Muhamad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm 385.
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3.2.2 Perjanjian Kredit Bank

Teori perjanjian dipergunakan karena adanya hubungan antara 

para pihak. Dalam doktrin teori lama, perjanjian adalah perbuatan 

hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 

Sedagkan pada doktrrin teori baru oleh Van Dunne, perjanjian adalah 

suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 

Istilah perjanjian kredit terdapat dalam Instruksi Presidium Kabinet 

Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966, tanggal 8 Oktober 1966 

yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam 

memberikan kredit dalam bentuk apapun, Bank wajib mempergunakan 

akad perjanjian kredit.100 

Mariam Darus Badrulzaman, berpendapat bahwa “perjanjian 

kredit Bank adalah perjanjian pendahuluan (vooroverenkomst) dari 

penyerahan uang.”101 Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil 

permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai 

hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat 

konsensuil (pacta de contrahendo) oligatoir, yang dikuasai oleh 

Undang-Undang perbankan dan bagian umum KUHPerdata.

Perjanjian kredit selalu terkait dengan pengikatan jaminan. Hal 

ini dilakukan oleh pihak Bank agar Bank mendapat kepastian bahwa 

kredit yang diberikan kepada nasabahnya dapat dipergunakan sesuai 

dengan kebutuhan dan dapat kembali dengan aman. Jadi, dengan 

adanya jaminan yang diikat dalam bentuk perjanjian jaminan tertentu 

akan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi apabila penerima 

kredit wanprestasi atau tidak dapat mengembalikan kredit atau 

pinjamannya.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (principal) yang bersifat 

riil. Sebagai perjanjian principal, maka perjanjian jaminan adalah 

assesoirnya. Ada dan berakhrinya perjanjian jaminan bergantung 

perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit 

ditentukan oleh penyerahan uang oleh Bank kepada nasabah. Perbankan 

haruslah jeli untuk meneliti momentum terjadinya perjanjian kredit 

dan terjadinya perjanjian jaminan. Idealnya ialah momentum itu jatuh 

bersamaan, akan tetapi pada kenyataannya terjadi pada momentum 

100 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Jakarta : Alfabeta, 2003, hlm.97.  
101 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Bandung : PT. Citra Aditya 
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yang berbeda-beda. Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian bagi 

Bank bagi penyedia kredit. 102   

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau alat bukti tertulis 

antara Kreditur dengan Debitur sehingga harus disusun dan dibuat 

sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa 

perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Dalam praktik 

perbankan ada dua bentuk perjanjian kredit, yaitu : 103

a. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan, yang artinya 

perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh Kreditur 

kemudian ditawarkan kepada Debitur untuk disepakati. 

Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh Bank tersebut 

termasuk jenis akta di bawah tangan. 

b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang 

dinamakan akta otentik atau akta notariil.

Bentuk perjanjian kredit apabila dikaitkan dengan teori kepastian 

hukum, dalam pemberian kredit sebaiknya dibuat dengan akta otentik 

mengingat jaminan yang dijadikan jaminan berupa tanah yang belum 

bersertipikat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan 

kepastian hukum kepada pihak Kreditur apabila terjadi sesuatu 

dikemudian hari. Kepastian hukum dalam konteks pemberian kredit 

adalah Perjanjian Kredit yang telah dibuat oleh para pihak (Kreditur-

Debitur), sehingga para pihak terikat, tidak dapat meningkari dan 

tunduk dalam suatu perjanjian yang telah mereka buat. Kepastian 

hukum secara normatif adalah ketika suatu perjanjian tersebut dapat 

berlaku secara pasti dapat mengatur secara jelas dan logis, dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir).

Perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis, karena 

perjanjian kredit secara tertulis lebih aman dibandingkan dalam bentuk 

lisan. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa 

yang telah diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukti yang kuat dan 

jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau 

juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank. 104
 

102  Adrian Sutedi, 2012, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24.
103  Ibid 
104  Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika,   

Jakarta,  hlm 319-320.
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3.2.3 Hakekat Wanprestasi

Teori perjanjian digunakan karena adanya hubungan hukum antara 

Debitur dengan Kreditur.  Dalam suatu perjanjian, terdapat para pihak 

yang sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang mengikat 

para pihak tersebut.

 Prestasi (performance) adalah sebagai suatu pelaksanaan hal-hal 

yang ditulis dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang mengikatkan 

diri untuk itu, dimana dalam pelaksanaannya sesuai dengan term dan 

condition sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian tersebut.105

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi (breach of contract) 
yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana 

mestinya, yang dibebankan dalam suatu perjanjian terhadap pihak 

tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Tindakan 

wanprestasi dapat membawa konsekuensi terhadap timbulnya 

hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan 

wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. 

Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan 

kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan kewajibannya. 

Keadaan cidera janji berbeda dengan keadaan di luar kekuasaan atau 

kemampuan dari pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. 

Kemungkinan dapat atau tidak dapat diatasi keadaan di luar kuasa/

kemampuan harus diberitahukan dengan segera kepada pihak lainnya 

dan bahwa telah dicoba untuk mengatasi keadaan tersebut sebatas 

masuk akal sehingga tidak dapat digolongkan pada cidera janji.106  

Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak 

melaksanakan kewajiban. Wanprestasi ini dapat terjadi karena : 107 

a. Kesengajaan

b. Kelalaian

c. Tanpa Kesalahan

105 Menurut  J. Satrio, Hukum Perikatan, PT. Citra .Aditya Bhakti, 1995, hlm 122. 
Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, ada 3 macam bentuk prestasi, yaitu: 
1. Untuk memberikan sesuatu; 
2. Untuk berbuat sesuatu; 
3. Untuk tidak berbuat sesuatu. 

106 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, 
Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 258-259.

107 Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis,Bandung,Citra A. 
Bakti,2001, hlm 88.
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Bentuk dari wanprestasi seorang Debiturdapat berupa: 108

a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang 

diperjanjikan

c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat)

d. Debitur melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh 

dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk wanprestasi 

yang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian, dimana para pihak 

terkadang melakukan wanprestasi berupa terlambat membayar apa 

yang diperjanjikan atau tidak melakukan pembayaran sehingga 

mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. 

Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan tersebut 

dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dengan cara-

cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Wanprestasi dapat terjadi 

dengan dua cara, yaitu: 109

a. Pemberitahuan atau somasi, 

Hal ini terjadi apabila perjanjian tidak menentukan waktu 

tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian 

tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan 

tentang wanprestasi Debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada 

Debiturtersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya.

b. Sesuai dengan perjanjian, 

Hal ini terjadi jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu 

pemenuhan perjanjian dan Debitur tidak memenuhi pada waktu 

tersebut.

Akibat hukum bagi Debitur yang melakukan wanprestasi, dapat 

menimbulkan hak bagi Kreditur untuk:110

a. Menuntut pemenuhan perjanjian

b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

c. Ganti rugi saja

d. Pembatalan perjanjian

e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi 

108 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009, 
hlm 80.

109 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 
BW, Jakarta, Raja Persada, 2012, hal 8-9.

110 M. Djumhana, Op.cit, hlm 553-573.
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Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan 

karena keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah suatu alasan 

pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar 

ganti rugi. 

Menurut ketentuan Pasal 1244 KUHPerdata, keadaan memaksa 

adalah apabila ada alasan untuk itu, si berutang harus di hukum 

mengganti biaya; rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, 
bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya 

perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun 

tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun 

jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. 

Menurut KUHPerdata ada 3 unsur harus dipenuhi untuk keadaan 

memaksa yaitu:

a. Tidak memenuhi prestasi

b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan Debitur

c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat  

dipertanggungjawabkan kepada Debitur.

Adanya kredit bermasalah apabila macet akan menjadi beban 

Bank dan dapat menjadi salah satu indikator penentu kinerja bank, 

oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan 

penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan 

penyelamatan dan peyelesaian dengan segera. Sebelum membawa 

perkara kredit bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya secara 

administrasi terlebih dahulu, yaitu dengan dilakukan penyelesaian 

secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada 

tahap kualitas macet maka penanganannya lebih ditekankan melalui 

beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum 

(penyelesaian melalui jalur hukum). 111

Menurut M. Djumhana, penyelesaian secara administrasi 

perkreditan antara lain melalui: 

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), 

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal 

pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik 

meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak; 

111 Ibid, hlm 30.
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b. Persyaratan kembali (reconditioning), 

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit 

yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka 

waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut 

perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau 

sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank; 
c. Penataan kembali (restructuring), 

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana 

bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga 
menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian 

dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. 

Sedangkan, penyelesaian melalui jalur hukum antara lain: 

a. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara; 
b. Melalui Badan Peradilan; 
c. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Setiap penyaluran kredit oleh Bank tentu mengandung resiko, 

karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi 

masa yang akan datang. Sejak ditandatanganinya perjanjian kredit 

antara Bank dengan Debitur/nasabah, maka sejak saat itulah timbul 

hak dan kewajiban para pihak. 

Kewajiban nasabah adalah membayar pokok pinjaman beserta 

bunganya. Namun, kenyataannya banyak nasabah yang tidak 

melaksanakan prestasinya dengan baik, sehingga kredit yang 

diterimanya menjadi macet. 

Dengan mencermati gejala terjadinya kredit macet, dapat dilakukan 

upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet, atau setidaknya 

mengurangi atau menekan sekecil mungkin kasus kredit macet. 

Beberapa hal penting yang dapat dilakukan oleh Bank dalam 

menekan atau mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian 

kreditnya, adalah: 

a. Penilaian/Analisis terhadap Permohonan Kredit , 

Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon Debitur, 

harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat bank. 

Terlebih lagi untuk pemberian kredit jangka panjang, seperti kredit 

investasi. Mengingat semakin lama jangka waktu kredit, maka 

semakin tinggi faktor ketidak pastiannya, sehingga semakin besar 
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pula resiko yang dihadapi bank. 

b. Pemantauan Penggunaan Kredit, Setelah Bank memutuskan untuk 

memberikan kredit kepada Debiturnya, bukan berarti bahwa tugas 

Bank sebagai perantara keuangan selesai sampai di situ, melainkan 

itulah awal mula tugas Bank yang sesungguhnya dalam penyaluran 

kredit. Bank senantiasa harus memantau kredit yang telah 

disalurkannya. Apakah Debitur menggunakan kreditnya sesuai 

dengan permohonan semula, atau digunakan untuk keperluan lain, 

bagaimana perkembangan dan prospek usaha Debitur, bagaimana 

keadaan perekonomian nasional secara keseluruhan. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut berkaitan dengan prospek kredit yang telah 

disalurkan oleh Bank untuk dapat mengantisipasi kemungkinan 

tersendat atau macetnya kredit yang telah disalurkan bank. 

c. Jaminan Kredit, Jaminan kredit (collateral) atau agunan sebenarnya 

tidak mutlak, namun diperlukan guna mengantisipasi kemungkinan 

kredit macet. Di samping status dan kondisi jaminan, yang tidak 

kalah penting untuk diperhatikan oleh Bank adalah dalam cara 

pengikatannya. Pengikatan jaminan kredit ini harus sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan eksekusi 

jaminan, apabila Debitur wanprestasi atau tidak mampu melunasi 

kreditnya. Maka, perjanjian kredit perbankan yang baik diperlukan 

sebagai jaminan kepastian hukum. 

Secara umum, kata jaminan dapat diartikan sebagai penyerahan 

kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk 

menanggung pembayaran kembali suatu utang. Dengan demikian 

jaminan mengandung adanya kekayaan (materiil) maupun 

pernyataan kesanggupan (immaterial) yang dapat dijadikan 

sumber pelunasan utang. Kata “Jaminan” disini mengandung 

pengertian sebagai transaksi, suatu penyerahan atau kesanggupan 

untuk menyerahkan barangnya sebagai pelunasan utangnya. Dalam 

pemberian kredit, jaminan merupakan keyakinan atas kemampuan 

dan kesanggupan Debitur untuk melunasi utangnya. 

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan 

pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank, benda 

yang dapat dijaminkan adalah benda benda yang memenuhi syarat-

syarat tertentu. 
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Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah: 

a. membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya; 
b. tidak melemahkan Debitur untuk melakukan atau meneruskan 

usahanya; 
c. kepastian hukum Kreditur, dalam arti bahwa jaminan setiap 

waktu dapat dieksekusi untuk melunasi kewajiban Debitur

Dampak dari suatu kualitas kredit adalah :

a. Berdampak terhadap Kehidupan Ekonomi/Moneter Negara 

b. Berdampak terhadap dunia perbankan 

c. Berdampak terhadap kegiatan operasional bank. 

Asuransi kredit adalah proteksi yang diberikan oleh lembaga 

asuransi kepada Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan 

atas resiko kegagalan Debitur dalam melunasi fasilitas atau 

pinjaman tunai (cash loan) atau kredit yang diberikan oleh Bank. 

Jika dilihat dari Pengertian Mekanisme Asuransi sebagai suatu 

mekanisme pengalihan resiko, maka adalah tepat jika resiko 

Kreditur (Bank) atas suatu kredit macet dari Debitur yang tidak 

memiliki agunan atau jaminan ditanggung oleh lembaga asuransi 

yang menanggung resiko atas kredit macet yang terjadi, terutama 

bagi Debitur yang memiliki Usaha Kecil Mikro dan Menengah. 

Kreditur mengalihkan resiko kredit yang diberikan kepada 

Debitur tidak dengan Mekanisme Agunan, melainkan dengan 

Mekanisme Pertanggungan, dimana Asuransi akan menanggung 

resiko dikemudian hari atas macetnya kredit yang diberikan oleh 

tertanggung (Kreditur/bank), dimana tertanggung terikat dengan 

penanggung, dalam Perjanjian Asuransi Kredit dengan membayar 

premi. Penanggung akan melakukan kewajibannya yaitu membayar 

klaim kepada tertanggung (Kreditur/Bank), jika terjadi resiko 

kredit macet di kemudian hari. Asuransi Kredit merupakan solusi 

permodalan usaha Debitur yang membutuhkan kredit tapi tidak 

memiliki barang/benda yang dapat dijadikan Jaminan/Agunan. 

Akan sulit bagi Debitur untuk menjalankan kegiatan usahanya 

karena ketiadaan modal yang berasal dari Kredit Modal. Pemerintah 

memberikan jalan keluar bagi industri kecil dan menengah untuk 

dapat memperoleh kredit dari Bank yang mana resiko atas Kredit 

Macetnya terhadap Bank ditanggung oleh Pihak Asuransi yaitu 

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). PT. Asuransi Kredit 
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Indonesia atau PT. Askrindo (Persero) adalah merupakan salah satu 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang 

asuransi/penjaminan. PT. Askrindo (Persero) berdiri pada tanggal 6 

April 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 1/1971 tanggal 11 Januari 1971, untuk mengemban misi 

dalam pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah yang 

menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia serta sebagai 

lembaga penjamin atas kredit yang disalurkan oleh perbankan 

kepada Usaha Kecil Mikro dan Menengah serta berfungsi sebagai 

Collateral Subtitution Institution, dan sebagai suatu lembaga 

penjamin yang menjembatani kesenjangan antara Usaha Kecil 

Mikro dan Menengah yang layak namun tidak memiliki agunan 

cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan, 

baik perbankan maupun lembaga non Bank (feasible tetapi tidak 

bankable). PT. Askrindo (Persero) memiliki lima lini usaha yaitu 

Asuransi Kredit Bank, Asuransi Kredit Perdagangan, Surety Bond, 
Customs Bond dan Asuransi Umum PT. Askrindo sejak tahun 2007 

melaksanakan program pemerintah dalam rangka Inpres 6/2007 

atau yang lebih dikenal sebagai penjaminan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Dalam pelaksanaannya, Askrindo memberikan penjaminan 

atas kredit yang disalurkan oleh enam Bank pelaksana yaitu BRI, 

BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri dan 26 

(dua puluh enam) Bank Pembangunan Daerah. 

Asuransi kredit merupakan salah satu produk jasa Askrindo 

untuk memberikan penjaminan kepada perbankan/non perbankan 

atas kredit yang diberikan kepada Usaha Kecil Mikro dan 

Menengah. Fungsi Askrindo dalam hal ini adalah memberikan 

jaminan/ganti rugi kemacetan kredit yang disalurkan perbankan 

maupun non perbankan kepada Usaha Kecil Mikro dan Menengah 

yang manfaatnya adalah memperbesar akses Usaha Kecil Mikro 

dan Menengah terhadap sumber pembiayaan serta mengurangi 

resiko yang dihadapi Bank atas pemberian kreditnya kepada Usaha 

Kecil Mikro dan Menengah.
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3.3 Jaminan dalam Pemberian Kredit

3.3.1 Tinjauan Mengenai Jaminan

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh 

perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit. Demi 

keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak 

yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan.112

Berkaitan dengan kredit yang disalurkan oleh bank, lembaga 

jaminan mempunyai arti yang lebih penting lagi, hal ini dikarenakan 

kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko. Oleh karena 

itu Undang-Undang Perbankan memberikan pengaturan bagi 

Bank dalam hal penyaluran kredit, baik dalam penegasan prinsip 

perkreditan, batasan pemberian kredit sampai kepada sanksi bagi para 

pelaku pelanggaran ketentuan perkreditan. Bahwa sebagai sarana 

dalam mengupayakan suatu pencegahan atau yang merupakan upaya 

preventif dalam perjanjian kredit yang sangat beresiko tinggi tersebut 

salah satunya adalah dengan adanya jaminan atau agunan (collateral) 

baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan yang telah 

diberikan oleh pihak Debitur yang akan menjadi pengaman. 

Fungsi jaminan dalam pemberian kredit Bank merupakan source of 

the last resort bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh Bank kepada 

nasabah Debitur artinya, bila ternyata sumber utama pelunasan 

nasabah Debitur yang berupa hasil keuangan yang diperoleh dari 

usaha Debitur (first way out) tidak memadai, sebagaimana yang 

diharapkan, maka hasil eksekusi dari jaminan itu (second way out) 
diharapkan menjadi sumber pelunasan alternatif terakhir yang dapat 

diharapkan oleh Bank dari Debitur tersebut.

Pengertian jaminan menurut Undang-Undang perbankan adalah 

“keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah 

Debitur untuk melunai utangnya atau mengembalikan pembiayaan 

dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.113 

Jaminan kredit dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang 

mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji 

sebagai jaminan untuk pembayaran dari utang Debitur berdasarkan 

perjanjian kredit yang dibuat oleh Kreditur dan Debitur.114 Jaminan 

112 Purwahid Patrik dan Kushadi, Hukum Jaminan, edisi revisi Pusat Studi Hukum Perdata 
dan Pembangunan, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1985, hlm 2.

113 Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm 282.  
114 Sutarno, Op.Cit., hlm 142.  
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kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak 

perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara 

mengeksekusi jaminan kredit perbankannya.115

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh Debitur atau pihak 

ketiga kepada Kreditur, karena pihak Kreditur mempunyai suatu 

kepentingan bahwa Debitur harus memenuhi kewajibannya dalam 

suatu perikatan. 116

Menurut Subekti, jaminan yang ideal adalah jaminan yang  

dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang 

membutuhkannya, tidak melemahkan posisi (kekuatan) si penerima 

kredit untuk meneruskan usahanya dan memberikan kepastian kepada 

Kreditur dalam arti bahwa yaitu apabila perlu, mudah diuangkan 

untuk melunasi utang si Debitur. 117

Menurut Lord Moulton dalam konsepnya mengenai jaminan dalam 

kontrak menyatakan bahwa:

It is evident, both on principle and on authority, that there may be 
a contract the consideration for which is the making of some other 
contract, if you will make such and such a contract, I will give 
you one hundred pounds, is in every sense of the word a complete 
legal contract. It is collateral to the main contract, but each has 
a independent existence, and they do not differ in respect of their 
possessing to the full the character and status of a contract. 118

Jelas, baik pada prinsip dan otoritas, bahwa kemungkinan adanya 

pertimbangan uang dalam pembuatan beberapa kontrak, jika 

anda akan membuat perjanjian saya akan memberikan seratus 

pounds, adalah ada dalam setiap kontrak hukum yang lengkap. 

Itu adalah jaminan untuk kontrak, tetapi masing-masing pihak 

memiliki keberadaan atau kekuatan tersendiri dan mereka tidak 

membedakan kehormatan/posisi mereka dalam proses untuk 

memiliki penuh karakter dan status dalam sebuah kontrak.

Menjaminkan suatu benda berarti melepaskan kekuasaan atas 

benda tersebut, kekuasaan yang dilepaskan itu adalah kekuasaan 

untuk menjamin utangnya.

115 Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 286.  
116 Rahman, Hasanuddin, Op.Cit, hlm 162.
117 Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian kredit Menurut Hukum Indonesia,Citra 

Adtya Bhakti, Bandung, 1991.
118 Paul Richards, Law Of Contract, England. Pearson Education Limited. 2004, hlm 113
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Bahwa dalam tiap perjanjian jaminan, pasti ada perjanjian yang 

mendahuluinya, yaitu perjanjian utang piutang yang disebut perjanjian 

pokok. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan 

selalu mengikuti perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok berakhir 

maka perjanjian jaminan juga akan berakhir. Sifat perjanjian jaminan 

yang demikian disebut accessoir. Oleh karena itu, perjanjian jaminan 

merupakan salah satu pelaksanaan dari perjanjian pokok. 119

Bank dalam memberikan kredit harus berdasarkan analisis 

pemberian kredit, agar kredit yang diberikan oleh Bank itu adalah 

kredit yang tidak menjadi kredit macet. Apabila kredit yang diberikan 

oleh Bank banyak mengalami kemacetan, akan dapat melumpuhkan 

kemampuan bank.120 

Oleh karenanya, dalam pemberian kredit pada umumnya diikuti 

dengan penyediaan jaminan oleh pemohon kredit. 121

Landasan pemberian kredit adalah: 

a. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk tertulis; 
b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

nasabah yang antara lain diperoleh dari penilaian bersama terhadap 

watak, agunan, modal, kemampuan dan proyek dari nasabah; 
c. Kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai 

prosedur dan persyaratan kredit atau berdasarkan prinsip syariah; 
d. Larangan kepada Bank untuk memberikan kredit dengan 

persyaratan yang berbeda kepada nasabah; 
e. Penyelesaian sengketa. 

3.3.2 Fungsi Jaminan

Dalam perkreditan, jaminan merupakan hal penting sebagai sarana 

bagi Bank untuk mendapatkan keyakinan sebagai Kreditur atas dana 

yang di salurkan dalam bentuk kredit dengan tujuan apabila Debitur 

wanprestasi, maka jaminan tersebut dapat di jadikan penyelamatan 

untuk kelancaran usaha bank.

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit sangat 

berkaitan dengan kepentingan Bank yang menyalurkan dananya 

kepada Debitur yang penuh dengan resiko. Dengan adanya jaminan 

kredit yang dikuasai dan diikat Bank sesuai dengan ketentuan hukum 

119 Sutarno, Op.Cit., hlm 140.  
120 Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm 281.
121 Sutarno, Op.Cit., hlm 140.  
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yang berlaku, pelaksanaan fungsi tersebut akan terlaksana pada saat 

Debitur ingkar janji/wanprestasi. 

Jaminan digunakan sebagai bentuk upaya antisipatif dari Bank untuk 

memperkecil resiko yang mungkin akan muncul dalam pemberian 

kredit tersebut. Dengan kata lain dalam pemberian kredit tersebut 

jaminan memegang peranan penting dengan memberikan keyakinan 

kepada Bank sebagai pihak pemberi kredit terhadap kesanggupan 

Debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Kegunaan jaminan kredit adalah untuk : 122 

a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapat 

pelunasan dari jaminan apabila Debitur melakukan cidera janji, 

yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian; 
b. Menjamin agar Debitur berperan serta dalam transaksi untuk 

membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan 

usahanya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaanya dapat 

dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat 

demikian dapat diperkecil; 
c. Memberikan dorongan kepada Debitur untuk memenuhi janjinya, 

khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-

syarat yang telah disetujui agar Debitur dan/atau pihak ketiga yang 

ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan 

kepada bank. 

Debitur yang mengalami kredit macet yang jaminannya tidak 

mencukupi, tidak memiliki nilai yang tinggi biasanya kurang 

kooperatif dan kurang bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan 

kredit macet yang dialaminya karena dengan tidak adanya jaminan 

yang memadai, Debitur merasa tidak mempunyai resiko apapun. 

Seandainya Bank akan mengeksekusi jaminan, Debitur tersebut 

berpendapat bahwa jaminan yang akan dieksekusi tidak bernilai dan 

tidak akan mengurangi kekayaannya. Hal ini berbeda dengan Debitur 

yang kreditnya macet namun jaminan yang diberikan sangat bernilai 

tinggi maka Debitur ini sangat kooperatif dan sungguh-sungguh untuk 

menyelesaikan kredit macetnya karena jika jaminan tersebut dijual, 

Debitur tersebut akan mengalami kerugian dibandingkan dengan 

harus menyelesaikan kredit tanpa penjualan jaminan.123 

122 Rachmadi Usman, Loc.Cit.  
123 Sutarno, Op.Cit., hlm 141.  
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Subekti menyatakan karena lembaga jaminan mempunyai tugas 

melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan 

kredit yang baik adalah: 124  

a. Yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit itu oleh 

pihak yang  memerlukannya; 
b. Yang tidak melemahkan potensi pencari kredit untuk melakukan 

usahanya; 
c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti 

barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila 

diperlukan dapat dengan mudah dituangkan untuk melunasi utang 

si penerima kredit. 

3.3.3 Jenis Jaminan

Jaminan menurut KUHPerdata dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

a.  Jaminan menurut cara terjadinya 

1) Jaminan lahir karena Undang-Undang, yaitu jaminan yang 

adanya karena ditentukan oleh Undang-Undang tidak perlu ada 

perjanjian antara Kreditur dan Debitur. 

Perwujudan dari jaminan yang lahir dari Undang-Undang 

ini adalah pasal 1131 KUHPerdata yang menentukan bahwa: 

“Semua harta benda Debitur baik benda bergerak maupun 

benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang 

masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perutangannya. 

Berarti bahwa Kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap 

semua benda Debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan 

oleh Undang-Undang”. Artinya bila Debitur berutang kepada 

Kreditur maka seluruh harta kekayaan Debitur tersebut secara 

otomatis menjadi jaminan atas utangnya, meskipun Kreditur 

tidak meminta kepada Debitur untuk menyediakan jaminan 

harta Debitur. Perjanjian yang lahir karena Undang-Undang 

akan menimbulkan jaminan umum artinya semua harta benda 

Debitur menjadi jaminan bagi seluruh utang Debitur dan 

berlaku untuk semua Kreditur. Para Kreditur mempunyai 

kedudukan konkuren yang secara bersama-sama memperoleh 

jaminan umum yang diberikan oleh Undang-Undang.

124 Rachmadi Usman, Loc.Cit.  
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Pasal 1132 KUHPerdata bahwa : “Hasil penjualan dari 

benda-benda tersebut harus dibagi antara para Kreditur 

seimbang seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.”

2) Jaminan lahir karena perjanjian, yaitu jaminan ada karena 

diperjanjikan terlebih dahulu antara Kreditur dengan Debitur. 

Jaminan dalam bentuk Hak Tanggungan, fidusia, gadai 
tergolong jaminan karena diperjanjikan terlebih dahulu antara 

Kreditur dan Debitur

b.  Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

1) Jaminan umum, Merupakan jaminan yang timbul dari Undang-

Undang, diberikan bagi kepentingan semua Kreditur dan 

menyangkut semua harta kekayaan Debitur.  Benda jaminan 

itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk 

Kreditur, sedang hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi 

di antara para Kreditur seimbang dengan piutangnya masing-

masing. Para Kreditur mempunyai kedudukan yang sama, tidak 

ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya 

(Kreditur Konkuren).

2) Jaminan khusus, lahirnya karena ada perjanjian antara 

Debitur dan Kreditur yang dapat berupa jaminan yang bersifat 

kebendaan/jaminan yang bersifat perorangan. 

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah adanya benda-benda 

tertentu yang disediakan Debitur sebagai jaminan, misalnya ta-

nah. 

Jaminan yang bersifat perorangan adalah Debitur menyediakan 

orang lain yang menyanggupi untuk melunasi utang Debitur 

manakala Debitur cidera janji.

c. Jaminan Menurut Sifatnya

1) Jaminan Kebendaan, yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas 

suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-

benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengi-

kuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada (droit de 

suite) dan dapat dialihkan. 

Jaminan kebendaan juga mempunyai sifat prioriteit artinya sia-

pa yang memegang jaminan atas jaminan kebendaan lebih da-

hulu maka akan didahulukan pelunasan utangnya dibanding me-
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megang jaminan hak kebendaan kemudian. Jaminan kebendaan 

ini lahir dan bersumber pada perjanjian. Jaminan ini ada karena 

diperjanjikan antara Debitur dan Kreditur, misalnya Hak Tang-

gungan, fiducia, gadai. 
2) Jaminan Perorangan, yaitu jaminan yang menimbulkan hubun-

gan langsung pada perorangan tertentu, yang diberikan oleh pi-

hak ketiga (guarantee) kepada orang lain (Kreditur) yang me-

nyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali 

suatu pinjaman apabila yang berutang (Debitur) tidak mampu 

dalam memenuhi kewajiban finansialnya terhadap Kreditur 
(bank).

Merupakan perjanjian tiga pihak (Penanggung, Debitur, dan 

Kreditur). Dalam praktek perbankan dikenal sebagai company 
(corporate) guarantee yaitu jaminan perusahaan berupa 

surat keterangan dari pimpinan perusahaa perihal keabsahan, 

kedudukan dan penghasilan dari pihak yang minta jaminan.

Asas kesamaan (pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata), dalam arti 

bahwa tidak membedakan mana piutang yang lebih dulu ter-

jadi dan piutang yang terjadi kemudian. Semuanya mempunyai 

kedudukan yang sama, tidak mengindahkan urutan terjadinya, 

semua mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekay-

aan Debitur.

Jaminan Penanggungan Utang (borgtocht), yaitu jaminan yang 

bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung den-

gan orang tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya 

dapat dipertahankan terhadap Debitur tertentu, terhadap harta 

kekayaan Debitur seumumnya, contohnya borgtocht. 
Borgtocht adalah perjanjian antara Kreditur dengan pihak ke-

tiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban Debitur. 

Perjanjian antara Kreditur dengan pihak ketiga dapat dilakukan 

dengan sepengetahuan Debitur atau bahkan tanpa sepengeta-

huan Debitur. 

d. Jaminan Menurut Objeknya

Jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak, Pembedaan 

antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak akan menim-

bulkan terjadi pembedaan dalam hal pembebanan atau pengikatan 

jaminan atas benda tersebut dalam pemberian kredit. Misalnya 
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jaminan berupa benda bergerak bentuk pengikatan atau pembeban-

an berupa fidusia atau gadai. Jaminan berupa benda tidak bergerak 
(tanah dan bangunan) bentuk pengikatan atau pembebanan berupa 

Hak Tanggungan.

e. Jaminan Menurut Kewenangan Menguasainya

1)  Jaminan dengan menguasai bendanya,

 Gadai (pand, pledge), dan hak retensi.

 Kreditur merasa lebih aman terutama pada benda bergerak yang 

memang  mudah dipindahkan dan berubah nilainya.

 Kreditur berwenang menjual atas kekuasaan sendiri jika terjadi 

wanprestasi  karena benda jaminan di tangan Kreditur

2) Jaminan tanpa menguasai bendanya,

    Hipotik (mortgage), Hak Tanggungan, fiducia, dan privilegee.

3.3.4 Pengikatan Jaminan

Terhadap jaminan kredit tersebut akan dilakukan pengikatan 

jaminan. Pengikatan jaminan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, 

yaitu : 125

a. Akte notariil atau otentik adalah akte yang bentuknya ditentukan 

oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-

pegawai umum yang berwenang (Notaris) untuk itu ditempat di-

mana akte dibuat (pasal 1868 KUHPerdata). 

b. Akte dibawah tangan, dibuat sebagai bukti perjanjian antara Kre-

ditur dengan Debiturdalam memenuhi perjanjian pinjam memin-

jam uang dan pengakuan utangnya. 

3.3.5  Hak Tanggungan

Terkait dengan hakekat Hak Tanggungan, dipergunakan teori 

kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Teori kepastian hu-

kum, bahwa dengan lahirnya Hak Tanggungan maka akan memberi-

kan jaminan kepastian hukum bagi Kreditur sebagai Pemberi kredit 

yang diutamakan dalam pelunasan utang apabila terdapat beberapa 

Kreditur lainnya. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum 

yaitu dengan adanya kepastian hukum bagi Kreditur otomatis akan 

memberikan jaminan perlindungan bagi Kreditur ketika terjadi wan-

prestasi yang dilakukan oleh Debitur.

125 Ruddy Tri Santoso, Kredit Usaha Perbankan, Yogyakarta : Andi, 1996, hlm 53.  
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Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), 

dalam hukum tanah Indonesia dikenal dua kelompok hak atas tanah 

atau sering disebut dualisme hukum agraria, antara lain hak-hak atas 

tanah yang tunduk kepada hukum barat, yang lazim disebut hak barat 

dan hak-hak atas tanah yang tunduk kepada hukum adat, yang lazim 

disebut hak Indonesia. Setiap hak atas tanah yang ada sebelum Un-

dang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok 

Agraria berlaku, baik hak barat maupun hak Indonesia, oleh ketentuan 

konversi dalam bagian ke II UUPA, dinyatakan hapus yang kemudian 

dengan berlandaskan ketentuan-ketentuan konversi, harus dikonversi 

ke dalam salah satu hak baru menurut Undang-Undang Nomor 5 Ta-

hun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Pokok-Pokok Agraria dijelaskan mengenai pendaftaran tanah sebagai 

bukti kepemilikan hak atas tanah. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, 

bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ke-

tentuan-ketentuan tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Selain ketentuan konversi, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, juga diatur mengenai 

berbagai pengaturan tentang tanah. Pengaturan mengenai lembaga hak 

jaminan terhadap hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam keten-

tuan Pasal 51 UUPA yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan yang 

dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna 

Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, 33, 39 Undang-Undang 

tersebut.

Sebagaimana yang dijanjikan dalam Pasal 51 UUPA, bahwa 

akan disediakan lembaga jaminan yang kuat dapat dibebankan pada 

hak atas tanah yaitu Hak Tanggungan, maka setelah menunggu selama 

34 tahun sejak UUPA menjanjikan akan adanya Undang-Undang ten-

tang Hak Tanggungan, pada tanggal 9 April 1996 telah disahkan Un-

dang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Ta-

nah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Selanjutnya 

disebut UUHT). Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 Tentang Hak Tanggungan diharapkan akan memberikan suatu 
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kepastian hukum tentang pengikatan jaminan dengan tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut sebagai jaminan, 

yang selama ini pengaturannya menggunakan ketentuan-ketentuan 

Creditverband dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-

Perdata). Hak Tanggungan dimaksudkan sebagai pengganti lembaga 

dan ketentuan hypotheek sebagaimana diatur dalam Buku Kedua 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Credietverband dalam 

Staatsblad 1908 Nomor 542 sebagaimana yang telah diubah dengan 

Staatsblad 1937 Nomor 190, yang berdasarkan ketentuan Pasal 57 

UUPA, diberlakukan hanya untuk sementara waktu sampai menunggu 

terbentuknya UUHT, sebagaimana dijanjikan oleh Pasal 51 UUPA.

Hak Tanggungan menjadi satu-satunya lembaga hak jaminan 

atas tanah. Hak Tanggungan yang diatur dalam UUHT pada dasarnya 

adalah Hak Tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah. Na-

mun, pada kenyataannya seringkali terdapat benda-benda berupa ban-

gunan, tanaman dan hasil karya yang secara tetap merupakan satu ke-

satuan dengan tanah yang dijadikan jaminan turut pula dijaminkan. 

Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Tanah Nasional didasarkan 

pada hukum adat, yang menggunakan Asas Pemisahan Horizontal, 

yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak 

atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut. 

Bachtiar Effendie mengatakan bahwa tidak ada satu pasal pun 

dalam Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria yang 

secara tegas telah menjabarkan asas pemisahan horizontal tersebut. 

Penerapan asas pemisahan horizontal tersebut tidak selalu mutlak 

diterapkan kendati Undang-Undang Ketentuan Pokok Agraria telah 

mencabut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang 

mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

(termasuk mencabut Pasal 500 jo Pasal 571 ayat 1 jo Pasal 601 Kitab 

Undang- Undang Hukum Perdata). Penerapan asas pemisahan hori-

zontal haruslah secara kasuistis/perkasus sehingga dengan demikian 

penyelesaian kasus tersebut akan dapat memenuhi rasa keadilan dalam 

masyarakat.126

Menurut Boedi Harsono, asas pemisahan horizontal di kota ti-

dak dapat dipertahankan secara mutlak, sebab di kota, bangunan-ban-

126 Bachtiar Effendie, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: Mandar 
Maju, 2003, hlm 90. 
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gunan pada umumnya permanen dan sulit bagi orang untuk menge-

tahui siapa pemilik bangunan, sehingga untuk kelancaran lalu lintas 

hukum, maka pemilik tanah dianggap pemilik bangunan di atasnya 

selama tidak dibuktikan orang lain pemiliknya. Menurut beliau di desa 

masih berlaku asas pemisahan horizontal antara tanah dan bangunan 

(tanaman diatasnya), pemilik tanah dapat terpisah dari pemilik bangu-

nan/tanaman di atasnya. 127

Pada Prinsip Hukum Perdata BW menganut Asas Perlekatan 

Vertikal, yang mana hak milik atas sebidang tanah yang di dalamnya 

mengandung pemilikan dari segala apa yang ada diatasnya dan di 

dalam tanah ( Pasal 571 BW). Oleh karena itu, untuk menghindari ker-

aguan mengenai hal ini, maka Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Hak 

Tanggungan mengisyaratkan perlunya dengan tegas dinyatakan dalam 

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas tanah tersebut, apakah 

Hak Tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau 

tidak berikut dengan bangunan tanam-tanaman yang ada diatasnya.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Tanggungan memberi-

kan definisi Hak Tanggungan sebagai berikut : 
“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak 

atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No-

mor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrar-

ia, 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 lain.” 

Hak Tanggungan merupakan salah satu lembaga hak jaminan 

kebendaan yang lahirnya dari perjanjian, dalam Hak Tanggungan ter-

dapat benda tertentu yaitu hak-hak atas tanah yang dijanjikan secara 

khusus sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, sehingga Hak Tang-

gungan merupakan hak jaminan khusus pula. 128

Hak jaminan atas tanah adalah hak penguasaan yang secara khu-

sus dapat diberikan kepada Kreditur, yang memberi wewenang ke-

padanya untuk menjual lelang tanah yang secara khusus pula ditun-

juk sebagai agunan piutangnya dan mengambil seluruh atau sebagian 

hasilnya untuk pelunasan utangnya tersebut, dengan hak mendahulu 

127 Ibid, hlm 91.  
128 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, CitraAditya   

 Bakti, 2002, hlm 278.
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daripada Kreditur-Kreditur lain jika Debitur cidera janji (wanpresta-

si).  Selain berkedudukan didahulukan, Kreditur pemegang hak jami-

nan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan terse-

but, sungguhpun tanah yang bersangkutan sudah dipindahkan kepada 

pihak lain. 

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, 

sepanjang dalam perjanjian kredit sudah ditentukan (tertentu) jumlah 

pinjamannya, maka Hak Tanggungan dapat menjamin utang yang be-

lum ada, tetapi sudah diperjanjikan dalam perjanjian kredit, yang ke-

mudian hari akan melahirkan perjanjian utang piutang secara riil. 129 

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan me-

nyebutkan, Hak atas Tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tang-

gungan adalah: 130

a.  Hak Milik; 
b.  Hak Guna Usaha; 
c.  Hak Guna Bangunan.  

Hak-hak atas Tanah seperti ini merupakan hak-hak yang sudah 

dikenal dan diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 

Tahun 1960. 

Namun, selain hak-hak tersebut, ternyata dalam Pasal 4 ayat 

(2) Undang-Undang Hak Tanggungan ini memperluas hak-hak 

tanah yang dapat dijadikan jaminan utang selain hak-hak atas tanah 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Hak Tanggungan, objek Hak Tanggungan dapat juga berupa:

a.  Hak Pakai atas tanah Negara. Hak Pakai atas tanah Negara yang 

menurut ketentuan yang berlaku wajib di daftarkan dan menurut 

sifatnya dapat di pindahtangankan dan dibebani dengan Hak Tang-

gungan; 
b. Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang berdiri 

di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 

dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara (Pasal 27 jo Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun) juga dima-

sukkan dalam objek Hak Tanggungan. Bahkan secara tradisional 

129 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009,  hlm   
413.

130 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global,   

 Bandung,  Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 146. 
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dari Hukum Adat memungkinkan bangunan yang ada diatasnya 

pada suatu saat diangkat atau dipindahkan dari tanah tersebut. 

Mengenai subjek Hak Tanggungan ini diatur dalam Pasal 8 dan 

Pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan, dari ketentuan dua pasal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam 

Hak Tanggungan adalah subjek hukum yang terkait dengan perjanjian 

pemberi Hak Tanggungan. Di dalam suatu perjanjian Hak Tanggungan 

ada dua pihak yang mengikatkan diri, yaitu sebagai berikut: 131

a. Pemberi Hak Tanggungan, yaitu orang atau pihak yang menjamink-

an objek Hak Tanggungan (Debitur); 
b. Pemegang Hak Tanggungan, yaitu orang/pihak yang menerima Hak 

Tanggungan sebagai jaminan dari piutang yang diberikannya. 

Hak Tanggungan sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan 

atas tanah untuk pelunasan utang tertentu mempunyai empat asas, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan (Preferent) kepada Kre-

diturnya. Hal ini berarti bahwa Kreditur pemegang Hak Tanggun-

gan mempunyai hak didahulukan di dalam mendapatkan pelunasan 

atas piutangnya dari pada Kreditur-Kreditur lainnya atas hasil pen-

jualan benda yang dibebani Hak Tanggungan tersebut; 
b. Selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut 

berada artinya benda-benda yang dijadikan objek Hak Tanggun-

gan itu tetap terbebani Hak Tanggungan walau di tangan siapapun 

benda itu berada. Jadi meskipun hak atas tanah yang menjadi objek 

Hak Tanggungan tersebut telah beralih atau berpindah-pindah ke-

pada orang lain, namun Hak Tanggungan yang ada tetap melekat 

pada objek tersebut dan tetap mempunyai kekuatan mengikat.132

c. Memenuhi Asas Spesialitas dan Publisitas. Asas Spesialitas 

131 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan,  Op.Cit , hlm 54. 
       Lihat Pasal 8 dan Pasal 9 UUHT memuat ketentuan mengenai subjek Hak Tanggungan,  

yaitu : 
a. Pemberi Hak Tanggungan, adalah orang perorangan atau badan hukum yang     

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak 
Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan itu dilakukan; 

b. Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang 
erkedudukan sebagai pihak yang mendapatkan pelunasan atas piutang yang 
diberikan. 

132 Sutan Remy Sjahdani, Hak Tanggungan, Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan 

Masalah yang dihadapi oleh Perbankan; Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang 
Hak Tanggungan, Bandung : Alumni, 1999, hlm 383. 
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maksudnya wajib dicantumkan berapa yang dijamin serta benda 

yang dijadikan jaminan, juga identitas dan domisili pemegang dan 

pemberi Hak Tanggungan yang wajib dicantumkan dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan. Asas Publisitas maksudnya wajib di-

lakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan wa-

jib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, artinya dapat diekseku-

si seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan 

pasti. 133

Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, ke-

cuali jika diperjanjikan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT). Hak Tanggungan membebani secara utuh benda yang men-

jadi objeknya dan setiap bagian daripadanya, apabila sebagian dari 

utang dibayar, pembayaran itu tidak membebaskan sebagian dari ben-

da yang dibebani Hak Tanggungan. Penyimpangan terhadap asas ini 

hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut diperjanjikan secara tegas 

di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang bersangku-

tan.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan mengatur tentang tata cara pemberian Hak Tanggungan 

yaitu didahului janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jam-

inan pelunasaan utang tertentu, yang merupakan tak terpisahkan dari 

perjanjian utang piutang, kemudian dilakukan dengan pembuatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sesuai Peraturan Perundang-un-

dangan yang berlaku, Objek Hak Tanggungan berupa Hak atas Tanah 

yang berasal dari Konversi Hak lama yang telah memenuhi syarat di-

daftarkan, akan tetapi belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan 

dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran Hak atas Ta-

nah yang bersangkutan. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ini 

wajib untuk didaftarkan. Setelah didaftarkan pada Kantor Pertanahan, 

terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan yang di dalamnya memuat irah-
irah dengan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”.134

133 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas 
Tanah,  Jakarta,  Prenada Media, 2004, hlm 190.

134 Pembebanan Hak Tanggungan terdiri dari dua tahap, yaitu Pemberian Hak Tanggungan 
dan  Pendaftaran Hak Tanggungan. Tata cara pembebanannya wajib memenuhi syarat 
yang  ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1); Pasal 11 ayat (1); Pasal 12; Pasal 13 dan 
Pasal 14 UUHT.  
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Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tidak selalu didasar-

kan atau didahului dengan pembuatan Surat Kuasa Untuk Membe-

bankan Hak Tanggungan (SKMHT).

Surat Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan (SK-

MHT)  adalah Surat atau Akta yang berisi pemberian kuasa yang di-

berikan Pemberi Agunan/Pemilik Tanah (Pemberi Kuasa) kepada Pi-

hak Penerima Kuasa  untuk mewakili Pemberi Kuasa guna melakukan 

pemberian Hak Tanggungan kepada Kreditur atas tanah  milik Pemberi 

Kuasa.135 Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Hak 

Tanggungan jelas bahwa pemberian kuasa dalam rangka pemberian 

Hak Tanggungan (SKMHT) harus dibuat dengan akta otentik yang 

dibuat dihadapan Notaris atau PPAT. Notaris atau Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) yang dimaksud dalam  Pasal 15 ayat 1 Undang-

Undang Hak Tanggungan tersebut adalah Notaris atau PPAT yang ber-

wenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia yaitu Notaris atau PPAT di Indonesia. Jadi, Surat Kuasa 

Untuk Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)  tidak dapat dibuat 

dengan surat/akta yang dibuat dibawah tangan. 

       Syarat sahnya pembebanan Hak Tanggungan yaitu : 
 Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah sesuai dengan peraturan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku (Pasal 10 ayat (2) UUHT); 

 Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat spesialitas (Pasal 11 ayat (1) 
UUHT) meliputi : Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan; 
Domisili para pihak, pemegang dan pemberi Hak Tanggungan; Penunjukkan secara 
jelas utang atau utang-utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan; 
Nilai Tanggungan; Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan. 

 Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat publisitas (supaya diketahui oleh 
siapa saja) melalui pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat 
(Kabupaten/Kota); 

 Batal demi hukum, jika diperjanjikan bahwa pemegang Hak Tanggungan akan 
memiliki objek Hak Tanggungan apabila Debitur cidera janji (Pasal 12 UUHT). 

     Lihat juga Sunaryo Basuki, HGU, HGB , Hak Pakai Sebagaimana diatur Lebih Lanjut 
Dalam PP No.40 Tahun 1996, Mata Kuliah Hukum Pokok-Pokok Hukum Tanah 
Nasional,  Jakarta : Magister Kenotariatan  

  Dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm  36, bahwa yang 
disebut syarat  spesialitas adalah penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang 
dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dan jika utangnya belum disebutkan 
nilai tanggungan serta uraian yang jelas tanah dan bangunan yang ditunjuk sebagai 
objek Hak Tanggungan

135 http://alwesius.blogspot.co.id/2011/09/blog-post.html, diakses Kamis, 08 September 
2011.
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Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, terhadap 

pembebanan Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertana-

han. Selain itu di dalam Pasal 13 ayat (5) jo ayat (4) Undang-Undang 

Hak Tanggungan juga dinyatakan bahwa Hak Tanggungan tersebut la-

hir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan, yaitu tanggal hari 

ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlu-

kan bagi pendaftarannya. Dengan demikian, Hak Tanggungan itu lahir 

dan baru mengikat setelah dilakukan pendaftaran, karena jika tidak 

dilakukan pendaftaran itu pembebanan Hak Tanggungan tersebut ti-

dak diketahui oleh umum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat 

terhadap pihak ketiga. 

Apabila Debitur wanprestasi sedangkan pengurusan sertipikat 

belum selesai karena memakan waktu yang cukup lama. Oleh kare-

na itu tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak Kreditur yang 

menerima jaminan dengan tanah yang belum bersertipikat. Sertifikat 
Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama den-

gan putusan pengadilan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tang-

gungan menyatakan bahwa hak jaminan yang dibebankan pada hak 

atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau ti-

dak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudu-

kan yang diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditur-Kre-

ditur lain. 

Berakhirnya Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 18- 19 Un-

dang-Undang Hak Tanggungan,  4 sebab berakhirnya Hak Tanggun-

gan :

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
Hapusnya utang itu mengakibatkan Hak Tanggungan sebagai 

Hak Accessoir menjadi hapus. 

Hal ini terjadi karena adanya Hak Tanggungan tersebut adalah 

untuk menjamin pelunasan dari utang Debituryang menjadi per-

janjian pokoknya. Dengan demikian, hapusnya utang tersebut 

juga mengakibatkan hapusnya Hak Tanggungan;
b. Dilepaskan Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;

Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggun-

gan apabila Debituratas persetujuan Kreditur pemegang Hak 

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



81

Tanggungan menjual objek Hak Tanggungan untuk melunasi 

utangnya, maka hasil penjualan tersebut akan diserahkan kepada 

Kreditur yang bersangkutan dan sisanya dikembalikan kepada 

Debitur. 

Untuk menghapuskan beban Hak Tanggungan, pemegang Hak 

Tanggungan memberikan pernyataan tertulis mengenai dilepas-

kannya Hak Tanggungan tersebut kepada pemberi Hak Tang-

gungan (Debitur). Pernyataan tertulis tersebut dapat digunakan 

oleh kantor pertanahan dalam mencoret catatan Hak Tanggun-

gan tersebut pada buku tanah dan sertifikat hak tanah yang men-

jadi objek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

(sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Undang-Undang Hak 

Tanggungan);
c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat 

oleh Ketua Pengadilan Negeri;
Pembersihan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pen-

gadilan negeri hanya dapat dilaksanakan apabila objek Hak 

Tanggungan dibebani lebih dari satu Hak Tanggungan. Dan 

tidak terdapat kesepakatan diantara para pemegang Hak Tang-

gungan dan pemberi Hak Tanggungan tersebut mengenai pem-

bersihan objek Hak Tanggungan dan beban yang melebihi harga 

pembeliannya, apabila pembeli tersebut membeli benda tersebut 

dari pelelangan umum. 

Pembeli yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan ke-

pada ketua pengadilan negeri yang berwenang (yang daerah ker-

janya meliputi letak objek Hak Tanggungan yang bersangkutan) 

untuk menetapkan pembersihan tersebut dan sekaligus mene-

tapkan ketentuan mengenai pembagian hasil penjualan lelang 

tersebut diantara para yang berpiutang (Kreditur) dan para pihak 

berutang (Debitur) dengan peringkat mereka menurut Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku 

(Pasal 19 ayat (3) UUHT).

d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. 

Alasan hapusnya Hak Tanggungan yang disebabkan karena 

hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tidak 

lain dan tidak bukan adalah sebagai akibat tidak terpenuhinya 

syarat objektif sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan 
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dengan kewajiban adanya objek tertentu, yang salah satunya me-

liputi keberadaan dari sebidang tanah tertentu yang dijaminkan. 

Dengan demikian, setiap pemberian Hak Tanggungan harus 

memperhatikan dengan cermat hal-hal yang dapat menyebabkan 

hapusnya hak atas tanah yang dibebankan dengan Hak Tanggun-

gan. Oleh karena itu, setiap hal yang menyebabkan hapusnya hak 

atas tanah tersebut demi hukum juga akan menghapuskan Hak 

Tanggungan yang dibebankan diatasnya, meskipun bidang tanah 

dimana hak atas tanahnya tersebut hapus tetapi masih tetap ada, 

dan selanjutnya telah diberikan pula hak atas tanah yang baru 

atau yang sama jenisnya. Dalam hal yang demikian, maka kecu-

ali kepemilikan hak atas tanah telah berganti, maka perlu dibuat-

kan lagi perjanjian pemberian Hak Tanggungan yang baru, agar 

hak Kreditur untuk memperoleh pelunasan mendahulu secara 

pasti dapat dipertahankan.136

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Hak Tanggungan, setelah Hak 

Tanggungan dihapus, Kantor Pertanahan akan mencoret catatan Hak 

Tanggungan tersebut pada bukti tanah hak atas tanah dan sertifikatnya. 
Adapun sertifikat Hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik dan 
bersama-sama buku Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi 

oleh kantor pertanahan. Jika sertifikat sebagaimana dimaksud diatas, 
karena sesuatu sebab tertentu tidak dikembalikan kepada kantor 

pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah Hak Tanggungan.

Pasal 1131 KUHPerdata menerangkan bahwa segala kebendaan 

orang yang berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, 

baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi 

tanggungan untuk segala perikatan perorangan, namun sering orang 

tidak merasa puas dengan jaminan yang dirumuskan secara umum. 

Oleh karena itu, Bank perlu meminta supaya benda tertentu dapat 

dijadikan jaminan yang diikat secara yuridis. Dengan demikian, apabila 

Debitur tidak menepati janjinya atau cidera janji (wanprestasi), maka 

136 Hak atas tanah dapat hapus antara lain karena hal-hal sebagaimana disebut dalam Pasal 
27, Pasal 34 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Agraria atau Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang mengatur 
pula tentang hal-hal yang mengakibatkan hapusnya hak atas tanah. Dalam hal Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang dijadikan objek Hak Tanggungan 
berakhir jangka waktu berlakunya dan diperpanjang berdasarkan permohonan yang 
diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, Hak Tanggungan dimaksud 
tetap melekat pada hak atas tanah yang bersangkutan.  
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Bank dapat melaksanakan haknya dengan mendapatkan kedudukan 

yang lebih tinggi dari Kreditur lainnya untuk mendapatkan pelunasan 

utangnya. Tanah merupakan barang jaminan untuk pembayaran utang 

yang paling disukai oleh lembaga keuangan yang memberikan fasilitas 

kredit. Sebab tanah, pada umumnya mudah dijual, harganya terus 

meningkat, mempunyai tanda bukti hak, sulit digelapkan dan dapat 

dibebani Hak Tanggungan yang memberikan hak istimewa kepada 

Kreditur.137

137 Effendi Perangin-angin, Praktik Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit, 
Jakarta:Rajawali Pers, 1981, hlm 9. 
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BAB IV
NOTARIS

4.1  Sejarah Profesi Notaris di Indonesia

Profesi Notaris adalah profesi yang terhormat. Notaris sebagai 

pejabat umum, sekaligus sebuah profesi, posisinya sangat penting 

dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat 

dalam ranah pencegahan (preventif) terjadinya masalah hukum 

melalui suatu akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang 

paling sempurna di pengadilan. 

Sejarah mencatat awal lahirnya profesi jabatan Notaris adalah 

profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan sumber 

kekuasaan.138
 Para Notaris ketika itu mendokumentasikan sejarah 

dan titah raja. Para Notaris juga menjadi orang dekat Paus yang 

memberikan bantuan dalam hubungan keperdataan. Bahkan pada abad 

kegelapan (Dark Age 500-1000 setelah Masehi) dimana penguasa 

tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum, Notaris menjadi 

alternatif/rujukan bagi masyarakat yang bersengketa untuk meminta 

kepastian hukum atas sebuah kasus.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak awal 

lahirnya profesi jabatan Notaris, termasuk jabatan yang prestisius, 

mulia, bernilai keluhuran dan bermartabat tinggi.139 

Profesi Notaris, awalnya memiliki sejarah profesi Notaris, yaitu :

4.1.1 Sejarah Profesi Notaris di Eropa 

Sejarah dari lembaga Notaris berasal dari Italia Utara pada abad ke 

11 atau 12 sebelum masehi, yang pada saat itu Italia Utara merupakan 

pusat perdagangan yang sangat berkuasa. Daerah inilah yang 

merupakan tempat asal dari lembaga Notariat yang kemudian dikenal 

dengan nama “Latijnse Notariaat” dan karakteristik ataupun ciri-ciri 

dari lembaga ini yang kemudian tercermin dalam diri Notaris saat ini 

yakni diangkat oleh penguasa umum; untuk kepentingan masyarakat 
umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat 

138 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Editor : Anke Dwi Saputro, Jati Diri 
Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang, Jakarta, Gramedia 
Pustaka, 2009, hlm   32.

139  Ibid, hlm 33.
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umum.140 Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan 

yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan 

dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang 

membutuhkan suatu alat bukti diantara mereka. Para pengabdi dari 

lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan umum (openbaar gezaag) 

bilamana masyarakat menghendaki atau bila Undang-Undang 

mengharuskan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai 

kekuatan otentik. 

Notariat sendiri berasal dari nama pengabdinya yaitu “Notarius”, 

yaitu golongan orang-orang yang ahli dalam melakukan pekerjaan 

tulis-menulis tertentu. Dinamakan notari karena berasal dari perkataan 

“Nota Literaria” yang berarti tanda-tanda tulisan atau character 

yang mereka pergunakaan untuk menuliskan atau menggambarkan 

perkataan-perkataan. Pertama kalinya, nama “Notarii” diberikan 

kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang 

diucapkan Cato dalam senaat Romawi. Kemudian pada abad ke-5 

yang diartikan Notarii adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan 

berbagai pekerjaan konselarij kaisar yang semata-mata merupakan 

pekerjaan administratif. Para pejabat istana tersebut menduduki 

berbagai macam tempat dalam administratif yang bersangkutan 

sehingga terdapat perbedaan tingkat dikalangan mereka. Tingkatan 

paling tinggi merupakan orang kedua dalam administrasi kekaisaran 

tersebut, pekerjaan mereka terutama menuliskan sesuatu yang 

dibicarakan dalam rapat-rapat dalam bidang kenegaraan. Para Notarii 

ini berbeda dengan Notaris yang kita kenal sekarang. 

Selain Notarii yang dikenal pada abad ke-3 juga dikenal apa 

yang dinamakan “Tabeliones” yang merupakan orang-orang yang 

tugasnya membuat akta-akta dan lain-lain surat untuk kepentingan 

umum. Golongan orang-orang ini melakukan tugas tersebut tidak 

diangkat ataupun ditunjuk oleh kekuasaan umum, melainkan dalam 

melaksanakan tugas mereka sebagai suatu formalitas yang ditetapkan 

oleh Undang-Undang. Kelompok lainnya yaitu “Tabulari” yang 

merupakan golongan orang-orang yang menguasai tehnik menulis, 

yang mana tugasnya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat 

dalam pembuatan akta-akta atau surat-surat. Para “Tabulari” ini 

merupakan pegawai-pegawai negeri yang bertugas mengadakan dan 

140 G.H.S. Lumbun Tobing, Peraturan Jabatan Notaris,Jakarta : Erlangga, 1996, hlm 3.
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memelihara pembukuan keuangan kota dan mengawasi arsip-arsip 

dari masyarakat kota dibawah ressort dimana mereka berada. Dari 

ketiga bentuk golongan keahlian tulis-menulis tersebut diatas, yaitu 

Notarii, Tabeliones dan Tabulari, yang paling mendekati dengan 

Notaris saat ini adalah Tabulari. 

4.1.2 Sejarah Profesi Notaris di Belanda

Lembaga Notariat yang berasal dari Italia Utara tersebut kemudian 

berkembang dan meluas sampai ke dataran Eropa melalui Spanyol 

kemudian ke Amerika Tengah dan Selatan, kecuali Inggris dan 

Negara Skandinavia dan sampai ke Indonesia pada abad ke-17 melalui 

Perancis yang saat itu menjajah Belanda.

Belanda dijajah Perancis pada periode tahun 1806 sampai dengan 

tahun 1813 oleh Raja Louis Napoleon. Secara otomatis, sebagai Negara 

jajahan Perancis Belanda mengadopsi sistem kenotariatan bergaya 

Latin yang dianut oleh Perancis. Melalui Dekrit Kaisar tertanggal 

1 Maret 1811 berlakulah Undang-Undang kenotariatan Perancis di 

Belanda. Peraturan buatan Perancis ini (25 Ventose an XI (16 Maret 

1803)) sekaligus menjadi peraturan umum pertama yang mengatur 

kenotariatan di Belanda. Setelah Belanda lepas dari kekuasaan 

Perancis pada tahun 1813, peraturan buatan Perancis ini tetap dipakai 

sampai tahun 1842 yakni pada saat Belanda mengeluarkan Undang-

Undang tanggal 19 Juli 1842 (Ned. Stb no 20) tentang Jabatan Notaris. 

Undang-Undang Jabatan Notaris atau “Wet op het Notarisambt” 

(Notariswet) pada dasarnya tetap mengacu pada Undang-Undang 

buatan Perancis sebelumnya (Ventosewet) dengan penyempurnaan 

pada beberapa pasal, misalnya tentang penggolongan Notaris, dewan 

pengawas, masa magang dan proses teknis pembuatan akta.

4.1.3 Sejarah Profesi Notaris di Indonesia

Sejarah Notaris di Indonesia sendiri tidak bisa lepas dari sejarah 

Notaris di Belanda dan Prancis, karena bersumber pada hukum 

Notaris di Belanda atas dasar azas concordantie, yang mengadopsi 

ketentuan-ketentuan dari hukum Notaris di Prancis (Loi Organique 
du notariat).141

141 Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta, 

Raja Grafindo Persada, 1993,  hlm 22.

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



87

Pada 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya 

Jacatra sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan “Batavia”), 

Melchior Kerchem, Sekretaris dari College van Schepenen di Jacatra, 

diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Cara pengangkatan 

Notaris pada saat itu sangat menarik karena berbeda dengan cara 

pengangkatan Notaris sekarang ini. Dalam akta pengangkatan Melchior 

Kerchem sebagai Notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu 

instruksi yang menguraikan bidang pekerjaaan dan wewenangnya, 

yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jacatra untuk 

kepentingan publik. Kepadanya ditugaskan untuk menjalankan 

pekerjaan itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada 

waktu pengangkatannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia, 

dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang 

dibuatnya sesuai dengan instruksi tersebut. Lima tahun kemudian, 

yaitu pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan ‘Notaris public’ 

dipisahkan dari jabatan ‘secretarius van den gerechte’ dengan surat 

keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1620, maka 

dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para Notaris di Indonesia, 

yang hanya berisikan 10 pasal, diantaranya ketentuan bahwa para 

Notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya. 

Di Indonesia, Notaris mulai masuk pada permulaan abad 17, 

dengan adanya Oost Indische Compagnie, yaitu gabungan perusahaan-

perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang 

dikenal dengan nama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) 

dengan gubernur jenderalnya yang bernama Jan Pieter Zoon Coen. 

Awalnya, para Notaris adalah pegawai VOC (Vereenigde Oost-Indische 
Compagnie) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Bahkan 

pada tahun 1632, dikeluarkan plakkaat yang berisi ketentuan bahwa 

para Notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat 

akta-akta transport, jual-beli, surat wasiat dan lain-lain akta, jika 

tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jenderal 

dan ‘Raden van Indie’, dengan ancaman akan kehilangan jabatannya. 

Dalam prakteknya, ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat-

pejabat yang bersangkutan sehingga akhirnya ketentuan tersebut 

menjadi tidak terpakai lagi. Baru sesudah tahun 1650 Notaris benar-

benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang 
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para prokureur mencampuri pekerjaan kenotariatan. Pada jaman itu 

adanya kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan 

formasi atau kouta Notaris disetiap daerah. Awalnya Notaris di Jakarta 

hanya Kerchem, kemudian pada tahun 1650 ditambah menjadi dua 

orang. Kemudian ditambah lagi menjadi tiga orang pada tahun 1654, 

kemudian ditambah menjadi lima orang pada tahun 1671, dengan 

ketentuan empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota dan satu 

orang bertempat tinggal diluar kota. Tujuannya agar masing-masing 

Notaris bisa mendapatkan penghasilan yang layak.

Sejak masuknya Notaris di Indonesia sampai tahun 1822, Notaris 

hanya  diatur oleh dua buah reglemen yang agak terperinci, yaitu dari 

tahun 1625 dan 1765. Reglemen tersebut sering mengalami perubahan, 

karena setiap kali dirasakan ada kebutuhan maka peraturan yang ada 

diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali ataupun 

diadakan peraturan tambahannya.

Undang-Undang kenotariatan Belanda hasil “penyempurnaan” dari 

Undang-Undang kenotariatan Perancis ini tidak ikut diadopsi ke ranah 

hukum Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia. Justru yang 

berlaku adalah peraturan lama yang dipakai Belanda sebelum dijajah 

Perancis. Sehingga bila ditelusuri maka Undang-Undang kenotariatan 

yang berlaku di Indonesia sekarang dulunya berasal dari peraturan 

kenotariatan Perancis yang berlaku di Belanda yang kemudian telah 

disempurnakan. 

Pada tahun 1860 pemerintah Belanda pada saat itu menganggap 

telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-

peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang 

berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari 

peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan 

Notaris (Notaris Reglement) yang dikenal sekarang ini, pada tanggal 

26 Januari 1860 (Stb. No.3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 

1860. Peraturan Jabatan Notaris adalah copie dari pasal-pasal dalam 

Notariswet yang berlaku di Belanda. Dengan diundangkannya “Notaris 

Reglement”, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelembagaan 

notariat di Indonesia. Peraturan jabatan Notaris tersebut terdiri dari 

63 pasal yang merupakan kodifikasi (terjemahan secara utuh) dari 
Notaris wet yang berlaku di negeri Belanda sedangkan Notaris wet 
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yang berlaku di Belanda merupakan kodifikasi dari Ventosewet yang 

berlaku bagi Notaris di Perancis.142

Dalam Peraturan Jabatan Notaris telah diatur bahwa untuk dapat 

menjadi Notaris harus melalui ujian. Ujian Notaris sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah ujian negara, artinya ujian 

tersebut diselenggarakan oleh negara. Pelaksanaannya adalah tiap kali 

ada ujian maka dibentuk panitia ujian oleh Departemen Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 

Peraturan Jabatan Notaris. Dalam hubungannya dengan pendidikan 

dan pembinaan profesi Notaris, akhir-akhir ini terlihat dengan jelas 

bahwa perhatian pemerintah semakin besar. Hal ini dimaksudkan 

agar ada peningkatan mutu dan pendidikan Notaris, dan juga dalam 

pengabdiannya kepada masyarakat umum. Dalam kehidupan yang 

dinamis sekarang ini bagi Notaris juga harus ada kemampuan untuk 

dapat melihat lebih tajam kedepan. Seorang Notaris harus juga 

mempunyai ciri kualitas khas pemimpin yang baik, yaitu integritas, 

antusiasme, kehangatan, ketenangan, serta tegas dan adil.

Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 berlangsung 

kekosongan petinggi Notaris karena mereka memilih untuk kembali 

ke negeri Belanda. Untuk isi kekosongan ini, pemerintah mengadakan 

kursus-kursus untuk Warga Negara Indonesia yang mempunyai 

pengalaman dalam bidang hukum (umumnya wakil Notaris). Jadi 

meskipun tak berpredikat sarjana hukum waktu itu, mereka mengisi 

kekosongan petinggi Notaris di Indonesia. Pada tahun 1954 diadakan 

kursus independen di Universitas Indonesia lalu dilanjutkan 

kursus notariat yang menempel di fakultas hukum, sampai 

tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat 

sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat 

perjanjian, kontrak, dll) yang memberi gelar Sarjana Hukum 

(bukan CN – Candidate Notaris/calon Notaris) pada lulusannya. 

Dalam aspek peraturan, Pemerintah tidak segera mengembangkan 

konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. 

Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan 

Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 

“segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku 

142 Nico Winanto, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta,  

Contractor Documentation and Studies of  Busines Law (CDSBL), 2003, hlm 18.
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selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 

ini”.143 Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan 

Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, Reglement op Het Notaris 

Arnbt in Nederlands Indie (Stbl. 1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga 

Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai 

sebagai satu-satunya Undang-Undang yang mengatur kenotariatan di 

Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari berbagai segi Peraturan 

Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. 

Bila dibandingkan dengan peraturan induknya yakni Notariswet 

sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga 

perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal 

yang sudah tidak bisa dihindarkan. Sejak tahun 1948 kewenangan 

pengangkatan Notaris dilakukan Menteri Kehakiman (sekarang 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan 

Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementrian 

Kehakiman. 

Kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik 

Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 

tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Dalam pasal 2 

ayat (1)  menyatakan bahwa :

a. Kalau Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk 

seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaanpekerjaan Notaris 

itu;
b. Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua 

pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara 

diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang 

dimaksud dalam ayat (1).144

Perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris baru dapat 

terlaksana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004, tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang 

berlaku secara serta merta maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia 

143 Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 2 Aturan Peralihan.
144 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara, UU 

No.33  tahun 1954, LN No.101 Tahun 2004. TLN No.700, Ps.2.
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berdasarkan ord.stbl 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak tanggal 1 

juli 1860 sudah tidak berlaku lagi. Sejak diundangkannya Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada tanggal 

6 Oktober 2004 tersebut maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 

telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

a. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) 

sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 

1945 Nomor 101;
b. Ordonantie 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris;
 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan 

Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 

101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
c. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); 
dan

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/

Janji Jabatan Notaris. 

Ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-

Undang Jabatan Notaris), bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris 

merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh 

dalam satu Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan Notaris 

sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk 
semua penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-

Undang Jabatan Notaris menjadi satu-satunya undang-undang yang 

mengatur tentang Jabatan Notaris di Indonesia sejak diundangkan 

pada tanggal 6 Oktober 2004.
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4.1.4. Profesi Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris

Bila dibandingkan dengan peraturan induknya yakni Notariswet 

sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehinga 

perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal 

yang sudah tidak bisa dihindarkan. Pengaturan tentang Notaris dalam 

peraturan perundang-undangan dianggap sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. 

Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali 

secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur tentang 

jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang 
berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik 

Indonesia. 

Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan 
tersebut, dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terdiri 

dari 13 Bab dan 92 Pasal, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 

2004 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Landasan filosofis 
lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 adalah 

terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Melalui akta yang 

dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada 

masyarakat pengguna jasa Notaris.145

Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan 

umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta 

otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta 

Notaris adalah akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang 

terkuat dan terpenuh, maka Notaris tidak boleh semena-mena dalam 

melakukan pembuatan akta otentik tersebut, semua harus mengacu 

pada peraturan perUndang-Undangan yg berlaku. Oleh karena itu maka 

undang-undang Jabatan Notaris juga mengatur tentang kewenangan, 

kewajiban serta larangan-larangan bagi Notaris dalam hal melakukan 

145 Salim HS. & Abdullah, Perancangan Kontrak dan MOU, Jakarta,  Sinar Grafika, 
2007, hlm 101-102.
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tindakan dalam jabatannya.

Dengan tolok ukur pengaturan yang lebih baik adalah pengaturan 

yang lebih bermanfaat bagi masyarakat serta menjamin kepastian, 

ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis 

yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, 

dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang 

berwenang mengingat Notaris pejabat umum yang menjalankan 

profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu 

mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian 

hukum. 

Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat 

dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. 

Jelas dalam  artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan 

(multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma 

dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan 

konflik norma.146 

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang 

jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak 

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. 

Indikator adanya kepastian hukum di suatu negara itu sendiri adalah 

adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan 

tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum 

lainnya.147 

Seiring dengan kemajuan di berbagai bidang terutama dalam bidang 

ekonomi dan hukum, maka peranan yang diharapkan oleh masyarakat 

dari seorang Notaris tidak hanya terbatas pada tugas jabatannya saja, 

bahkan peranan di luar tugas jabatan Notaris yang diharapkan oleh 

masyarakat lebih luas daripada tugas jabatan Notaris. Banyaknya 

perkembangan dan perubahan dalam praktik, maka Pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang yang baru tentang jabatan Notaris 

pada tanggal 15 Januari 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014, yang selanjutnya disebut Perubahan Undang-Undang Jabatan 

Notaris. Jabatan atau profesi Notaris merupakan jabatan yang mulia 

karena bermodalkan kepercayaan penuh yang kemudian bertanggung 

146 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta,Kencana Pranada Media 
Group, 2008, hlm 158.

147 Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Malang,  Bayumedia Publishing, 
2005, hlm  22.
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jawab baik secara hukum, moral maupun etika kepada Negara atau 

pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak yang bersangkutan (klien) 

termasuk kepada organisasi profesi. 148 

Profesi Notaris merupakan jabatan yang terhormat karena tugas 

dari pada Notaris untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya 

dalam hukum perdata.Sehingga seseorang yang memangku jabatan/

profesi seorang Notaris harus sanggup menjaga harkat, martabat 

dan kehormatan jabatan atau profesi Notaris.149  Untuk menjaga hal 

tersebut bisa terlaksana dengan baik maka seorang Notaris harus 

tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan yang mengatur 

jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 2014 perubahan 

atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) dan Kode Etik 

Ikatan Notaris Indonesia (INI). Inilah yang menjadi pedoman Notaris 

dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris tentang bagaimana 

harus bertindak dan bersikap kepada klien maupun terhadap rekan 

profesi atau Notaris lainnya, serta pada masyarakat pada umumnya.

Menurut Abdul Ghofur Anshori disamping Undang-Undang 

Jabatan Notaris sebagai pedoman Notaris adalah kode etik Notaris 

sebagai pendukung dari peraturan jabatan Notaris tersebut.150  

Kode Etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok 

profesi dan merupakan upaya pencegah berbuat yang tidak etis bagi 

anggotanya.151

4.2. Tinjauan Umum Mengenai Notaris 

4.2.1 Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata Notarius dan Notariui yaitu berarti 

orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sedangkan kata notariat 

berasal dari kata latijnse Notariaat. Pada zaman Romawi, diberikan 

kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Istilah 

148  Ismail saleh, Membangun Citra Profesional Notaris Indonesia, Bandung, Pengarahan/

ceramah Umum Menteri 

      Kehakiman Republik Indonesia pada Upgrading/Refresing Course Notaris se-Indonesia, 1993,  
hlm 19.

149 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan, Prespektif Hukum dan Etika, 
Indonesia, Yogyakarta : UII Pres, 2009, hlm 5-6.

150 Ibid, hlm 48
151 Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung : PT. Citra Adytia Bakti,2006,  

hlm 58.
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Notaris sebenarnya berasal dari akta “Notarius” sesuai dengan nama 

pengabdinya yaitu Notarius yang ada pada jaman Romawi. Nama ini 

dimaksudkan untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang 

melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu. Pendapat 

lain menyebutkan bahwa istilah Notaris berasal dari Notaliteraria, 

yang berarti tanda atau karakter (lettermark) yang menyatakan suatu 

perkataan. 

Di Indonesia, asal mula diaturnya mengenai Notaris diatur pada 

Ordonantie Stb. 1860 Nomor 3 dengan judul “Reglement Op Het 

Notaris Ambt in Indonesia”, yang mulai berlakunya pada tanggal 1 Juli 

1860. Di Indonesia lebih dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris memberi definisi Notaris, yaitu :
“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-

Undang lainnya.152

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa Notaris adalah 

pejabat yang mempunyai wewenang tertentu, artinya meliputi 

pembuatan akta otentik yang secara tegas sudah ditugaskan oleh 

Undang-Undang. Adapun pejabat lain yang dimaksud adalah Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, Pegawai Catatan Sipil dan Ketua Pengadilan 

Negeri. Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting  dari 

negara Indonesia yang  menganut prinsip Negara hukum (Pasal 1 (3) 

UUD RI Th 1945). Dengan prinsip ini,  Negara menjamin adanya 

kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat 

bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang 

sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas 

kepastian hukum yang  memberikan perlindungan hukum adalah  alat 

bukti yang terkuat dan terpenuh, serta mempunyai peranan penting 

berupa “akta otentik”. 

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak 

dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan 

Notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan 

152 Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris
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segala akibatnya.153

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau 

diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum 

dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum 

kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh 

karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum 

belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. 

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah  

Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan 

Notaris dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW). 

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : 

“De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, 

om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, 
overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene 
verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat 
bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te 
verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, 
afschrif akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het 
opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan 

andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden 
is.”
Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian 

dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau 

oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam 

suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan 

aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, 

semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan 

tidak dikecualikan. 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan 

Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 

2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai Public Official. Istilah 
Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam Art. 1 dalam Regelement 

op het Notaris Ambt in Indonesia (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, 

diterjemahkan menjadi Pejabat Umum. Istilah Openbare Amtbtenaren 

153 A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 64.
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yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata diterjemahkan menjadi 

Pejabat Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 

atau orang lain.  

Berdasarkan pengertian tersebut, Notaris berwenang membuat 

akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan 

hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.  Notaris sebagai 

Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam 

ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Perubahan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang 

Jabatan Notaris mengatur mengenai syarat untuk dapat diangkat 

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 yang dinyatakan dengan surat keterangan 

sehat dari dokter dan psikiater;
e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 

karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) 

bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri 

atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua 

kenotariatan;
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; dan
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih.

4.2.2. Kewenangan Notaris

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang 

untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini. Walaupun menurut definisi 
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tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (openbare 

ambtenaar), Notaris bukan pegawai menurut Undang-Undang atau 

peraturan-peraturan kepegawaian negeri.  Notaris tidak menerima 

gaji, bukan bezoldigd staatsambt, tetapi menerima honorarium sebagai 

penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.154

Notaris mendapatkan kewenangan dari Undang-Undangan atau 

secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan 

oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan, 

dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari 

adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar. 

Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal 

dari Undang-Undang. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris : “Notaris berwenang membuat Akta autentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin 

kepastian tangga  pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan 

grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 

atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”155

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

Notaris berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

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

khusus;
c. membuat kopi dari asli 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

154 Komar Andasasmita, Notaris I, Bandung : Sumur Bandung, 1981, hlm 45.
155 Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
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g. membuat akta risalah lelang

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang 

Jabatan Notaris menjelaskan bahwa selain kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan 

lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum 

atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam 

suatu akta otentik. Dengan pernyataan ini dapat diketahui bahwa 

wewenang Notaris adalah bersifat umum (regel), dan wewenang para 

pejabat lainnya adalah ‘pengecualian’, artinya wewenang dari para 

pejabat lainnya untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila 

oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas.156 

Dengan demikian secara umum wewenang Notaris meliputi empat 

hal, yakni:

a. sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu;
b. sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu 

dibuat;
c. sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
d. sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

4.2.3. Kewajiban Notaris

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan 

pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat akan kepastian hukum, 

yaitu masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Seorang Notaris 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sudah semestinya dapat 

mempertanggung jawabkan setiap tindakan ataupun perbuatan yang 

dilakukan, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama 

baiknya tetapi juga menjaga kehormatan dan nama baik dari lembaga 

kenotariatan sebagai wadah dari para Notaris di seluruh Indonesia. 

Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam Pasal 16 (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 

tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa dalam 

menjalankan jabatannya Notaris wajib:

156 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, Jakarta, Erlangga, 1999, 
hlm 38.
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a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya 

sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada 

Minuta Akta;
d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta 

berdasar Minuta Akta;
e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. 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;
g. 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;
h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga;
i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut 

urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau 

daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat 

pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

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

setiap bulan berikutnya;
k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 

setiap akhir bulan;
l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara 

Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan 

nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus 

untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani 

pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; 
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n. menerima magang calon Notaris.

Pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa menyimpan Minuta Akta 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b tidak berlaku, 

dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.157 

Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk 

memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu, “alasan untuk 

menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak 

157 Akta originali dapat dibuat lebih dari satu rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, 
dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai 
satu dan satu berlaku untuk semua”. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi 
nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam satu rangkap. Bentuk dan ukuran cap/
stempel ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta 
tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami 
isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada 
setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika salah satu 
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta 
yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 
tangan. Akta originali adalah akta:
a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
b. Penawaran pembayaran tunai;
c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
d. Akta kuasa;
e. Keterangan kepemilikan; 
f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.

 Pasal 16 (4) bahwa Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat 
lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, 
dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU 
DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.

 Pasal 16 (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa 
hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

 Pasal 16 (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib 
dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap 
telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa 
hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta 
diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

 Pasal 16 (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.

  Pasal 16 (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran 
terhadap ketentuan  

 Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian 
untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
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berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris 

sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai 

kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang 

tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang. 

Di dalam prakteknya, alasan lain yang membuat Notaris menolak 

untuk memberikan jasanya, antara lain: 158

a. Apabila Notaris sakit, sehingga tidak dapat memberikan jasanya.

b. Apabila Notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.

c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjannya tidak dapat 

melayani orang lain.

d. Apabila surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak 

diserahkan kepada Notaris.

e. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak 

dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.

f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea 

materai yang diwajibkan.

g. Apabila karena pemberian jasa, Notaris melanggar sumpahnya 

atau melakukan perbuatan melanggar hukum.

h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta 

dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh Notaris yang bersangkutan, 

atau apabila orang-orang yang menghadap  berbicara dengan 

bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang 

sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam 

Undang-Undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain, hal 

ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa 

Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh 

dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib 

merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan 

akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-Undang bahwa 

Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang 

diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, 

hanya Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk 

membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui 

oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. 

Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris. Kewajiban ingkar 

158 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm 97-98.
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untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar 

ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali 

ada Undang-Undang yang memerintahkan untuk menggugurkan 

kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan 

dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja 

yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris 

yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau 

di hadapan Notaris yang  bersangkutan. Bahwa Notaris mempunyai 

Kewajiban/Hak Ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi 

untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada 

Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan 

semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan 

di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

a. Hak Ingkar Notaris  (verschoningrecht)
Hak Ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris 

untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang 

berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan 

dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sebagai saksi 

dalam penuntutan dan pengadilan merupakan Verschoningsrecht 
atau suatu hak untuk tidak berbicara/tidak memberikan informasi 

apapun didasarkan pada Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata.

Pasal 170 (1) KUHAPerdata menegaskan bahwa Mereka yang 

karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan 

menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya 

untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang 

dipercaya kepada mereka.

Pasal 1909 KUHPerdata menegesakan juga bahwa “semua 

orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan 

kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan 

dari kewajibannya memberikan kesaksian”. Pasal 1909 ayat (3) 

KUHPerdata bahwa “segala siapa yang karena kedudukannya, 

pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan 

merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai 

hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya demikian”.

Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR, bahwa boleh mengundurkan dirinya 

untuk memberi kesaksian Sekalian orang yang karena martabatnya, 

pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, 
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tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan 

kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

b. Kewajiban Ingkar (Verschoningsplicht)
Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. 

Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh 

Notaris, kecuali ada Undang-Undang yang memerintahkan untuk 

menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar 

ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa 

oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan 

atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah 

atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang  bersangkutan. 

Dalam praktiknya, jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka, 

tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas 

Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan 

yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan Undang-Undang 

tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa 

dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan. Dalam 

hal ini, dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 

membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya Notaris wajib 

menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, 

yaitu apabila Notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, 

maka Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya 

untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut Undang-

Undang diwajibkan untuk merahasiakannya.159

Kewajiban Ingkar suatu kewajiban untuk tidak bicara yang 

didasarkan pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan 

Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris. 

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris 

ditegaskan bahwa Notaris telah bersumpah/berjanji antara lain 

“bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang 

diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Pasal 16 ayat (1) 

huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan pula bahwa 

Notaris wajib “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”. 

159 Ibid,  hlm 90.
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Penjelasannya bahwa “Kewajiban untuk merahasiakan segala 

sesuatu yang berhungungan dengan akta dan surat-surat lainnya 

adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait 

dengan akta tersebut”.

Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “Notaris 

hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan 

isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang 

yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang 

yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 

perundang-undangan”. Undang-Undang Jabatan Notaris telah 

menempatkan Kewajiban Ingkar Notaris sebagai suatu Kewajiban 

Notaris, artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan 

apapun.

Ketika Notaris menggunakan kewajiban/hak ingkar, maka instansi 

yang melakukan pemeriksaan tidak perlu bertanya alasannya kenapa 

Notaris melakukannya, tapi karena perintah Undang-Undang Jabatan 

Notaris/Undang-Undang. Dan jika dilakukan oleh Notaris, maka 

instansi yang bersangkutan wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan 

yang intinya Notaris telah menggunakan Kewajiban/Hak ingkar, dan 

tidak perlu diupayakan lagi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 

Undang-Undang Jabatan Notaris, misalnya dengan cara memanggil 

dan memeriksa saksi akta. Dalam ketentuan Undang-Undang 

(substansi pasal/ayat) tersebut di atas, tidak disebutkan secara terukur 

dan normatif alasan-alasan bagi Notaris untuk mempergunakan 

atau tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar. Kecuali Undang-

Undang menentukan lain. Alasan-alasan untuk mempergunakan atau 

tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar tergantung pada Notaris 

yang bersangkutan. Situasi dan nuansa ketika akta dibuat dan dalam 

pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka Notaris yang bersangkutan 

lebih tahu. Jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai 

dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris telah 

menjalankan tugas/perintah jabatannya.
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4.2.4. Larangan Notaris

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk 

dilakukan oleh Notaris. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang 

Notaris, ada beberapa tindakan yang dilarang untuk dilakukan. 

Larangan bagi Notaris tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang 

Jabatan Notaris, yaitu: 160

a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja 

berturut- turut  

c. tanpa alasan yang sah;
d. Merangkap sebagai pegawai negeri;
e. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
f. Merangkap jabatan sebagai advokat;
g. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha 

milik negara,  

    badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
h. Merangkap jabatan sebagai PPAT di luar wilayah jabatan Notaris;
i. Menjadi Notaris pengganti; 
j. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, 

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan 

dan martabat jabatan Notaris.

Produk dari seorang Notaris adalah akta, maka dalam hal ini Notaris 

ketika melaksanakan tugas jabatannya harus mempunyai prinsip kehati-

hatian dan ketelitian dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya 

tidak cacat hukum karena harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat umum dan juga tidak merugikan orang lain. Kehati-

hatian dan ketelitian sangat diperlukan dalam proses pembuatan 

akta. Sehingga, dalam menjalankan kewenangan, kewajiban serta 

larangannya, Notaris juga tidak terlepas dari adanya kode etik atau 

etika profesi yang harus dipatuhinya dan menjadi dasar pelaksanan 

pelaksanaan profesinya. 

160 Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dapat 

dikenai sanksi  berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.
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Kedudukan kode etik bagi Notaris sangat penting, bukan hanya 

karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur 

dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari 

pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga 

menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan 

kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.161

Dalam hal ini, Kode Etik Notaris adalah tuntutan atau pedoman 

moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat 

umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan 

kepada masyarakat yang membutuhkannya. 

Kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan 

oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan 

disebut “perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan 

dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta 

wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua 

orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di 

dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan 

Notaris Pengganti Khusus”.

Pengaturan mengenai kode etik Notaris diperlukan sebab untuk 

mencegah atau dapat dikatakan sebagai pegangan Notaris dalam 

melaksanakan jabatannya sebab seorang Notaris dalam menjalankan 

jabatannya sering mendapat banyak tantangan seperti ingin cepat 

memperoleh uang atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, hal 

tersebut akan berpengaruh terhadap setiap akta yang dibuatnya dan juga 

berpengaruh terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. 

Notaris berkewajiban untuk mempunyai sikap, perilaku, perbuatan 

atau tindakan yang menjaga dan memelihara citra serta wibawa 

lembaga notariat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Notaris, 

dan dilarang melakukan yang sebaliknya yang dapat menurunkan 

citra, wibawa maupun harkat dan martabat Notaris. Adanya kode 

etik Notaris diharapkan Notaris dalam menjalankan jabatannya 

mempunyai perilaku yang baik dan tidak tercela, tidak mengabaikan 

keluhuran martabat serta melakukan kesalahan-kesalahan lain baik di 

dalam maupun di luar tugas menjalankan jabatan.

161 Munir Fuady, Profesi Mulia, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, 
Notaris, Kurator, dan Pengurus, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 133.
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Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua 

anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah 

dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila 

terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh 

Dewan Kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan 

oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang 

bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan 

pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota 

untuk mematuhi kode etik itu. Jadi, kekuatan berlaku dan mengikat 

kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. 

Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah, 

pengadilan memaksakan pemul ihan itu. 

Menurut Kode Etik Notaris, Notaris dalam melakukan tugas 

dituntut agar menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan 

keterampilan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada 

kepentingan masyarakat, ketentuan Undang-Undang, etika, ketertiban 

umum, berbahasa Indonesia yang baik. Hal-hal tersebut diwajibkan 

oleh Kode Etik Notaris agar berperan dalam diri setiap Notaris, maka 

dapat dijumpai peranan bahwa perilaku profesional dan integritas 

moral sangat dominan.162

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap 

profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa 

melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perUndang-Undangan yang 

berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai 

rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang 

disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut : 163

a. memiliki integeritas moral yang mantap

b. harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)

c. sadar akan batas-batas kewenangannya

d. tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

162 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar 
Grafika, 2010, hlm  108.

163 Liliana Tedjasaputro, Etika Profesi Notaris (dalam penegakan hukum pidana), 
Yogyakarta, BIGRAF     

       Publishing 1995, hlm 86.
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Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak 

berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam 

perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus 

peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan 
analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena 

sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap 

keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang 

dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum 

yang benar sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku 

melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan 

akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.164

4.3. Akta Notaris

4.3.1. Tinjauan Umum Akta Notaris

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan 

dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Pengertian akta 

menurut Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 adalah :

“ Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai 

yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup 

bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan 

dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala 

hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan 

hubungan langsung dengan perhal pada akta itu.”

 Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta 

ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan 

penandatanganan tulisan itu. 

Secara etimologi, menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” 

berasal dari bahasa latin “acta” yang berarti “geschrift” atau surat. 

Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, kata-kata berasal dari kata 

“acta” yang merupakan bentuk jamak dari kata “actum”, yang berasal 

dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.165 

164 Wawan Setiawan, Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik, 
Media Notariat, Edisi Mei  Juni 2004, hlm 25.

165 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980, 
 hlm 9.
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Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa 

yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak 

semua dengan sengaja untuk pembuktian.166 Syarat agar suatu surat 

memenuhi untuk disebut sebagai Akta adalah : 

a. Surat itu harus ditanda tangani. Keharusan ditanda tangani sesuatu 

surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam pasal 1874 

KUHPerdata. Tujuan dari keharusan ditanda tangani itu untuk 

memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang 

satu dengan akta yang lainnya, sebab tanda tangan dari setiap 

orang mempunyai cirri tersendiri yang berbeda dengan tanda 

tangan orang lain. Dan dengan penanda tangannya itu sesesorang 

dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam 

akta tersebut.

b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak 

atau perikatan. Jadi surat itu harus berisikan suatu keterangan yang 

dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang 

disebut dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang 

menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

c. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti. Jadi surat itu memang 

sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Surat yang akan dijadikan 

alat pembuktian di pengadilan harus ditempeli bea materai 

secukupnya (sekarang sebesar Rp.6.000,-).

d. Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas, maka surat 

jual beli, surat sewa menyewa, bahkan sehelai kwitansi adalah suatu 

akta, karena ia dibuat sebagai bukti dari suatu peristiwa hukum dan 

tanda tangani oleh berkepentingan.

Suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

1. Akta Di bawah Tangan (Onderhands)

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat serta 

ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan 

atau antara para pihak yang berkepentingan saja. 

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk 

pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. 

Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan. 

166 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi IV, Yogyakarta, 
Liberty: 1993, hlm 121.
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Pasal 1874 KUHPerdata, menyatakan bahwa yang dianggap 

sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di 

bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-

tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat 

umum. Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah: 167

1) Legalisasi

 Yaitu akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, 

diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani 

oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan 

oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya 

dilakukan dihadapan yang melegalisasi.

2) Waarmerken 

 Yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk 

memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani 

diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal 

yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan mengenai siapa 

yang menandatangani dan apakah penandatangan memahami 

isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada 

kepastian tanda tangan.

b. Akta Resmi (Otentik)

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi 

wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan 

yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang 

berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat 

di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama 

memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang 

dilakukannya dan dilihat di hadapannya.

Akta otentik adalah surat yang diuat oleh atau di hadapan 

seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-

undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk 

dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa 

hukum yang tercantum di dalamnya.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan 

bahwa : “Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk 

yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan 

seorang pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana 

167 A. Kohar, Notaris Berkomunikasi, Bandung: Alumni, 1984, hlm 34.
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akta dibuatnya”

Menurut definisi tersebut, suatu akta dapat dikatakan sebagai 
akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam 

bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dibuat oleh seorang 

pejabat atau pegawai umum, dan pejabat atau pegawai umum 

tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat 

di mana akta dibuat. Karena dibuat oleh seorang pejabat atau 

pegawai umum, maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian 

yang sempurna. Hal ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum 

tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan 

sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat 

dipastikan. Selain itu, seorang pejabat atau pegawai umum juga 

tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta.

Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta 

otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otensitasnya sebagai akta 

otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang 

diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu: 

1) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (tenberstaan) 

seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang 

isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus 

menjadikan Notaris sebagai pejabat umum. 

2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi 

tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan 

otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di 

bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para 

penghadap (comparanten) 

3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, 

harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, 

sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan 

jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan 

baginya. Jika Notaris membuat akta yang berada di luar daerah 

hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Berdasarkan  Pasal 1868 KUHPerdata ada dua bentuk akta otentik, 

yaitu: 

a. Akta Partij atau akta pihak (partij akten)

Akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstaan) Yaitu akta yang 
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dibuat di hadapan Notaris. Artinya, akta yang dibuat berdasar 

keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan 

keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk 

dibuatkan akta. 

Undang-Undang mengharuskan adanya penandatanganan 

oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan otensitasnya atau 

hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

setidak-tidaknya Notaris mencantumkan keterangan alasan tidak 

ditandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, 

misalnya salah satu pihak mengalami cidera tangan sehingga tidak 

bisa menandatangani akta, sebagai ganti nya maka menggunakan 

cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta 

Notaris dengan jelas oleh Notaris yang bersangkutan.

b. Akta Relaas atau akta pejabat (ambtelijke akten)

Akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris Yaitu akta yang dibuat 

oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara 

otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, 

dan disaksikan oleh Notaris sendiri.

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta 

yang memuat ”relaas” atau yang menguraikan secara otentik suatu 

tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau 

disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya 

sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian 

dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan 

akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris (sebagai pejabat umum). 

Akta Notaris dapat juga berisikan suatu ”cerita” dari apa yang 

terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan 

Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan hasil dari 

uraian yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada 

Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana 

pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan 

keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan 

Notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam 

suatu akta otentik. Akta tersebut merupakan akta yang dibuat 

”dihadapan” (ten over staan) Notaris.
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Pembuatan akta Notaris baik “Akta Relaas” atau “akta pejabat“ 

maupun “Akta Partij”, pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam 

pembuatan akta Notaris adalah keinginan atau kehendak (wilsvorming) 

dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan dari 

para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang 

dimaksud. Dalam memenuhi keinginan dan permintaan dari para 

pihak dalam membuat akta otentik, maka Notaris dapat memberikan 

saran ataupun pendapat dengan tetap berpegang pada ketentuan yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pembuatan akta otentik, Notaris dalam hal ini bukanlah 

berkedudukan sebagai para pihak dalam akta tersebut, Notaris dalam 

hal berkedudukan diluar para pihak yakni, sebagai pejabat umum 

yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta otentik. 

Berkenaan dengan kedudukan Notaris tersebut, apabila dikemudian 

hari Akta Notaris tersebut dipermasalahkan keotentikannya maka 

Notaris tidak dapat dihadapkan sebagai pihak yang turut serta dalam 

perkara perdata tersebut. Hal tersebut karena Notaris hanya menjamin 

kebenaran identitas para penghadap maupun menjamin kepastian 

tanggal pembuatan akta Notaris, sedangkan terhadap kebenaran 

materil dari isi akta merupakan tanggung jawab pribadi dari para 

penghadap (berlaku pada Akta Partij). Sedangkan terhadap Akta 

Relaas, kepastian waktu pembuatan akta, kebenaran identitas para 

penghadap maupun kebenaran dari isi materil suatu Akta Relaas tidak 

bisa dipermasalahkan keotentikannya.

4.3.2. Akta sebagai Alat Bukti

Sebagian dari masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu 

dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan yang terjadi 

diantara mereka cukup dilakukan dengan rasa saling kepercayaan dan 

dibuat secara lisan. Bahkan untuk peristiwa-peristiwa yang penting 

kesepakatan lisan itu dilakukan hanya dengan menghadirkan beberapa 

orang saksi, Biasanya yang menjadi saksi untuk peristiwa-peristiwa 

seperti itu adalah tetangga-tetangga, teman-teman sekampung atau 

pegawai-pegawai desa.

Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa peristiwa-peristiwa biasa yang 

sudah inherent dalam kehidupan masyarakat itu, seperti pemberian 

nama kepada anak yang baru lahir, tetapi dapat juga merupakan 
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peristiwa yang mempunyai akibat hukum yang penting, umpamanya 

dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa atau peristiwa penting 

lainnya seperti pembagian warisan, pengangkatan anak bagi orang 

yang tidak mempunyai anak sendiri dengan hak untuk mewaris. 

Apabila terdapat suatu peristiwa yang harus dibuktikan kebenarannya, 

maka saksi-saksi itulah yang akan membuktikan kebenarannya melalui 

kesaksiannya. Dalam pembuktian seperti ini, tentu saja memiliki 

kelemahan-kelemahan. Apabila suatu ketika terjadi sesuatu peristiwa 

yang membutuhkan pembenaran, akan timbul kesukaran apabila para 

saksi itu sudah tidak ada lagi. Misalnya akibat sudah pindah ke tempat 

lain yang jauh dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya atau 

disebabkan karena meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut sebagian masyarakat mulai menyadari 

pentingnya dilakukan pencatatan ke dalam suatu dokumen yang 

ditanda tangani para pihak dengan mengikutkan sertakan saksi-saksi. 

Masyarakat juga nulai menyadari bahwa bukti tertulis merupakan 

alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum, baik dalam 

arti materinya ialah dengan adanya bukti tertulis, maupun dalam arti 

formal yang menyangkut kekuatan dari alat pembuktian itu sendiri. 

Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang 

mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan 

haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk 

pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau 

peristiwa tersebut”.

Berbicara masalah alat bukti, Pasal 1866 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan, maka yang disebut 

bukti, yaitu :

a. Bukti tertulis

b. Bukti Saksi

c. Persangkaan

d. Pengakuan

e. Sumpah

Disamping fungsi formilnya suatu akta juga mempunyai fungsi 

sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja 

untuk dapat digunakan dalam proses pembuktian dikemudian hari. 

Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat 

sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat dipergunakan sebagai 
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alat bukti dikemudian hari. “Di dalam masalah keperdataan sering 

sekali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat 

dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan 

tadi biasanya berupa tulisan”. 168

Pengaturan mengenai alat bukti tulisan ini didalam KUHPerdata 

dapat dilihat dalam Pasal 1867-1894. 169  

Seterusnya mengenai pasal-pasal ini dapat dilihat pada lampiran 1 

: Alat Bukti tulisan menurut KUHPerdata, halaman 1331.

 Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dan dapat dipahami 

bahwa, Alat bukti tulisan dapat dibedakan menjadi lima yaitu :

a. Akta Otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat 

umum yang berwenang pasal 1868 KUHPerdata dan ketentuan 

pasal 15 ayat (1).

b. Surat atau Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris atau 

pejabat yang berwenang untuk itu 1874/1874a KUHPerdata dan 

pasal 15 ayat (2) UUJN.

c.  Surat atau Akta dibawah-tangan yang didaftarkan oleh Notaris 

atau pejabat yang berwenang untuk itu pasal 1880 KUHPerdata 

dan pasal 58 ayat 1 UUJN pasal 15 ayat 2 UUJN.

d. Surat atau Akta dibawah-tangan yaitu surat-surat yang 

ditandatangani dibuat dengan sengaja dengan tujuan untuk dapat 

dipergunakan didalam pembuktian pasal 1867 KUHPerdata.

e. Surat-surat atau catatan-catatan yaitu yang dibuat bukan untuk 

keperluan pembuktian namun bisa digunakan sebagai bukti 

tambahan pasal 1880 KUHPerdata

Alat bukti tulisan baik berupa kesepakatan para pihak berupa akta 

dibawahtangan maupun akta otentik harus memenuhi ketentuan Pasal 

1320 KUHPerdata.170 Bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian 

168  Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta,Pradnya Paramita, 2001, hlm 475.
169  Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan 

dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan; 
     Pasal 1868 berbunyi, Suatu akta otentik ialah yang di dalam bentuk yang di tentukan 

Undang-Undang, dibuat  oleh atau dihadapan pegawaipegawai umum yang berkuasa 
untuk itu di tempat dimana akta di buat.; 

   Pasal 1869 berbunyi suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai 
termaksud di atas atau  karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan 
sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah-
tangan jika Ia ditanda tangani oleh para pihak.;

170 Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 
empat syarat: 
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dan ketentuan pasal Pasal 1338 KUHPerdata,171 tentang pelaksanaan 

persetujuan yang dibuat harus dilandasi dengan etikat baik.

4.3.3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti 

bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia 

merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.172

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai 

pembuktian : 173

a. Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht) 
1) Akta Notaris dengan sendirinya membuktikan keabsahannya 

sebagai akta otentik (acta publica probant sese ipsa).

2) Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri 

untuk membuktikan kebasahannya sebagai akta otentik. Akta 

itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya 

sendiri sebagai akta otentik tanpa penjelasan dari orang lain 

karena  kehadirannya, kelahirannya telah sesuai/ditentukan 

peUndang-Undangan yang mengaturnya

3) Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan 

aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta 

otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai 

terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan 

bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. 

4) Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang 

menyangkal keontetikan akta Notaris yang bersangkutan, 

      1. kesepakatan  mereka yang mengikatkan dirinya; 
      2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
      3. suatu pokok persoalan tertentu;
      4. suatu sebab yang tidak terlarang. 

171 Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai  Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat 
ditarik kembali selain 

        kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh 
Undang-Undang.   

       Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
172 Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2005, hlm 27.
173 Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 

Publik, Bandung, PT. Refika. Aditama, 2009. hlm 72-74.
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baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta 

sampai dengan akhir akta.

b. Formal (Formale Bewisjskracht) 
Akta Notaris dibuat sesuai dengan prosedur yang sudah 

ditentukan dalam pembuatan akta (Pasal 38 Undang-Undang 

Jabatan Notaris).

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu 

kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh 

Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada 

saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah 

ditentukan dalam pembuatan akta. Apa yang dinyatakan dalam akta 

tersebut adalah benar, sesuai dengan apa yang diberitahukan para 

pihak kepada Notaris. Isi materi dari apa yang ada dalam akta itu 

adalah dijamin benar adanya. Secara formal untuk membuktikan 

kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu 

menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, 

serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh 

Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau 

pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak). 

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus 

dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan 

ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, 

membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan 

didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan 

ketidakbenaran pernyataan atau kpeterangan para pihak yang 

diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran 

tanda tangan para pihak saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur 

pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang 

mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian 

terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika 

tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta 

tersebut harus diterima oleh siapapun.

c. Materill (Materile Bewijskracht) 
Apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang 

sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang 

mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian 

sebaliknya (tegenbewijs).
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Kekuatan pembuktian materiil yaitu memberikan kepastian 

terhadap peristiwa, apa yang diterangkan dalam akta itu benar. 

Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam 

akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang 

diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak 

harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau 

dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. 

Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut 

menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak 

sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian 

sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para 

pihak ataupun para ahli waris serta para penerima hak mereka. 

Kebenaran materiil mengikat para pihak. 

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa 

yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap 

pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak 

dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. 

Dari alasan-alasan tersebut diketahui bahwa akta otentik 

merupakan suatu alat bukti yang sempurna, yaitu apabila akta 

otentik diajukan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan, maka 

tidak diperlukan bukti pendukung lain yang menyatakan bahwa 

akta otentik tersebut benar. Hal ini dikarenakan suatu akta otentik 

telah dapat dipastikan kebenarannya.

Pasal 1870 KUHPerdata menyebutkan bahwa Akta otentik 

memberikan diantara para pihak itu suatu bukti yang sempurna 

tentang apa yang diperbuat/dinyatakan didalam akta.

Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu 

akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan 

pembuktian dan persyaratan yang terdapat pada akta. Ketiadaan 

salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan 

mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan 

pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) 

sehingga akta akan kehilangan keotentikannya.

Akta otentik mempunyai arti yang lebih penting daripada 

sebagai alat bukti, bila terjadi sengketa maka akta otentik dapat 

digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa. 

Peran Notaris diperlukan di Indonesia karena dilatar belakangi oleh 
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Pasal 1866 KUHPerdata yang menyatakan alat bukti terdiri atas :

a. bukti tertulis;
b. bukti dengan saksi-saksi;
c. persangkaan-persangkaan;
d. pengakuan;
e. sumpah

Pembuktian tertinggi adalah bukti tulisan. Bukti tertulis ini dapat 

berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan dan yang berwenang 

dan yang dapat membuat akta otentik adalah Notaris. Untuk itulah 

negara menyediakan lembaga yang bisa membuat akta otentik. Negara 

mendelegasikan tugas itu kepada Notaris seperti tertera pada Pasal 

1868 KUHPerdata jo S. 1860/3 mengenai adanya Pejabat Umum, 

yaitu pejabat yang diangkat oleh negara untuk membantu masyarakat 

dalam pembuatan akta otentik. Dalam hal ini pejabat yang dimaksud 

adalah Notaris dan lambang yang digunakan sebagai cap para Notaris 

adalah lambang negara.

Pada kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik berlaku asas acta 

publika probant sese ipsa, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya 

tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta 

otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tandatangan 

pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya. 

Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan 

tentang otentiknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini 

berlaku bagi kepentingan  atau keuntungan dan terhadap setiap orang 

dan tidak terbatas pada para pihak saja, dan sebagai alat bukti maka  

akta otentik baik akta pejabat maupun akta para pihak keistimewaan 

terletak pada kekuatan pembuktian lahir. 

Meskipun akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna 

namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap 

pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya 

penilaiannya diserahkan kepada Hakim. Selanjutnya fungsi akta 

otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat 

dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu akta 

untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau 

orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna 
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tentang apa yang dimuat didalamnya”. 

Akta dibawah-tangan, karena sifatnya yang dibuat oleh para pihak 

tanpa keterlibatan pejabat umum, tidak memiliki kekuatan pembuktian 

yang sempurna. Pengecualian dalam hal ini adalah apa yang diatur 

didalam pasal 1878 dan pasal 1932 KUHPerdata.174 

Tanda-tangan dan tanggal pelaksanaan yang tercantum dibawah-

tangan masih terdapat kemungkinan dipungkiri atau disangkal oleh 

para pihak yang membubuhkannya, Dalam kasus ini diperlukan 

keputusan hakim untuk membuktikan kebenarannya. Tetapi bila tanda 

tangan yang dibubuhkan itu diakui oleh para pihak atau akta tersebut 

telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang seperti Notaris.

1.3.4. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris

Kebatalan atau pembatalan akta Notaris diatur dalam Pasal 84 

UUJN. 

Jika Notaris secara tegas melanggar pasal-pasal tertentu yang 

menegaskan secara langsung pelanggaran, maka akta tersebut termasuk 

174 Pasal 1878 KUHPerd. Berbunyi : Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk 
membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan 
suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penandatangan sendiri; 
setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penandatangan 
sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang 
terutang. Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang 
ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan 
tulisan.; Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap surat-surat andil dalam 
suatu utang obligasi, terhadap perikatan-perikatan utang yang dibuat oleh Debitur 
dalam menjalankan perusahaannya, dan terhadap akta-akta di bawah tangan yang 
dibubuhi keterangan sebagaimana termaksud dalam pasal 1874 alinea kedua dan pasal 
1874a 

   Pasal l932 KUHPerdata : Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan 
ditandatangani oleh pewaris.     

      Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan.
 Dibantu oleh dua orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, 

yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu 
harus ditulis di bagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau 
di kertas tersendiri bila wasiat itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal 
terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas 
sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu 
berisi surat wasiatnya. Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat 
itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul 
setelah penandatanganan wasiatnya atau sampulnya, Notaris harus membubuhkan 
keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut
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mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika 

tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal lainnya menurut Pasal 84 

Undang-Undang Jabatan Notaris, maka termasuk ke dalam akta batal 

demi hukum.

Kebatalan akta Notaris meliputi:

a. Akta Notaris Dapat Dibatalkan, 

Syarat-syarat para pihak dalam akta yang tidak memenuhi 

syarat subyektif Pasal 1320 KUHPerdata, maka atas permintaan 

orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan.

b. Akta Notaris Batal Demi Hukum, 

Ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas 

akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 

bawah tangan, maka termasuk ke dalam akta Notaris yang batal 

demi hukum.

c. Akta Notaris Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai 

Akta Di Bawah Tangan

1) Akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1869 

KUHPerdata

2) Pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang menyebutkan secara 

tegas jika dilanggar maka akta Notaris mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

d. Akta Notaris Dibatalkan Oleh Para Pihak Sendiri, yang dibatalkan 

oleh para pihak, baik karena sepakat atau melalui putusan pengadilan 

, adalah isi akta, karena isi akta merupakan kehendak para pihak.

Faktor yang dapat menyebabkan suatu akta dapat dibatalkan adalah 

: 

a. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai 

dengan Undang-Undang Jabatan Notaris

b. Adanya kesalahan ketikan pada salinan akta Notaris. 

c. Apabila ada kesalahan ketik pada salinan akta Notaris seharusnya 

kita kembali pada ketentuan Undang-Undang. Yang mempunyai 

nilai sebagai akta otentik sebetulnya adalah akta asli dari akta 

Notaris tersebut. 

Pasal 1888 KUHPerdata menentukan kekuatan pembuktian dari 

akta otentik ada pada aslinya. Salinan akta hanya mempunyai kekuatan 

yang sama dengan akta aslinya apabila salinan tersebut sama dengan 
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aslinya. Kalau ada salinan akta yang bunyinya tidak sama dengan 

aslinya (karena ada kesalah ketikan) maka yang bersangkutan dapat 

meminta kembali salinan yang sama bunyinya. Salinan yang salah 

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. 

Adanya kesalahan bentuk akta Notaris 

Kesalahan bentuk dari akta Notaris itu bisa terjadi seperti yang 

seharusnya berbentuk Berita Acara Rapat, oleh Notaris dibuat Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat.

Adanya kesalahan atas isi akta Notaris 

Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak 

memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap 

benar, tetapi setelah itu kemudian ternyata tidak benar. 

Misalnya: Yang bersangkutan mengaku bahwa perempuan 

yang dibawanya adalah istrinya, kemudian ternyata bukan istrinya, 

Yang bersangkutan mengaku telah dewasa ternyata kemudian 

belum dewasa, Yang bersangkutan mengaku sebagai Warga Negara 

Indonesia, kemudian ternyata Warga Negara Asing, Yang bersangkutan 

memberikan bukti-bukti pemilikan atas objek perjanjian, yang 

dikemudian hari ternyata bukti palsu.

Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam 

pembuatan akta, Yaitu perbuatan melawan hukum seperti yang diatur 

dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Misalnya, seorang Notaris yang 

membuat suatu akta dimana Notaris mengetahui perbuatan hukum 

yang diinginkan dalam akta tersebut nyata-nyata merugikan salah satu 

pihak.

Penilaian Akta Notaris dengan Asas Praduga Sah :

a. Penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan Asas 

Praduga Sah (Vermoeden van Rechtmatigheid) atau Presumptio 

lustae Causa, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada 

pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.

b. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus 

dengan gugatan ke pengadilan umum atau pengadilan agama jika 

berkaitan dengan penerapan hukum Islam, dan harus dibuktikan 

ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materiil akta 

Notaris.
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c. Selama gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap 

sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan 

dengan akta tersebut.

3.3.5 Legalisasi dan Waarmerking

Melihat ketentuan dalam buku IV KUHPerdata terutama Pasal 4a,175 

1880;176 mengisyaratkan perlunya legalisasi surat yang ditanda tangani 

dibawahtangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan 

yang lain bila hendak  dipergunakan didalam proses pembuktian. 

Dalam prakteknya seringkali legalisasi yang dilakukan tidaklah 

sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan tersebut. Misalnya 

legalisasi yang dilakukan oleh dinas kependudukan, legalisasi akta 

kelahiran, atau akta lain seperti akta/surat kematian, kartu tanda 

penduduk dan lain sebagainya. Atau sebagaimana yang dilakukan oleh 

pejabat sekolah/perguruan tinggi dalam legalisasi ijasah. Legalisasi 

seperti yang dilakukan oleh Notaris sebagaimana disebutkan 

merupakan legalisasi yang berupa tindakan mengesahkan tandatangan 

dengan mencocokkannya berdasarkan specimen tandatangan pejabat 

yang berwenang dalam asli dokumen dengan fotocopy dokumen yang 

akan dilegalisasi. Setelah dilakukan pencocokan tandatangan oleh 

pejabat yang berwenang dalam dokumen tersebut lalu mencocokan 

dan memberikan cap/stempel, kemudian menandatangani dokumen 

fotocopy tersebut. Hal tersebut berarti bahwa dokumen fotocopy 

tersebut telah disahkan dan dinyatakan sama dengan dokumen aslinya. 

175 Pasal 1874a : Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud 
dalam  alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang 
ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang 
pejabat lain yang ditunjuk Undang-Undang, yang menyatakan bahwa si penandatangan 
tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan 
kepada si penandatangan, dan, bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di 
hadapan pejabat tersebut.

176 Bunyi Pasal 1880 adalah : Akta di bawah tangan, sejauh tidak dibubuhi pernyataan 
sebagaimana termaksud  dalam pasal 1874 alinea kedua dan dalam pasal 1874a, tidak 
mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga, kecuali sejak hari dibubuhi pernyataan 
oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang 
dan dibukukan menurut aturan undangundang; atau sejak hari meninggalnya si       
penandatangan atau salah seorang penandatangan; atau sejak hari dibuktikannya 
adanya akta dibawah-tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau 
sejak hari diakuinya akta dibawah-tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang 
dihadapi dengan  akta itu.
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Kewenangan seperti ini, juga dimiliki oleh Notaris untuk melakukan 

pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.

Menurut situs Departemen Hukum dan HAM, legalisasi adalah 

tindakan mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat 

umum yang diangkat oleh pemerintah. Dalam situs deplu go.id 

disebutkan bahwa dokumen yang akan dibawa keluar negeri 

dilegalisasi oleh Mentri Luar Negeri, setelah terlebih dahulu 

dokumen tersebut dilegalisasi oleh Direktur Jendral Administrasi 

Hukum Umum, Kementrian Hukum dan HAM. Kemudian dokumen 

tersebut dilegalisasi kembali oleh Konselor Kementrian Luar Negeri. 

Selanjutnya dokumen tersebut dibawa ke kedutaan negara yang dituju 

untuk dilegalisasi kembali. Dasar Legalisasi  dokumen oleh kementrian 

ini adalah Staatblad 1909 nomor 291 tentang legalisasi tanda-tangan.177 

Prinsip dasar dalam pemberian legalisasi oleh perwakilan RI dan 

instansi pemerintah lainnya adalah tidak ada implikasi hukum yang 

merugikan pemerintah RI, tbertentangan dengan Undang-Undang dan 

peraturan RI, dan tidak diluar kewenangan ketentuan yang berlaku”. 

Jadi Kementrian Luar Negeri dan perwakilan RI yang melakukan 

legalisasi tidak bertanggung jawab terhadap isi dokumen itu. Berbeda 

dengan akta otentik legalisasi surat dibawahtangan, dapat dilakukan 

oleh Notaris/pejabat dimanapun selama dia berwenang untuk itu, 

bahkan untuk warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, 

legalisasi dapat dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang 

ada di Negara tersebut. Dalam hal ini berlaku azas hukum “Lex Loci 
Solutionis” yaitu hukum yang berlaku adalah tempat dimana isi 

perjanjian dilaksanakan. Karena itu terhadap dokumen-dokumen dari 

luar negeri yang akan digunakan di Indonesia harus terlebih dahulu 

diberi materai Indonesia sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai 

dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian 

dan denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai 

terutang apabila pemeteraian kemudian dilakukan setelah dokumen 

digunakan.178 Dokumen yang telah dimeteraikan kemudian dicap 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 Jo. 476/

177 Rahmadi Utomo Sukotjo, Kasubdit Perijinan Penerbangan dan Perkapalan Serta  

Legalisasi, Situs Akses DEPLU.go.id.
178 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 476/KMK.03/2002 

tentang Pelunasan Bea  Materai dengan cara Pematerain Kemudian Menteri Keuangan 
Republik Indonesia.
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KMK.03/2002 oleh Pejabat Pos disertai dengan tanda tangan, nama 

dan nomor pegawai Pejabat Pos bersangkutan. 

Yang dimaksud pembuatan legalisasi oleh Notaris adalah 

penandatanganan suatu tulisan dihadapan Notaris disertai dengan 

pernyataan bertanggal berupa keterangan tertulis yang dibubuhkan 

oleh Notaris mengenai keterangan bahwa yang membubuhkan 

tanda tangan itu dikenal atau diperkenalkan kepadanya, bahwa yang 

memperkenalkan itu dikenal oleh Notaris, bahwa tulisan tersebut telah 

dijelaskan terlebih dahulu sebelum dilakukan penandatangan para 

penghadap. Notaris membubuhkan tandatangannya dan cap dibawah 

keterangan yang dibuatnya itu, untuk selanjutnya didaftarkan kedalam 

buku khusus legalisasi.

Kata-kata legalisasi sendiri muncul sebagai istilah yang 

diketemukan didalam praktek Notaris sebagai terjemahan atas kata 

“Waarmerking” tanda tangan dan cap ibu jari dalam akta dibawah-

tangan. Oleh Notaris perkataan tersebut diartikan menjadi dua jenis 

yaitu : 179

a. Legalisasi,

b. 2. Waarmerking (pendaftaran atau pembukuan)

Jika membandingkan keduanya hasil yang diperoleh adalah : 180

a.  Akta Legalisasi : Tanda Tangan/cap ibu jari dibubuhkan dihadapan 

Notaris, Isi dijelaskan oleh Notaris kepada si penandatangan/

pembubuh cap ibu jari, Penandatangan/pembubuh cap ibu jari 

dikenal oleh Notaris/diperkanalkan kepada Notaris, Ada Kepastian 

tanggal akta ditandatangani/atau dibubuhkan cap ibu jari.

b. Akta Waarmerking :   Tanda Tangan/cap ibu jari, dibubuhkan bukan 

dihadapan Notaris, Isi Tidak dijelaskan oleh Notaris, Belum tentu 

dikenal oleh Notaris, karena itu diperkenalkan kepada Notaris atau 

mungkin saja sudah dikenalnya, Tidak ada kepastian tanggal akta 

ditandatangani/atau dibubuhkan cap ibu jari.

4.3.6. Wewenang Notaris dalam Melakukan Legalisasi

Perbuatan hukum legalisasi yang dilakukan Notaris, mengacu 

kepada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a,b, dan c Undang-Undang 

Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa “Notaris berwenang 

179 M.U. Sembiring, Teknik Pembuatan Akta, Program Pendidikan Spesialis Notaris, 
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997, hlm 123.

180 Ibid, hlm 129.
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pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat dibawah-tangan dengan mendaftarkannya ke dalam buku 

khusus, membukukan surat-surat dibawah-tangan dengan mendaftar 

dalam buku khusus, membuat copy dari asli surat-surat dibawah-

tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis 

dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, dan melakukan 

pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya. Legalisasi juga 

mengacu kepada Stb. 1909 No. 291 tentang “legalisasi tanda-tangan”. 

Legalisasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf 

a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas  Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris, 

dalam jabatannya berwenang untuk mengesahkan tanda tangan 

dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan 

mendaftar dalam buku khusus. Ketentuan ini, merupakan legalisasi 

terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang 

perseorangan atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai 

cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan 

oleh Notaris. Secara ringkasnya, penjelasan dari legalisasi ini adalah, 

para pihak setelah membuat suratnya, kemudian membawanya ke 

Notaris untuk menandatangankannya di hadapan Notaris, kemudian 

Notaris mencatatkannya dalam Buku Legalisasi. Tanggal pada saat 

penandatanganan dihadapan Notaris itulah, sebagai tanggal terjadinya 

perbuatan hukum, yang melahiran hak dan kewajiban antara para 

pihak. Notaris dapat pula membacakan/menjelaskan isi dari surat 

tersebut atau hanya mengesahkan tanda tangan dan kepastian 

tanggalnya saja. Poinnya tetap pada para pihak harus membubuhkan 

tanda tangannya di hadapan Notaris, untuk kemudian tanda tangan 

tersebut disahkan. Setelah menetapkan kepastian tanggal sebagai 

tanggal ditandatanganinya perjanjian di bawah tangan antara para 

pihak. Notaris kemudian menuliskan redaksi Legalisasi pada surat 

tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014 Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, dalam jabatannya, Notaris berwenang pula 

membukukan surat di bawah tangan, dengan mendaftarkannya dalam 

buku khusus. Buku khususnya disebut dengan Buku Pendaftaran 

Surat Di Bawah Tangan. Dalam keseharian, kewenangan ini dikenal 
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juga dengan sebutan Pendaftaran surat dibawah tangan dengan 

kode: “Register” atau Waarmerking/Waarmerk. Inti dari pendaftaran 

ini, para pihak telah menandatangani suratnya, baik sehari ataupun 

seminggu sebelumnya, kemudian membawa surat tersebut ke Notaris 

untuk didaftarkan ke dalam Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. 

Fungsinya, terhadap perjanjian/kesepakatan yang telah disepakati 

dan ditandatangani dalam surat tersebut, selain para pihak, ada 

pihak lain yang mengetahui adanya perjanjian/kesepakatan itu. Hal 

ini dilakukan, salah satunya untuk meniadakan atau setidaknya 

meminimalisir penyangkalan dari salah satu pihak. Hak dan kewajiban 

antara para pihak lahir pada saat penandatanganan surat yang telah 

dilakukan oleh para pihak, bukan saat pendaftaran kepada Notaris. 

Pertanggungjawaban Notaris sebatas pada membenarkan bahwa para 

pihak membuat perjanjian/kesepakatan pada tanggal yang tercantum 

dalam surat yang didaftarkan dalam Buku Pendaftaran Surat Di 

Bawah Tangan. 

Pada awal berlakunya Notaris Reglement (Peraturan Jabatan 

Notaris stb.1863 No.3) dalam Pasal 44 disebutkan bagaimana caranya 

dan oleh siapa tanda tangan seorang Notaris harus dilegalisasi apabila 

dokumen yang berkenaan akan digunakan di dalam atau di luar negeri. 

Pasal ini menggunakan kata dilegalisasi dan disebutkan bahwa tanda 

tangan seorang Notaris harus dilegalisasi oleh :

a. Gubernur, apabila dokumen yang terkait akan digunakan di dalam 

negeri

b. Sekretaris Umum Negara, Sekretaris Negara atau Direktur 

Kehakiman apabila dokumen yang terkait akan digunakan di luar 

negeri Dalam perkembangnnya Pasal 44 Peraturan jabatan Notaris 

Stb.1860 No.3 dicabut dengan Stb.1909-290 dan diganti dengan 

ordonansi Stb.1909 No.291. Dalam ordonansi tersebut diatur 

legalisasi tanda tangan, tidak hanya dari seorang Notaris, tetapi 

juga dari pejabat-pejabat pemerintah atau penduduk lain, tanpa 

melihat apakah dokumen tersebut digunakan di dalam atau di luar 

negeri. Wewenang untuk memberikan legalisasi menurut ordonansi 

ini diberikan kepada beberapa pejabat tinggi pemerintahan antara 

lain Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM), Menteri 

Sekretaris Negara, Gubernur atau penggantinya.

Pasal 1 Stb. 1867 No.29 disebutkan bahwa, cap jempol disamakan 
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dengan tanda tangan hanya apabila cap jempol itu diwaarmerking dan 

diberi tanggal oleh seorang Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk 

dalam ordonansi. Dalam keterangannya harus dinyatakan bahwa 

ia mengenal orang yang membubuhkan cap jempol atau orang itu 

diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu dijelaskan (voorhouden) 

kepada orang itu; setelah itu, orang itu membubuhkan cap jempolnya 
dihadapan pejabat itu. 

Ordonansi Stb 1867 No.29 diubah dengan Stb.1916 No.44 Jo 43, 

Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa sebuah cap jempol/jari tanda 

tangan orang termasuk golongan hukum pribumi (dan mereka yang 

dipersamakan) dibawah wesel, surat order, aksep, surat-surat atas nama 

pembawa (aan toonder) dan surat-surat dagang lainnya, disamakan 

dengan sebuah akta dibawah-tangan, asalkan akta itu diberi waarmerking 

oleh seorang Notaris atau pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah, bahwa 

ia mengenal orang yang membubuhkan cap jempol, atau sidik jari atau 

tanda tangan itu, dan isi akta itu telah dijelaskan kepada orang itu dan 

akhirnya cap jempol, sidik jari atau tanda tangan itu dibubuhkan 

dihadapan pejabat umum itu. Disinilah untuk pertama kalinya seorang 

Notaris diberi kewenangan untuk melegalisasi akta di bawah tangan. 
181

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa legalisasi yang dilakukan 

oleh Notaris adalah suatu tindakan hukum yang harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut:

a. Notaris mengenal orang yang membubuhkan tanda tangan pada 

surat di bawah tangan yang akan dilegalisasi tersebut

b. Isi surat dibawah-tangan tersebut dijelaskan/diterangkan 

(voorhouden) oleh Notaris kepada orang/para pihak yang 

melegalisasi surat dibawahtangan tersebut, yang juga di hadiri oleh 

saksi-saksi

c. Pembubuhan tanda tangan pada surat di bawah tangan tersebut 

dilakukan oleh orang/para pihak di hadapan/disaksikan oleh para 

saksi dan Notaris 

d. Notaris membuat catatan/keterangan pada bagian bawah surat 

dibawah tangan tersebut, “bahwa Notaris tersebut mengenal orang/

pihak yang membubuhkan tanda tangan pada surat di bawah 

181 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Ichtiar Baru Van  

Hoeve, Jakarta, 2000, hlm 239.
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tangan tersebut, bahwa isi akta telah dibacakan/diterangkan kepada 

orang/para pihak yang menghadap, bahwa Notaris menyaksikan 

dengan mata kepala sendiri orang/para pihak yang menghadap 

membubuhkan tanda tangannya pada surat di bawah tangan 

tersebut.

e. Notaris membubuhkan stempel dan tanda tangannya pada bagian 

bawah surat dibawah-tangan tersebut dan memberikan tanggal 

sesuai dengan tanggal penandatanganan surat di bawah tangan 

tersebut. Setelah para pihak dan saksi membubuhkan tanda 

tangannya terlebih dahulu.

f. Notaris mendaftarkan surat dibawah-tangan tersebut pada buku 

daftar khusus legalisasi yang telah disiapkan oleh Notaris tersebut 

dan memberikan tanggal pendaftaran sesuai dengan tanggal 

penandatanganan surat dibawahtangan tersebut oleh orang/para 

pihak yang menghadap.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa legalisasi yang 

dilakukan oleh Notaris adalah suatu keterangan pribadi dari seorang 

Notaris selaku pejabat publik (een personele verklaring) mengenai 

suatu kebenaran tanda-tangan dan kepastian tanggal dari suatu surat 

dibawah-tangan yang dibawa oleh orang/para pihak ke hadapannya. 

Legalisasi bukan merupakan akta otentik karena isi surat dibawah 

tangan tersebut dibuat oleh orang/para pihak yang menghadap dan 

bukan dibuat oleh/dihadapan Notaris. Dalam praktek pelaksanaan 

legalisasi yang dilakukan oleh Notaris, para pihak menghadap kepada 

Notaris dengan membawa dokumen dibawahtangan yang akan 

dilegalisasi tersebut. Dokumen dibawah-tangan tersebut tidak boleh 

ditandatangani sebelumnya oleh para pihak pada saat dibawa ke 

hadapan Notaris. Kemudian Notaris meminta asli dan fotocopy KTP 

dari para penghadap dan memeriksa dan mencocokkan keasliannya. 

Tujuan pencocokan asli KTP dan fotocopy dari penghadap tersebut 

adalah untuk memastikan kebenaran bahwa penghadap yang datang 

ke hadapan Notaris tersebut adalah orang-orang yang berhak dan 

berwenang dalam penandatanganan akta dibawah tangan yang akan 

dilegalisasi oleh Notaris tersebut. Setelah dilakukan pencocokan 

identitas diri para penghadap, kemudian Notaris membacakan dan 

menjelaskan isi dokumen di bawah tangan yang akan dilegalisasi 

tersebut. Pembacaan dan penjelasan tentang isi dari dokumen di bawah 
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tangan tersebut dilakukan oleh Notaris kepada para pihak berikut akibat 

hukum dari pembuatan dokumen di bawah tangan tersebut. Setelah 

pembacaan dan penjelasan isi dokumen tersebut, Notaris meminta 

para penghadap untuk membubuhkan tanda tangannya pada dokumen 

di bawah tangan tersebut, dengan disaksikan langsung oleh Notaris 

tersebut dan juga saksi-saksi. Setelah para penghadap membubuhkan 

tanda tangannya pada dokumen di bawah tangan tersebut, Notaris 

melekatkan fotocopy identitas diri dari para penghadap yang 

menandatangani dokumen di bawah tangan tersebut, kemudian Notaris 

yang bersangkutan mencantumkan keterangantanggal, bulan, tahun 

dan keterangan yang memperjelas proses legalisasi yang ditempatkan 

di bawah dokumen dibawah-tangan itu dengan bunyi: Nomor....../

LEG/....bulan/tahun. Saya yang bertanda tangan di bawah ini..........

(nama Notaris), Notaris di......(tempat/kedudukan), menerangkan 

bahwa isi surat ini telah saya bacakan dan terangkan kepada......(nama-

nama para penghadap), yang saya Notaris kenal/diperkenalkan kepada 

saya dan sesudah itu maka.....(nama-nama penghadap) membubuhkan 

tanda tangan/cap jarinya di atas surat ini, dihadapan saya, Notaris. 

Kemudian, Notaris yang bersangkutan memberikan cap stempel 

Notaris182 dan menandatangani keterangan yang dibuatnya tersebut 

182 a. Stempel Notaris  Bentuk dan ukuran telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI 

 Nomor. M.02.HT.03.01 thn 2007 

Stempel Notaris berbentuk Lingkaran : 

Stempel Notaris memiliki Diameter lingkaran luar = 3,5 cm 

Stempel Notaris memiliki Diameter lingkaran dalam = 2,5 cm 

Dalam Stempel Notaris Jarak antara lingkaran luar dan dalam = 0,5 cm 

Dalam Stempel Notaris  Ruang pada lingkaran dalam memuat lambang negara RI. 

Dalam Stempel Notaris Ruang diantara lingkar dalam dan lingkar luar dituliskan 

nama Notaris, alamat lengkap, atau nama lengkap dan gelar, jabatan dan tempat 

kedudukan Notaris ybs.
b. Penggunaan Stempel Notaris telah diatur dalam Psl 5 Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM RI Nomor. 

M.02.HT.03.01 tahun 2007. 

Stempel Notaris digunakan pada Minuta akta 

Stempel Notaris digunakan pada Akta Originali 

Stempel Notaris digunakan pada  Salinan akta 

Stempel Notaris digunakan pada Kutipan akta 

Stempel Notaris digunakan pada Grosse akta 

Stempel Notaris digunakan pada Surat dibawah tangan 

Stempel Notaris digunakan pada Surat-surat resmi yang berhubungan dgn pelaksa-
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di bawah kalimat keterangan tersebut. Setelah Notaris yang 

bersangkutan membubuhkan cap stempel dan tanda tangan di bawah 

kalimat keterangan itu, lalu Notaris yang bersangkutan mendaftarkan 

dokumen yang dilegalisasi tersebut di buku daftar khusus legalisasi 

yang telah dibuat oleh Notaris tersebut. Dalam buku daftar legalisasi 

tersebut dicatat nomor urut legalisasi, tanggal, bulan dan tahun 

legalisasi serta judul dokumen yang dilegalisasi tersebut. Tanggal 

pendaftaran dokumen yang dilegalisasi tersebut wajib sama dengan 

tanggal pelaksanaan penandatanganan dokumen oleh para penghadap. 

Tata cara legalisasi yang memenuhi syarat harus sesuai menurut bunyi 

Pasal 1874 dan 1874a KUHPerdata yaitu :

a. Penandatangan akta (para pihak) adalah orang yang dikenal/

diperkenalkan pada Notaris.

b. Sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, Notaris terlebih 

dahulu harus membacakan isinya.

c. Kemudian akta tersebut ditandatangani para penghadap dihadapan 

Notaris barulah kemudian dibukukan menurut aturan Undang-

Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Jabatan 

Notaris, surat dibawahtangan yang disahkan atau dilegalisasi oleh 

Notaris wajib diberi Teraan Cap/Stempel serta Paraf atau tanda tangan 

Notaris. 

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya 

surat dibawah-tangan, berarti telah memperoleh kedudukan sebagai 

akta otentik. Dengan kata lain surat itu dianggap seolah-olah dibuat 

oleh atau dihadapan Notaris. Surat dibawah-tangan sekalipun telah 

mendapat legalisasi dari Notaris tetaplah merupakan surat yang dibuat 

dibawah-tangan. Legalisasi adalah penandatangan surat yang dibuat 

dibawah-tangan yang dilakukan dihadapan Notaris.183

Objek surat/dokumen yang dapat dilakukan legalisasi oleh Notaris 

adalah semua akta atau surat baik itu pernyataan pribadi maupun 

kesepakatan para pihak yang ditanda-tangani dan dibuat dengan 

maksud untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Ketentuan ini 

dapat dilihat pada Pasal 1874 KUHPerdata. 

naan tugas jabatan Notaris berdasar Pasal 15 UUJN.
183 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Bandung, Sinar Grafika, 2005, hlm 59.
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Yang menyatakan bahwa dianggap sebagai tulisan dibawah-

tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah-tangan, surat, daftar, 

surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa 

perantaraan seorang pejabat umum. Misalnya :

a. Surat pernyataan dibawah-tangan

b. Surat kuasa dibawah-tangan

c. Surat wasiat yang ditulis sendiri oleh pewaris (wasiat terbuka)

d. Surat keterangan pengakuan utang dibawah-tangan

e. Surat Persetujuan Dewan Komisaris (SPDK)

f. Surat persetujuan melakukan perbuatan hukum tertentu.

g. Dalam hal ini termasuk wesel, surat order, aksep, surat-surat atas 

nama pembawa (aan toonder) dan surat-surat dagang lainnya.

Untuk akta/dokumen otentik dimana kewenanganya oleh Undang-

Undang diberikan kepada pejabat dari instansi pemerintah tertentu 

seperti akta kelahiran, akta pernikahan, akta perceraian, akta kematian, 

akta PPAT, ijazah, paspor dan lain-lain. Notaris tidak dapat melakukan 

legalisasi sebagaimana dimaksud di dalam penelitian ini. Akan tetapi 

Notaris dapat melaksanakan ketentuan yang termuat didalam pasal 

15 ayat 2 huruf (d) UUJN tentang pengesahan kecocokan fotocopy 

dengan surat aslinya.
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BAB V
SURAT PENGAKUAN UTANG

5.1 Tinjauan Umum Surat Pengakuan Utang 

Surat Pengakuan Utang adalah surat berharga (blanket lien) yang 

diterbitkan untuk mengikat secara hukum atas seluruh agunan milik 

Debitur bagi kepentingan Kreditur. Dalam Pasal 1 angka 10, Undang-

Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa Surat Berharga 

adalah Surat Pengakuan Utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas 

kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu 

kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan 

dalam pasar modal dan pasar uang. 

Secara yuridis, dua jenis Surat Pengakuan Utang yang digunakan 

Bank: 

a.  Surat Pengakuan Utang Bank di Bawah Tangan 

Yang dimaksud Surat Pengakuan Utang di bawah tangan adalah 

Surat Pengakuan Utang yang dibuat oleh Bank (Kreditur) dan 

nasabahnya (Debitur) yang dibuat oleh para pihak, tanpa Notaris.

Kelemahan dari Surat Pengakuan Utang bawah tangan adalah : 

1) Apabila diambil tindakan hukum melalui proses peradilan 

dengan alasan Debitur wanprestasi, Debitur dapat memungkiri 

tanda tangannya sehingga berakibat mentahnya kekuatan 

hukum perjanjian kredit yang telah dibuat. 

2) Dalam pasal 1877 KUHPerdata, jika seseorang memungkiri 

tulisan/tanda tangannya, maka Hakim harus memerintahkan 

agar kebenaran dari pada tulisan atau tandatangan tersebut 

diperiksa di muka Pengadilan, tentunya hal tersebut akan 

merepotkan bank sebagai Kreditur. 

3) Oleh karena Surat Pengakuan Utang ini dibuat oleh para 

pihak yang formulirnya disediakan oleh bank, bila terjadi 

perselisihan, Debitur dapat menyangkal telah disepakati dalam 

Surat Pengakuan Utang tersebut. 

4) Apabila Surat Pengakuan Utang bawah tangan tersebut hilang 

karena sebab apapun, maka Bank tidak lagi memiliki arsip asli 

mengenai adanya Surat Pengakuan Utang tersebut sebagai alat 

bukti. 
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b. Surat Pengakuan Utang Notariil 

Pada dasarnya, perjanjian kredit dalam pemberian kredit Bank 

merupakan salah satu  instrumen utang yang penting, yang dari 

sisi kepentingan Kreditur seharusnya dapat dieksekusi terhadap 

kewajiban pembayaran guna pelunasan utang yang wajib dibayar 

oleh Debitur kepada Kreditur. Baik dengan atau tanpa putusan 

pengadilan sebagai perintah melaksanakan kewajiban pelunasan 

utang Debitur. Mengingat kepentingan ini, dalam proses pemberian 

kredit sebaiknya : 

1) Mempergunakan Hak Tanggungan184 

2) Pembuatan perjanjian kredit dalam bentuk akta notariil (Akta 

Notaris) 

5.2. Surat Pengakuan Utang yang dilegalisasi Notaris

Legalisasi (Pengesahan) adalah pengesahan akta dibawah tangan 

oleh Notaris atau pejabat umum lainnya yang ditunjuk oleh Undang-

Undang dengan membubuhkan pernyataan tertentu pada akta dibawah 

tangan tersebut. 

Surat Pengakuan Utang di bawah tangan yang telah dilegalisasi 

akan menjamin kepastian mengenai : 

a. tanggal akta, bahwa akta tersebut dibuat pada tanggal sebagaimana 

tanggal yang tercantum dalam akta; 
b. tanda tangan, bahwa tanda tangan yang tercantum dalam akta 

adalah tanda tangan orang (para pihak) yang namanya tercantum 

dalam akta. 

Sehingga tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama 

dengan tanggal legalisasi dari Notaris. Dengan demikian ada jaminan 

keabsahan tanda tangan dari para pihak. Para pihak yang menanda 

tangani dokumen tersebut tidak bisa menyangkal atau mengatakan 

bahwa yang bersangkutan tidak tahu ataupun tidak mengerti isi dari 

dokumen/surat yang ditanda tanganinya (mengingkarinya).

184 Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan, pengertian Hak Tanggungan adalah bahwa “Hak Tanggungan adalah 
hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjunya 
disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 
yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain 
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah-tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, 
yang memberikan kedudukan diutamakan Kreditur tertentu terhadap Kreditur-Kreditur 
lainnya” 
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5.3. Surat Pengakuan Utang yang di Waarmerking Notaris

Waarmerking adalah pengesahan tanggal dari akta dibawah tangan 

oleh Notaris atau pejabat umum lainnya yang ditunjuk oleh Undang-

Undang. Akta dibawah tangan yang telah di waarmerking akan 

menjamin kepastian tanggal dibuatnya akta tersebut. Namun, akta 

dibawah tangan yang telah dilegalisasi atau di waarmerking statusnya 

tetap sebagai akta dibawah tangan. 

Surat Pengakuan Utang bawah tangan yang di Register 

(Waarmerking) artinya adalah dokumen/surat yang bersangkutan di 

daftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris pada tanggal 

tertentu. Hal ini ditempuh dengan dokumen atau surat tersebut sudah 

ditanda tangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan 

kepada Notaris. Jadi tanggal surat bisa saja tidak sama dengan tanggal 

pendaftaran. 

Jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, 

maka tentu saja lebih kuat Legalisasi daripada Register (waarmerking). 

Dokumen tertentu yang digunakan sebagai kelengkapan 

suatu proses mutlak diminta harus dilegalisir, misalnya: di kantor 

Pertanahan, surat persetujuan dari ahli waris untuk menjaminkan 

tanah dan bangunan, atau surat persetujuan isteri untuk menjual tanah 

yang terdaftar atas nama suaminya dan lain sebagainya. 

5.4. Kekuatan Surat Pengakuan Utang dilegalisasi Notaris sebagai 

Alat Bukti

Jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya tata urutan kekuatan 

pembuktian surat/akta/tulisan (bukti tertulis) adalah : 

a. Akta Notariil 

b. Surat di bawah tangan yang dilegalisasi Notaris 

c. Surat di bawaah tangan yang di waarmerking 

d. Surat di bawah tangan yang tanpa melibatkan pejabat umum 

(Notaris). 

Kekuatan hukum sebagai pembuktian surat di bawah tangan yang 

dilegalisasi lebih kuat daripada Register (waarmerking). Untuk 

dokumen tertentu yang akan digunakan sebagai kelengkapan proses 

pengalihan kepemilikan hak atas suatu kebendaan atau hak-hak 

lainnya, mutlak yang diminta harus berbentuk legalisasi. Apabila 

surat/dokumen tersebut tidak dibuat oleh Notaris, maka tidak dapat 
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diterima sebagai kelengkapan proses Hak Tanggungan. Bila timbul 

permasalahan dikemudian hari, pihak bersangkutan harus membuat 

ulang persetujuan dan melegalisasikannya di hadapan Notaris.185 

Pembuktian melalui Surat Pengakuan Utang notariil memiliki 

kekuatan yang berbeda dengan Surat Pengakuan Utang yang dibuat di 

bawah tangan, terhadap Surat Pengakuan Utang yang dibuat di bawah 

tangan beban pembuktian harus melalui proses persidangan biasa, 

dimana para pihak dihadapkan pada pemeriksaan saksi menyangkut 

kebenaran para pihak, kebenaran tanda tangan dan kebenaran 

persetujuan para pihak dalam isi perjanjian, pembuktian Surat 

Pengakuan Utang bawah tangan menjadi sangat fatal lagi apabila ada 

pihak yang tidak mengakui kebenaran kehadirannya menurut waktu 

dan tandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut (mengingkari), 

sehingga memerlukan beban pembuktian bagi pihak yang disanggah 

untuk memberikan bukti lain. Sebaliknya Surat Pengakuan Utang 

notariil, kebenaran dalam Surat Pengakuan Utang notariil sepanjang 

tidak ada pembuktian sebaliknya dianggap sah, pihak yang menyanggah 

kebenarannya harus membuktikan sanggahannya tersebut.

Seorang Notaris memberikan kepastian tentang penanggalan dari 

pada aktanya yang berarti berkewajiban untuk menyebut dalam akta 

bersangkutan tahun, bulan dan tanggal pada waktu mana akta tersebut 

dibuat. Pelanggaran kewajiban tersebut berakibat akta tersebut 

kehilangan sifat otentiknya dan dengan demikian perjanjian tersebut 

hanya seperti suatu perjanjian yang dibuat di bawah tangan. 

Adanya Legal Officer Bank juga mempunyai peran yang besar 

dalam pembuatan Surat Pengakuan Utang, 186 sehingga dalam 

185 http://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmerking.
186 Legal  Officer perusahaan bank atau lembaga pembiayaan bertugas melakukan analisis 

yuridis, melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan, menyiapkan perjanjian kredit, 
melakukan pengikatan jaminan, melakukan penyimpanan legal dokumen, melakukan 
pengawasan kredit, serta melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah.

Untuk menjadi legal officer di dunia perbankan, terdapat beberapa standar kompetensi 

yang harus dipenuhi.
 Yang pertama adalah Kompetensi Teknis, yaitu memahami dan menguasai serangkaian 

ketrampilan dan pengetahuan teknis dalam bidang-bidang terkait dengan pekerjaan 
dan berbagai macam fungsi legal. Antara lain seperti Hukum Perbankan, operasioanl 
perbankan, hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum acara, hukum benda & 
pengikatannya, hukum perjanjian, hukum perorangan, hukum pidana, hukum 
perburuhan, dasar-dasar risk management, internal control & compliance.
a. Kompetensi kedua yang juga harus dikuasai adalah Kompetensi Perilaku. Yaitu 

serangkaian perilaku yang wajib ditampilkan oleh seorang Legal Officer agar dapat 
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mengadakan perjanjian kredit dihadapan Notaris, Legal Officer 
dituntut peran aktifnya guna memeriksa aspek hukum dan kelengkapan 

yang diperlukan. Kemungkinan terjadi kekeliruan suatu perjanjian 

kredit/pengakuan utang yang dibuat secara notariil dapat saja terjadi. 

Sehingga Legal Officer tidak mutlak bergantung kepada Notaris, 

melainkan Notaris dianggap sebagai mitra atau rekanan dalam 

pelaksanaan suatu perjanjian kredit/pengakuan utang. Terhadap Surat 

Pengakuan Utang yang dibuat secara notariil ini, akan memberikan 

kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, sempurna 

dalam artian kebenaran menyangkut isi Surat Pengakuan Utang yang 

berkaitan dengan kehendak para pihak, waktu pelaksanaan berkaitan 

dengan tanggal dibuatnya surat dan kebenaran para pihak yang 

menandatangani Surat Pengakuan Utang tersebut. 

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, 

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perjanjian yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 

otentik, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 

oleh Undang-Undang. Dalam menjalankan kewenangannya, Notaris 

dituntut untuk mengetahui dan memahami permasalahan hukum yang 

akan dihadapi dalam menjalankan tugasnya. 

Bahwa dalam membuat Surat Pengakuan Utang, Notaris harus 

berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku 

dan menjamin kehendak para pihak yang tertuang dalam isi Surat 

Pengakuan Utang tersebut, kehendak yang kuat ini termasuk juga 

kebenaran dari persetujuan para pihak terhadap pembentukan isi Surat 

Pengakuan Utang tersebut. Walaupun Surat Pengakuan Utang yang 

melaksanakan tugas secara efektif. Kompetensi ini antara lain meliputi memiliki 
daya analisa yang baik, berorientasi pada kualitas, memiliki kemampuan manajerial, 
memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis, mampu 
membangun hubungan kerja yang baik, fokus pada pelanggan, memiliki komitmen 
terhadap pekerjaan, memiliki kemataangan, wawasan yang cukup dan bijaksana.

b. Kompetensi ketiga adalah Pengalaman Kerja. Antara lain legal experience, 
yaitu pengalaman dalam melakukan upaya hukum litigasi dan/atau non litigasi, 
pengalaman dalam menyusun suatu dokumen hukum atau aktivitas pemberian 
advis. Selain itu, dibutuhkan pula core banking experience, yaitu pengalaman 
pernah terlibat dalam melakukan aktivitas operasional pada unit kerja bank (antara 
lain: Treasury, Operation, Credit) sehingga memahami proses, sistem, prosedur dan 
alur kerja bidang tersebut.
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dibuat di bawah tangan maupun Surat Pengakuan Utang yang dibuat 

dengan akta Notaris tidak memberikan kekuatan pembuktian yang 

sama, pada prinsipnya Surat Pengakuan Utang berfungsi sama, yaitu :

a. Surat Pengakuan Utang merupakan alat bukti bagi Kreditur dan 

Debitur untuk membuktikan adanya hak kewajiban yang timbal-

balik antara Bank sebagai Kreditur dan nasabah yang meminjam 

sebagai Debitur. 

b. Surat Pengakuan Utang digunakan sebagai alat bukti/sarana 

pemanfaatan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan, 

karena Surat Pengakuan Utang berisi syarat dan ketentuan dalam 

pemberian kredit.

c.  Surat Pengakuan Utang menjadi dasar perjanjian ikutannya, yaitu 

perjanjian pengikatan jaminan. 

d. Surat Pengakuan Utang hanya sebagai alat bukti yang membuktikan 

adanya utang Debiturdan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, 

yaitu tidak memberikan kekuasaan langsung kepada Bank untuk 

mengeksekusi barang jaminan/agunan apabila Debitur tidak 

mampu melunasi utangnya

5.5 Grosse Akta

Secara umum Grosse akta pengakuan utang diatur pada Pasal 

224 HIR.187 Grosse akta merupakan salah satu akta Notaris yang 

mempunyai sifat dan karakteristik yang khusus bila dibandingkan 

dengan akta otentik lainnya. 

Grosse akta adalah suatu salinan atau kutipan (secara pengecualian) 

dari minuta akta (naskah asli) yang di atasnya (di atas judul akta) 

memuat kalimat : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa dan dibawahnya dicantumkan kalimat Diberikan sebagai Grosse 

Pertama dengan menyebut nama dari orang, yang atas permintaannya, 

Grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya. 

Grosse akta yang memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana 

diatur dalam pasal 224 HIR mempunyai kekuatan eksekutorial seperti 

halnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap, dimana apabila pihak Debiturwanprestasi, pihak Kreditur dapat 

langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa 

187 HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan 
menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui. Reglemen ini berlaku di jaman 
Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848.
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melalui proses gugatan perdata terhadap harta kekayaan Debitur. 

Namun apabila tidak memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana 

diatur dalam pasal 224 HIR maka grosse akta tersebut cacat yuridis, 

akta tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga apabila 

Debitur wanprestasi atas kewajibannya maka Bank harus mengajukan 

gugatan perdata biasa melalui pengadilan. 

Dalam kaitannya dengan perjanjian kredit bahwa dalam praktek 

pemberian kredit Grosse akta tersebut merupakan alat bukti adanya 

utang, adapun alasan dibuatnya Grosse akta pengakuan utang adalah 

sebagai berikut: 

a. Perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga 

jika Debitur melakukan wanprestasi maka Kreditur tidak dapat 

melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada tetapi 

harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih 

dahulu kepada Debitur; 
b. Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya 

hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar utang 

sejumlah uang tertentu. Akta pengakuan utang yang dibuat 

dihadapan Notaris berdasarkan Pasal 224 HIR memiliki kekuatan 

hukum yang sama seperti keputusan hakim yang bersifat tetap 

atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa akta pengakuan utang 

memiliki kekuatan eksekutorial; 
c. Mempercepat eksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan 

gugatan terlebih dahulu kepada Debitur. 
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BAB VI
PENGHAPUSAN LEGALISASI 

SURAT PENGAKUAN UTANG OLEH NOTARIS

6.1. Urgensi Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh 

Notaris

Sesuai fungsinya sebagai penyalur dana yaitu menawarkan 

produk kreditnya kepada masyarakat yang membutuhkan dana guna 

membantu memenuhi kebutuhannya akan modal kerja dan investasi 

dalam bentuk pinjaman (kredit) dengan persyaratan mudah dan bunga 

yang kompetitif,188 diharapkan pemberian kredit dapat membantu 

menambah modal kerja dan investasi bagi calon Debitur. Bank juga 

memiliki tugas khusus yang diarahkan pada perbaikan ekonomi 

masyarakat dan pembangunan nasional dengan melakukan usaha/

praktek perbankan yang mengutamakan  membantu masyarakat kecil 

atau masyarakat menengah kebawah. Dimana dalam memberikan 

kredit/semua kebutuhan pembiayaan usaha mikro (microfinancing) 
pada masyarakat, Bank menggunakan prosedur yang mudah 

dan sederhana, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. 

Meningkatnya pendapatan/penerimaan Bank dari bunga kredit dalam 

menyediakan semua sarana/fasilitas serta meningkatkan pendapatan 

modal Bank merupakan salah satu strategi yang harus dipenuhi 

188 Pengertian Suku Bunga  adalah harga dari penggunaan uang atau bias juga dipandang 
sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Atau harga dari 
meminjam uang untuk menggunakan daya belinya dan biasanya dinyatakan dalam 
persen (%). 

         Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang 
berdasarkan prinsip Konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual 
produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada 
nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada 
bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

 Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada 
nasabahnya, yaitu: 

1. Bunga Simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai ransangan atau balas jasa 

bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan 

harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contoh: jasa. 

2. Bunga Pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga 

yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank. Contoh: bunga kredit. 
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Bank. Sebagai salah satu entry point  tumbuh dan berkembangnya 

hubungan dan loyalitas jangka panjang dengan nasabah yang kelak 

akan dikembangkan menjadi nasabah komersial maupun nasabah 

korporasi sejalan dengan pertumbuhan usaha para nasabah, Bank harus 

memperkuat pertumbuhan dan perkembangannya dengan membentuk 

kluster-kluster kredit yang merupakan potensi pasar untuk produk dan 

jasa.

Suatu kebijakan internal suatu Bank disusun dan dibuat oleh 

pejabat Bank yang berwenang dan bertanggung jawab atasnya yang 

digunakan sebagai pedoman landasan dan dasar pelaksanaan suatu 

hal yang diatur secara khusus dalam kebijakan tersebut. Begitu pula 

dengan kebijakan tentang pelaksanaan kredit suatu Bank, maka 

kebijakan tersebut harus dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kredit pada suatu Bank demi tercapainya visi, misi serta 

tujuan baik tujuan bagi Bank khususnya serta perekonomian negara 

yang berdasarkan pada asas demokrasi ekonomi pada umumnya.189

Menurut teori hukum ekonomi Richard Posner, yang lazim disebut 

sebagai Economic Analysis Of  Law. Sebagai applied theory;teori 
Richard Posner melandasi pemikirannya bahwa, “sebuah aturan hukum 

dikatakan efektif, jika aturan hukum itu direspon secara prestasi oleh 

setiap individu terkait, karena kepatuhannya terhadap aturan tersebut 

akan memberikan insentif.190Disini, hukum digunakan dan berperan  

sebagai alat dalam mewujudkan perubahan-perubahan  bidang sosial 

sehingga mengesankan bahwa hukum dalam masyarakat memainkan 

peranan yang progresif, karena hukum diletakkan di depan, dalam 

konteks negara kesejahteraan. Indonesia memerlukan pembangunan 

hukum yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan di masa 

depan dengan kinerja yang lebih baik. Begitu pula suatu kebijakan, 

harus dapat berlaku secara efektif sehingga dapat tercapai visi, misi 

serta tujuan yang diharapkan.

189 Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang 
Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 
kekeluargaan. Pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi 
ekonomi, menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan 
pembangunan, memberikanpengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan 
ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan ekonomi.

190 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Ed. 4, USA: Harvard University Press, 
1994, hlm4.
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Berdasarkan penelitian penulis,191 urgensi kebijakan Direksi Bank 

menghapuskan legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh Notaris antara 

lain adalah :

a. Bagi kepentingan internal Bank

1) Sebagai salah satu bentuk penyempurnaan kebijakan internal 

Bank yang digunakan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan 

perbankan yang tertuang dalam peraturan internal yang berisi 

mengenai segala suatu hal yang digunakan untuk mengatur dan 

berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan segmen kreditnya, 

dalam hal ini mencakup mengenai keseluruhan sistem dan 

prosedur yang menyangkut mulai dari proses pengajuan 

permohonan kredit, monitoring, evaluasi dan penyelesaian/ 

eksekusi jaminan pada kredit bermasalah nasabah (Debitur), 

dapat mempermudah Bank dalam memahami dan memasarkan 

kreditnya, sehingga fungsi Bank baik sebagai sumber mobilisasi 

dana dapat terpenuhi. Menjadi sumber pemasukan dana/dapat 

meningkatkan pendapatan dan keuntungan Bank.

Dalam praktek perbankan, merupakan suatu tuntutan 

dan keharusan bagi Bank untuk selalu memperbaharui 

kebijakan dan pedoman peraturannya guna mengembangkan 

produk-produk Bank terutama produk kreditnya agar selalu 

melaksanakan perbaikan kualitas kreditnya ditengah dinamika 

perekonomian global maupun lokal, yang didalamnya juga 

tetap harus diperbaharui mengenai beberapa hal yang mencakup 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi portofolio kredit secara 

komprehensif, onsite maupun offsite, disertai pembinaan kerja 

operasional.192

191 Sinkronisasi Hukum Ketentuan Surat Pengakuan Utang KUPEDES BRI Tanpa 
Legalisasi berdasarkan SENOSE : 25-DIR/ADK/09/2013.

192 Lihat Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, UPP  
AMPYKPN, Yogyakarta, 2003,hlm 230; bahwa Pengawasan kredit adalah kegiatan 
pengawasan/monitoring terhadap tahapan-tahapan 

      proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit 
dan fasilitas kreditnya. Pengawasan Langsung (onsite) yaitu dilakukan dengan 
mengadakan kunjungan langsung ke tempat usaha Debitur atau lokasi lainnya yang 
berkaitan dengan kredit yang diberikan, misalnya kantor, gudang, tempat agunan milik 
Debitur, dan sebagainya. 

 Pengawasan Tidak Langsung (offsite) dilakukan berdasarkan pemantauan atas laporan/
dokumen dan melakukan surat menyurat secara aktif maupun pasif kepada Debiturdan 
melakukan review terhadap perkembangan kredit Debitur.

     Di dalam mencapai tujuannya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar semua  
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Sebagai upaya menjaga bunga kredit pinjaman sebagai 

sumber pendapatan, maka menjaga kualitas kredit merupakan 

hal yang penting. Salah satu cara menjaga kualitas tersebut 

adalah selalu melaksanakan pengawasan kredit secara 

berkesinambungan dengan proses monitoring yang disertai 

evaluasi untuk dapat mengetahui hasilnya, dengan melakukan 

proses dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tercapai tujuan. 
     Monitoring merupakan proses rutin pengumpulan data-data dan pengukuran kinerja 

suatu proses atau program, sedangkan evaluasi adalah suatu proses penilaian suatu 
proses yang berkaitan dengan efektifitas proses. Pelaksanaan evaluasi berbeda dengan 
proses monitoring. Proses monitoring dilakukan secara rutin sedangkan untuk proses 
evaluasi dilakukan pada akhir periode dan membutuhkan metode yang cocok dalam 
melakukan proses evaluasi.

 Fungsi dari proses monitoring tersebut sendiri antara lain adalah :

a. Memantau dan mengawasi kesesuaian proses pemberian KUPEDES dan penagi-

hannya terhadap kebijakan, prosedur dan ketentuan yang berlaku.

b. Memastikan bahwa jumlah kredit yang diberikan tidak melanggar atau sesuai den-

gan ketentuan pedoman peraturan / perundangan yang berlaku.

c. Memantau dan mengawasi kesesuaian penanganan kredit bermasalah (restrukturi-

sasi kredit, hapus buku, hapus tagih, dan pengambil alihan agunan), sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

d. Memantau kesesuaian pelaksanaan pengadministrasian dokumen dan arsip perkred-

itan dengan ketentuan yang berlaku.

e. Memantau penetapan kualitas kredit dan kecukupan jumlah penyisihan penghapu-

san kredit sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. 

f. Memberikan peringatan dini kepada satuan/unit kerja kerja/pegawai terkait apabila 

kualitas kredit Debituratau seluruh portofolio kredit di satuan/unit kerja/pegawai 

tersebut berpotensi mengalami penurunan.

g. Mengevaluasi kesesuaian penetapan pegawai yang menempati jenjang jabatan di 

bidang perkreditan dengan kompetensinya.

h. Mengawasi perilaku pegawai perkreditan dan melaporkan kepada pejabat di atas-

nya, kepada Direksi dan/atau Komisaris apabila terjadi pelanggaran atau penyim-

pangan yang dilakukan oleh pegawai perkreditan. 

i. Mengevaluasi kebijakan, prosedur, organisasi dan manajemen perkreditan secara 

menyeluruh.

j. Mengawasi penggunaan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit sebagaima-

na tercantum dalam Perjanjian Kredit.

k. Memantau perkembangan usaha Debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan 

kunjungan ke lokasi usaha dan agunan Debitur sewaktu-waktu dengan didasarkan 

pada kriteria antara lain jumlah fasilitas kredit, jenis Debitur, jenis usaha, dan/atau 

kualitas kredit.

l. Memantau perkembangan ekonomi, persaingan usaha Debitur terutama Debitur 

dengan sektor ekonomi dan kegiatan usaha yang beresiko tinggi serta Debitur bere-

siko tinggi.
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monitoring kredit dapat mengetahui perkembangan Debitur 

dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi berbeda 

pada tiap Debiturnya.

2) Merupakan bentuk tugas, wewenang serta tanggung jawab 

Komisaris Direksi suatu Bank untuk bertanggung jawab 

dalam menyusun peraturan/kebijakan sebagai pedoman 

terkait yang mengatur mengenai pelaksanaan kreditnya. Hal 

tersebut merupakan pelaksanaan langkah perbaikan berbagai 

penyimpangan pelaksanaan perkreditan terkait pelaksanaan 

prinsip Good Corporate Governance (GCG),193 perlunya selalu 

melakukan pembaharuan pedoman kebijakannya dalam segmen 

perkreditan dengan melihat dan berkiblat pada konsep Triple 

Track Strategy, yang terdiri dari pro-growth (pertumbuhan 

ekonomi); pro-poor (mengentaskan kemiskinan); dan pro-job 

(penciptaan lapangan kerja/ penurunan pengangguran),194dengan 

193 Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berpedoman pada : 

a. prinsip keterbukaan (transparency) dalam berkomunikasi dan menyebarkan in-

formasi kepada para pemangku kepentingan dalam mendapatkan informasi Bank 

menggunakan berbagai media yang ada, yaitu dengan media internet, cetak, radio, 

televisi, dan kegiatan atau event; 
b. prinsip akuntabilitas (accountability) yang memiliki fungsi sistem dan pertanggung-

jawaban yang jelas dari seluruh bagian perusahaan sampai dengan pemisahan antara 

kewajiban dan wewenang antara pemegang saham, dewan komisaris dan direksi; 
c. prinsip tanggung jawab (responsibility) terhadap stakeholder dalam melaksanaan 

aktivitas usahanya Bank selalu berpedoman dan mematuhi setiap ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memberi manfaat bagi ma-

syarakat (pertanggungjawaban sosial); 
d. prinsip independensi (independency) demi dalam setiap kegiatan usahanya dengan 

senantiasa melaksanakan  secara professional  tanpa adanya benturan kepentingan 

atau gangguan dari pihak lain sehingga dapat dipertanggung jawabkan seperti yang 

tercantum dalam kode etik Bank dalam prinsip profesionalisme; 
e. prinsip kewajaran (fairness) dengan selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian, 

kewajaran dan adil dalam memenuhi kebutuhan stakeholder serta melindungi hak 

minoritas, hal ini tercermin dari seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi 

Bank yang tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga den-

gan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan atau Pemegang 

Saham Pengendali Bank. 
194 Pembangunan Berkeadilan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendirikan 

atau membentuk dengan dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-
wenang, bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak 
yang lemah.  Dimana dalam konsep ekonomi artinya masyarakat mendapat kesempatan 
yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan. Strategi pencapaian 

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



146

selalu berdasar pada tujuan meningkatkan pendapatan atau 

penerimaan dari segmen kredit yang menyediakan sarana 

dan fasilitas bagi nasabahnya serta dengan mengembangkan 

hubungan dan loyalitas jangka panjang dengan para nasabah. 

Dalam pembaharuan pedoman operasional pelaksanaan 

kredit Bank, juga diatur mengenai profesionalisme dan 

integritas para pejabat dan pegawai Bank sebagai insan 

perbankan, tujuannya adalah agar dapat melaksanakan tugas 

dan keahliannya secara profesional, jujur, obyektif, cermat 

seksama serta  memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan 

perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan 

Pasal 49 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

pertumbuhan ekonomi berkeadilan mengandalkan pada pemberdayaan masyarakat 
miskin, peningkatan partisipasi masyarakat untuk memaksimalkan produktivitas/ 
kapasitas, program Keluarga Berencana, dan program lain untuk pengendalian jumlah 
penduduk, pertumbuhan yang berkualitas, pengendalian inflasi, stabilisasi harga 
kebutuhan pokok, kebijakan subsidi, bantuan sosial untuk peningkatan daya beli, 
ketersediaan fasilitas: kesehatan, pendidikan, air bersih, hukum, infrastruktur lainnya 
untuk peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan ketersediaan informasi pasar, 
akses terhadap sumber daya produktif (modal & kredit) dan peningkatan akses pasar.

   Dalam konsep Triple Track Strategy, yang terdiri dari pro-growth (pertumbuhan 
ekonomi); pro-poor (mengentaskan kemiskinan); dan pro-job (penciptaan lapangan 
kerja/ penurunan pengangguran) bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 
berkeadilan. Kebijakan perekonomian yang pro-growth digunakan sebagai dasar yang 
mengindikasikan baiknya performa perekonomian Indonesia di berbagai sektor. 

 Pro-growth, merupakan kebijakan yang mendukung dan memihak kepada pertumbuhan 
ekonomi. Hal ini berarti, kebijakan yang dikeluarkan, baik kebijakan mikro ekonomi 
maupun makro ekonomi mampu mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Pendekatan melalui mekanisme ekonomi ini berusaha mendorong 
pertumbuhan perekonomian yang kuat tidak hanya pada kalangan industri besar namun 
juga industri UMKM. Kebijakan bagi usaha mikro difokuskan pada kesempatan 
berusaha dan stabilitas pendapatan. Pertumbuhan berkeadilan mengharapkan tidak 
hanya adanya pertumbuhan ekonomi semata, namun juga adanya pertumbuhan yang 
berkualitas yang dinikmati secara luas.

 Pro-poor, merupakan kebijakan sosial pemerintah yang berpihak kepada masyarakat 
kecil atau orang miskin. Batasan kemiskinan disini bukan hanya pada ketidakmampuan 
ekonomi, namun juga mencakup kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar serta 
perbedaan perlakukan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani 
kehidupan secara bermartabat. 

 Pro-job, adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan 
pekerjaan yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan 
semakin meningkatnya peluang kerja, maka akan semakin baik pula kualitas hidup 
masyarakat. 
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan meningkatan 

pengetahuan pengelolaan tentang resiko kredit pada seluruh 

jajaran Bank (insan bank) yang tertuang dalam pembaharuan 

aturan yang digunakan sebagai pedoman dan dasar berlakunya 

kredit pada Bank. Kedua hal tersebut penting mengingat pejabat 

dan pegawai Bank berperan penting dalam proses pemberian 

kredit (sejak permohonan sampai dengan pencairan kredit) dan 

administrasi kredit. Insan Bank yang mampu menganalisa dan 

menentukan kelancaran proses pelunasan angsuran Debitur 

sehingga dapat mengurangi permasalahan kredit yang akan 

timbul seperti kredit bermasalah atau kredit macet, mengingat 

perkreditan merupakan salah satu kegiatan yang memiliki resiko 

yang merugikan Bank, serta pada jangka panjangnya dapat 

mengakibatkan kerugian Nasabah penyimpan dana (nasabah 

Kreditur) yang juga pengguna jasa perbankan, membuat 

pengawasan kredit perlu diterapkan secara menyeluruh.

Dengan mempertimbangkan seluruh pegawai Bank, terutama 

yang terkait dalam perkreditan harus memiliki pemahaman 

menangani kredit bermasalah. Dengan upaya memberikan 

pengetahuan kepada seluruh jajaran insan perbankan mengenai 

penanganan kredit bermasalah dengan cara pembinaan lebih 

intensif kepada Debitur yang memiliki kredit bermasalah 

dan kredit yang berpotensi untuk bermasalah; melakukan 
pembekalan seluruh jajaran pegawai Bank mengenai informasi 

kredit bermasalah dalam administrasi dan dokumentasi kredit 

untuk penanganan tindak lanjut guna dapat disampaikan 

kepada Dewan Komisaris Bank untuk menjadi materi dalam 

Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank secara berkala; serta 
memberikan informasi kepada seluruh jajaran Bank mengenai 

semua hal yang mencakup penyebab kredit bermasalah, 

perkembangan kredit bermasalah, perkembangan penanganan 

kredit bermasalah, dan tindak lanjut khususnya yang berdampak 

signifikan terhadap kinerja Bank.
3) Dipergunakan sebagai pedoman yang tertuang dalam peraturan 

internal yang membantu mengatur Bank dalam memasarkan 

produk atau jasa perbankannya selain produk kreditnya, 

sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanannya.
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Pembaharuan kebijakan atau peraturan yang dipergunakan 

sebagai pedoman pelaksanaan kredit, merupakan salah 

satu strategi pemasaran kredit Bank yang bertujuan untuk 

memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada 

nasabah atau Debiturnya. Pengembangan ini disesuaikan 

dengan memperhatikan kebutuhan dan karakter Debitur. 

Pengembangan dan berbagai pembaharuan dengan arah 

perbaikan berbagai fitur produk kreditnya termasuk dengan  
menghapuskan legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh Notaris 

tentunya akan lebih meringankan biaya administrasi pemberian 

proses kredit mengingat biaya legalisasi dibebankan pada 

Debitur akan lebih memberatkan Debitur. 

Bank menargetkan terpenuhinya kebutuhan seluruh Debitur 

yang beragam dengan sasaran meningkatkan pelayanan serta 

kepuasan nasabah (Debitur), sehingga memberikan dampak 

positif terhadap pertumbuhan kredit dan perkembangan bisnis  

Bank dalam jangka panjang. Hal tersebut sejalan dengan tujuan 

Bank dalam memberikan layanan yang cepat, akurat, aman, 

ramah dan nyaman kepada nasabahnya. Sedangkan jasa-jasa 

lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung 

kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan kredit dan 

dana-dana yang lainnya. 

4) Peningkatan pangsa pasar dalam pelaksanaan seluruh program 

pemasaran kredit Bank dapat tercapai. 

Dalam upaya meningkatkan kehadiran kredit Bank dalam 

pasar potensial dan mendekatkan diri pada target pasar yang 

mengikuti perkembangan masyarakat serta ekonomi global 

yang mampu melaksanakan konsep community banking195 yang 

berkualitas dengan perluasan jangkauan pelayanan kredit Bank 

195 Community banking adalah penyaluran kredit mikro dengan menggunakan prinsip 
sosiologi.

      BRI menerapkan konsep community banking yang lebih mengutamakan aspek 
kepercayaan dengan para nasabah. Termasuk dalam hal ini kegiatan pendampingan 
dan memberikan konsultasi keuangan untuk nasabah mikro sehingga mendukung 
pertumbuhan bisnis masyarakat dan menjaga kualitas pinjaman. 

     SDM perbankan harus berada di tengah-tengah masyarakat sebelum menyalurkan 
kredit mikro. 

     Pendekatan-pendekatan ini dilakukan agar Bank lebih mengenal nasabah dan juga 
sebagai jalan untuk mengecilkan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL).
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sebagai produk dan jasa keuangan yang sederhana, aman dan 

mudah diakses oleh nasabah/Debitur.

5) Tuntutan target untuk meningkatkan volume/jumlah nasabah 

kredit, membuat Direksi Bank memandang perlu melakukan 

pembaharuan dan perbaikan pedoman kebijakan yang digunakan 

sebagai aturan dan pedoman yang mengatur jajaran insan 

Bank menjalankan kewajibannya dalam meningkatkan jumlah 

nasabah kreditnya. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan, 

kredit Bank diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat.

6) Realisasi/pelaksanaan Governance Outcome yang merupakan 

manifestasi dari pelaksanaan governance Bank, dimulai dari 

komitmen governance kemudian dilaksanakan melalui struktur 

governance kemudian  dilanjutkan dalam proses governance 

secara terintegrasi, dimana bentuk manifestasi pelaksanaannya 

dapat dilihat pada kesinambungan usaha, perlindungan nasabah 

kredit, tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kemanfaatan 

Bank bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

7) Bentuk penerapan kegiatan perbankan yang mengutamakan 

pelayanan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai penunjang 

peningkatan ekonomi masyarakat, mengingat potensi 

peningkatan nasabah untuk layanan perbankan kredit masih 

sangat terbuka sehinggamenjadikan sektor Usaha Mikro 

Kecil Menengah sebagai fokus dalam pengembangan bisnis 

perbankannya. 

Dengan melayani Usaha Mikro Kecil Menengah akan 

dapat memberikan multiplier effect terhadap peningkatan 

ekonomi masyarakat mengingat Usaha Mikro Kecil Menengah 

merupakan tulang punggung dan komponen terbesar ekonomi 

Indonesia. 

Bank juga harus memiliki kemampuan untuk terus mengikuti 

dinamika sektor kredit agar tetap dapat memimpin di segmen 

Usaha Mikro Kecil Menengah, penghapusan legalisasi Surat 

Pengakuan Utang tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri 

bagi nasabah/Debitur dikarenakan pertimbangan biaya 

administrasi pemberian kredit yang ringan sehingga membantu 

Usaha Mikro Kecil Menengah dalam hal pengusaha Usaha 
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Mikro Kecil Menengah yang memerlukan bantuan modal untuk 

mengembangkan bisnisnya. 

Dalam upaya revitalisasi,196cross selling antar produk 

segmen bisnis dan trickle down bisnis korporasi dengan segmen 

Usaha Mikro Kecil Menengah untuk dapat menghasilkan 

capaian strategis lain yang yakni perbaikan kualitas kredit, yang 

juga diikuti dengan penerapan strategi integrasi pertumbuhan 

kredit dengan menekankan adanya trickledown bisnis dan turut 

berkontribusi pada terciptanya keseimbangan pertumbuhan 

laba dan mendukung pertumbuhan usaha suatu bank, maka 

dipandang untuk memiliki  suatu pedoman yang mengatur 

batasan-batasan, tugas dan wewenang serta segala sesuatunya, 

sehingga dalam pelaksaan dan penerapan proses penyaluran 

kredit menjadi lebih terprogram, teratur dan lebih mudah dalam 

pengawasan dan evaluasinya sehingga tujuan yang diharapkan 

menjadi lebih cepat dapat dicapai. Dengan penghapusan 

legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh Notaris diharapkan 

penyaluran kredit Bank menjadi lebih terprogram, mudah dan 

teratur dalam proses penyalurannya.

8) Bentuk strategi kebijakan kredit yang dikeluarkan internal 

Bank dengan tujuan untuk dilaksanakan dan dipergunakan 

sebagai pedoman insan Bank dalam mengembangkan segmen 

kreditnya dalam melaksanakan suatu konsep community 
banking berkualitas.197 

196 Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali 
suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu 
atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat 
penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya.

197 Konsep community banking yang berkualitas, yang antara lain meliputi:
 Perluasan jangkauan pelayanan kredit untuk dapat disalurkan ke seluruh pelosok 

Indonesia disamping sebagai produk dan jasa keuangan kredit mikro yang sederhana, 
aman dan mudah diakses oleh nasabah.
a. Peningkatan kualitas produk dan layanan di segmen kredit mikro dalam menjalin 

kemitraan yang berkesinambungan dengan para Debiturnya sehingga tercipta 
pertumbuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang berkelanjutan.

 Pemenuhan sumber daya manusia insan perbankan yaitu jajaran pegawai Bank 
Rakyat Indonesia yang mengerti seluk beluk usaha kredit mikro, mampu bertindak 
sebagai pemberi solusi dan partner bagi para pelaku kredit mikro melalui pemberian 
arahan, pendampingan dan pengawasan yang konsisten.

b. Pemberian informasi mengenai microbanking BankRakyat Indonesia sebagai 
lembaga keuangan mikro yang berhasil dan berkelanjutan di tingkat internasional, 
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Mengingat kepuasan nasabah adalah hal yang penting dalam 

bisnis perbankan, sehingga menciptakan loyalitas nasabah 

jangka panjang karena dengan basis nasabah yang kokoh, 

dengan tujuan Bank mampu maksimal dalam pemberian 

layanan kredit sehingga mendukung keberhasilan strategi 

pengembangan kreditnya.

9) Meningkatkan kualitas produk dan layanan segmen kredit 

Bank dalam menjalin kemitraan berkesinambungan antara 

Bank dengan Debiturnya sehingga tercipta pertumbuhan 

Bank baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang 

berkelanjutan. 

Hal tersebut didukung dengan pemenuhan Sumber Daya 

Manusia insan perbankan dan segenap jajaran pegawai Bank 

yang mengerti seluk beluk permasalahan dan usaha kredit, 

sehingga mampu bertindak sebagai pemberi solusi sekaligus 

partner bagi para pelaku kredit melalui pemberian arahan, 

pendampingan dan pengawasan yang konsisten dan mengerti 

serta menerapkan informasi mengenai microbanking198, dengan 

harapan Bank dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai 

lembaga keuangan yang berhasil dan berkelanjutan secara 

global internasional sekaligus sebagai global corporate social 

responsibility.199

b. Bagi nasabah Debitur

1) Menambah serta memberikan rasa aman, nyaman dan memberi 

kemudahan bagi nasabah Bank dalam menggunakan jasa 

perbankan khususnya dalam bidang pelayanan kredit karena 

dalam pelaksanaan pemberian kreditnya, Bank memiliki 

pedoman yang selalu diperbaharui dan selaras dengan 

sekaligus sebagai global corporate social responsibility BankRakyat Indonesia 
untuk pengembangan microbanking yang berkelanjutan secara internasional.

198  Microbanking adalah penyaluran unit bisnis perbankan yang dibentuk dengan harapan 
dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan jasa perbankan dari para usahawab skala 
kecil dan mikro yang bergerak di sektor produktif dalam semua jenis usaha, sehingga 
dapat berkembang dan mengembangkan volume usahanya.

199 CSR  (Corporate Social Responsibility)  adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan 
oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dimana 
perusahaan itu berada.
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perkembangan keadaan masyarakat dan perekonomian global 

sehingga dapat meningkatkan akses layanan yang lebih 

memberikan kemudahan kepada nasabah atau Debiturnya. 

Debitur akan merasa pengembangan pedoman dan kebijakan 

kredit Bank tersebut dibuat dengan menyesuaikan dan 

memperhatikan kebutuhan dan karakter nasabah (Debiturnya).

2) Dalam upaya meningkatkan usahanya, Debitur memerlukan 

kredit sebagai pengadaan atau peningkatan modal dalam 

berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja, 

mesin, bahan baku, peningkatan sumber daya manusia, metode, 

pasar, sumber daya alam dan teknologi. 

Dengan kemudahan dan pembaharuan pedoman kredit 

Bank termasuk pada penghapusan legalisasi Surat Pengakuan 

Utang oleh Notaris, dipandang lebih akan mampu meringankan 

Debitur/nasabah sehingga akan lebih mendorong pertumbuhan 

dan perluasan ekonomi masyarakat pada umumnya serta 

Debitur/nasabah pada khususnya.

Bagi pengusaha yang kesulitan dalam meningkatkan 

produksinya karena keterbatasan modal, dapat terbantu untuk 

peningkatan usaha proses pengolahan bahan baku menjadi 

barang jadi dengan menikmati hasil proyeknya yang dibantu/

dibiayai oleh kredit Bank yang lebih ringan dengan pedoman 

yang pasti, jelas serta pelayanan insan Bank yang lebih baik. 

Membantu Debitur dalam menciptakan daya beli baru, 

meningkatkan kegairahan berusaha, dikarenakan bagi 

pengusaha yang usahanya terhambat karena kekurangan atau 

mengalami keterbatasan modal sehingga dapat meningkatkan 

usahanya melalui bantuan kredit Bank yang meringankan 

Debitur/nasabah karena peraturan yang baru tersebut dibuat 

dengan dasar lebih memberikan kemudahan bagi Debitur.

Dalam jangka panjang, dibuka atau didirikannya perusahaan 

atau usaha yang baru akan menimbulkan tumbuhnya usaha 

lain sehingga memiliki dampak positif bagi perekonomian 

nasional.200

200 Hasanuddin Rahman, Kebijakan Kredit Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 24. 
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Dengan memiliki pedoman dan peraturan yang baik serta 

diterapkannya peraturan bagi produk kreditnya, Bank dapat 

berkembang ke arah yang lebih baik sesuai visi misi Bank 

tersebut dengan didukung pelayanan baik dan terus meningkat 

dari seluruh jajaran insan Bank yang lebih teratur dan sesuai 

dengan Good Corporate Governance, maju dan berkembangnya 

usaha perbankan diharapkan dapat memberikan keuntungan 

yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena 

meningkatkan efisiensi penggunaan uang/modal dengan 
meningkatkan produktivitas masyarakat serta perkembangan 

ekonomi nasional.

3) Penghapusan legalisasi Surat Pengakuan Utang yang tertuang 

dalam suatu pedoman dan peraturan yang baik tentu akan 

dapat memberikan keuntungan sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat dikarenakan dapat meningkatkan 

efisiensi penggunaan uang atau modal dengan meningkatkan 
produktivitas masyarakat mengingat secara keseluruhan baik 

penerapan peraturan bagi produk kredit Bank, sehingga Bank 

akan semakin berkembang ke arah yang lebih baik sesuai visi 

dan misinya dengan didukung pelayanan yang baik dan terus 

meningkat dari seluruh jajaran insan Bank yang lebih teratur 

dan sesuai dengan Good Corporate Governance.

Dengan adanya pedoman kredit yang selalu uptodate, 

mengikuti perkembangan masyarakat dan perekonomian 

global, maka Debitur/nasabah Bank  mendapatkan keuntungan, 

keringanan serta kepastian hukum dan prosedur dalam 

melakukan usahanya dan dalam meningkatkan usahanya 

sehingga  dapat mendirikan usaha baru yang nantinya dapat 

menyerap tenaga kerja, dapat meningkatkan daya guna dan 

peredaran barang dengan adanya kepastian aturan kredit 

yang diambilnya, kemudian untuk pengusaha yang kesulitan 

dalam produksi, misalnya, dapat terbantu untuk memproses 

bahan baku menjadi barang jadi, masyarakat dapat menikmati 

hasil usaha yang dibantu oleh kredit Bank dengan pedoman 

yang pasti, jelas serta pelayanan insan Bank lebih baik dalam 

melayani kreditnya. 
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c. Bagi Perekonomian Nasional

1) Penghapusan legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh Notaris 

merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Direksi Bank 

dengan urgensi yang telah disebutkan sebelumnya yaitu bagi 

internal Bank tersebut sendiri maupun bagi Debitur, kebijakan 

internal kredit Bank dapat menjadi alat/piranti pengendalian 

moneter nasional. 

Dalam perbankan nasional, aktiva produktif yang berupa 

kredit dapat memberikan pendapatan yang besar dibandingkan 

aktiva produktif lainnya. Dengan demikian, suatu kebijakan 

dapat menjaga kualitas kredit bagi Bank agar dapat menerima 

pendapatan dan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. 

Salah satu cara menjaga kualitas tersebut adalah dengan 

melaksanakan pengawasan kredit secara berkesinambungan 

dengan terus memperbaharui kebijakan-kebijakan sebagai 

pedoman kredit agar sesuai dengan perkembangan masyarakat 

dan global, serta agar dapat selalu melakukan pengawasan kredit 

untuk dapat mengetahui perkembangan dari waktu ke waktu 

sehingga mampu mengambil keputusan yang benar dan tepat 

dalam menentukan dan membuat kebijakan serta perdoman yang 

digunakan sebagai pengatur dalam segmen kredit perbankan 

suatu Bank. 

Selain merupakan tuntutan, juga mempunyai tujuan untuk 

memenuhi informasi serta pelayanan  kredit yang dibutuhkan baik 

oleh pihak intern maupun ekstern Bank, pihak ekstern disini adalah 

pihak di luar bank, seperti Bank Indonesia terkait fungsinya untuk 

menilai tingkat kesehatan suatu bank dan pengawasan, 

atau pihak ekstern Bank lainnya misalnya Depertemen Keuangan, 

Badan Pemeriksa Keuangan, audit, serta pihak-pihak lainnya 

yangberkaitan dengan perbankan.

Dengan tercipta dan terwujudnya tujuan suatu kebijakan 

kredit Bank yang baik maka mampu menjadi jembatan dalam 

meningkatkan pendapatan nasional negara. Hal tersebut 

berdasarkan pada kredit Bank diharapkan mampu untuk 

menciptakan dan meningkatkan gairah usaha dan lapangan 

pekerjaan, kredit Bank juga mampu berperan dalam menciptakan 

dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. 
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Secara tidak langsung, pemberian kredit Bank dengan 

prosedur yang berdasarkan kebijakan yang meringankan 

Debitur, yang baik dan lancar, maka akan mampu meningkatkan 

pendapatan Negara yang berasal dari bunga kredit selain dari 

pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang karena volume 

usaha yang meningkat, sehingga dapat memacu pertumbuhan 

ekonomi secara umum. Penyaluran dana perbankan baik dalam 

bentuk kredit yang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan 

konsumsi dan investasi sektor riil, akan mempengaruhi 

pertumbuhan sector riil dan pertumbuhan ekonomi nasional.

2) Menjadi alat stabilitas ekonomi yang dilakukan melalui 

kebijakan ekspansi dan kontraksi kredit. Hal tersebut mengingat 

urgensi dari penghapusan legalisasi Surat Pengakuan Utang 

salah satunya adalah dalam upaya ekspansi kredit guna 

meningkatkan pendapatan dari bunga kredit.

Sebagai alat stabilitas ekonomi nasional, kredit dapat 

digunakan sebagai alat pengendalian. Dalam keadaan inflasi, 
pemerintah dapat menerapkan kebijakan uang ketat (tight 
money policy) antara lain dengan membatasi pemberian 

kredit. Sebaliknya dalam keadaan ekonomi yang lesu karena 

deflasi, pemerintah dapat melonggarkan kebijakan pemberian 

kredit sehingga akan menimbulkan kegiatan usaha. Alat untuk 

megendalikan kegiatan moneter. Disamping itu bagi negara, 

kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter. 

Dengan adanya ekspansi kredit oleh Bank maka akan 

menciptakan dan memperluas pasar. Pada Bank yang sahamnya 

dimiliki baik sebagian/seluruhnya oleh pemerintah/Negara/

daerah yang terkait dengan keberhasilan peningkatan labanya 

dari pelaksanaan ekspansi kredit akan dapat menambah 

pendapatan pemerintah/negara yang berupa setoran bagian 

deviden yang bersangkutan. Pemberian kredit Bank dapat 

menciptakan dan memperluas pasar. Dengan adanya kredit Bank 

maka volume produksi dan konsumsi akan meningkat dan hal 

itu akan mendorong terciptanya pasar baru serta peningkatan 

pasar yang telah ada.

3) Penghapusan legalisasi Surat Pengakuan Utang Bank oleh 

Notaris dianggap dapat membantu mewujudkan upaya 
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financial inclusion di Indonesia, diharapkan membuat kegiatan 

perekonomian berlangsung semakin efisien, dan pada akhirnya 
akan meningkatkan daya saing bagi nasional di pasar global. 

Financial inclusion merupakan koreksi terhadap financial 
exclution yaitu sebuah kondisi financial yang hanya 

menguntungkan segelintir pihak saja, atau diartikan sebagai 

suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan 

segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga ataupun non-

harga terhadap akses masyarakat yang menggunakan atau 

memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Dengan sekilas kita mengetahui konsep dan tujuan 

dari Financial Inclusion ini, besar harapan untuk dapat 

menyelamatkan kemiskinan nasional seperti penyelamatan 

usaha lokal dan usaha kecil mandiri agar tercapainya koherenitas 

terhadap perkembangan zaman, sebagai mana mestinya 

masyarakat miskin bisa mendapatkan kemudahan akses untuk 

mengembangkan kegiatan ekonomi mereka, serta mendapatkan 

layanan yang pro-rakyat melalui kredit yang diberikan dengan 

tidak memberatkan masyarakat. 

Partisipasi Bank sebagai salah satu lembaga keuangan dalam 

pengembangan Financial Inclusion yang tepat adalah dengan 

mengembangkan program yang tidak hanya mengandalkan 

usaha pada penghimpunan dana tabungan atau kredit dengan 

bunga ringan, tetapi harus ikut aktif mengentaskan kemiskinan 

melalui pembangunan keluarga dengan akses kredit yang lebih 

luas bagi keluarga miskin,201 dengan penghapusan legalisasi 

perjanjian kredit akan mengurangi biaya administrasi yang 

dibebankan kepada nasabah sehingga bisa dijadikan sebuah 

model dalam financial inclusion, karena memberikan akses 

kemudahan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

mendapatkan kredit dari Bank.

201 http://www.gemari.or.id/Rabu, 12 Pebruari 2014.
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6.2. Sinkronisasi Hukum Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan 

Utang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkron berarti pada waktu 

yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras. Sinkronisasi 

yaitu perihal menyinkronkan, penyerentakan. Sama halnya dengan 

kata harmonisasi yaitu upaya mencari keselarasan.

Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan 

perundang-undangan yang telah ada atau yang sedang disusun guna 

mengatur suatu bidang tertentu. Proses sinkronisasi peraturan bertujuan 

untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan 

peraturan lainnya. Sinkronisasi dilakukan baik secara vertikal dengan 

peraturan di atasnya maupun secara horizontal dengan peraturan yang 

setara.202 Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi 

yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, 

saling melengkapi (suplementer), saling terkait, semakin rendah 

jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi 

muatannya.Tujuan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan 

pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian 

hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara 

efisien dan efektif.
a. Sinkronisasi Hukum secara Horisontal, dilakukan dengan melihat 

pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan 

mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal 

harus dilakukan secara kronologis, sesuai dengan urutan 

waktu ditetapkannya peraturan perundangan-undangan yang 

bersangkutan. 

Suatu kebijakan yang dikeluarkan Direksi Bank terkait 

penghapusan legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh Notaris telah 

selaras terkait dengan kebijakan internal perbankan yang lain,203 

dalam hal penerapan prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional 

yang dilakukan setiap Insan Bank dalam melaksanakan tugasnya 

dan sebagai pedoman bagi semua Insan Bank supaya mampu 

202 http://www.penataanruang.net/ta/Lapan04/P2/SinkronisasiUU/
203 Lihat dalam sinkronisasi hukum horisontal penghapusan legalisasi surat pengakuan 

utang terhadap peraturan  internal lainnya, dalam Sinkronisasi Hukum Ketentuan 
Surat Pengakuan Utang KUPEDES BRI Tanpa Legalisasi berdasarkan SE NOSE : 
25-DIR/ADK/09/2013.
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meningkatkan pemberian pelayanan perbankan untuk segmen 

kredit sesuai dengan kebijakan dan peraturan internal Bank dalam 

melakukan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan komitmen dan 

struktur governance sehingga dapat dicapai governanceoutcome 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG untuk perolahan laba 

yang sebesar-besarnya untuk tercapainya visi misi suatu Bank.

b. Sedangkan sinkronisasi hukum secara vertikal dilakukan dengan 

melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan atau 

kebijakan internal Bank yang berlaku dalam suatu bidang tertentu 

tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penelitian penulis,204 sinkronisasi hukum secara 

vertikal kebijakan internal Bank terkait dalam penghapusan 

Legalisasi Surat Pengakuan Utang adalah : 

1) Kebijakan Penghapusan Surat Pengakuan Utang oleh Notaris 

telah selaras terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 

pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 

tentang Perbankan. 

Dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perbankan, dimana 

Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman 

perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi 

dan mengatur bank. Undang-Undang Perbankan memberikan 

ketentuan pokok Bank yang memberikan kredit kepada para 

nasabah yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh Bank dalam 

pemberian kredit.205

2) Sinkronisasi vertikal antara kebijakan penghapusan legalisasi 

Surat Pengakuan Utang kurang selaras dengan prinsip 

perjanjian dalam buku ketiga KUHPerdata tentang Perikatan, 

204 Sinkronisasi Hukum Ketentuan Surat Pengakuan Utang KUPEDES BRI Tanpa 

Legalisasi berdasarkan SENOSE : 25-DIR/ADK/09/2013.
205 Dalam pokok pemberian kredit perbankan, yang mengharuskan dibuat dalam bentuk 

perjanjian tertulis. 
      Hal tersebut telah selaras dengan dokumen-dokumen, surat-surat kelengkapan 

pemberian kredit pada Bank, begitu pula dalam memberikan kredit kepada nasabahnya 
dalam Undang-Undang Perbankan, dimana Bank harus memiliki keyakinan atas 
kemampuan dan kesanggupan nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari 
penilaian seksama terhatap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha 
nasabah Debitur. 

    Ketentuan-ketentuan dalam hukum perbankan dimana Bank berkewajiban untuk 
menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit.
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bahwa meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara tegas 

dan khusus dalam KUHPerdata, namun unsur-unsur dalam 

suatu surat pengakuan utang tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip-prinsip yang diatur KUHPerdata. Hal ini tegaskan 

dalam Pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua 

perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang 

tidak dikenal dengan suatu nama khusus, harus tunduk pada 

peraturan-peraturan  umum yang termuat dalam Bab I dan Bab 

II KUHPerdata.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menerangkan 

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

Undang-Undang bagi yang membuatnya. Dengan ketentuan 

pasal tersebut, setiap perjanjian yang dibuat berlaku secara sah 

bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan Undang-Undang. 

Yang dimaksud dengan semua perjanjian disini adalah 

termasuk pembuatan Surat Pengakuan Utang dibawah tangan 

oleh para pihak ataupun Surat Pengakuan Utang yang dibuat 

oleh dan dihadapan Notaris. Meskipun dapat dipergunakan 

sebagai Surat Pengakuan keduanya, namun keduanya memiliki 

tingkat kekuatan pembuktian yang berbeda.

Dalam pasal 1877 KUHPerdata disebutkan bahwa jika 

seseorang memungkiri tulisan/tandatangannya, maka Hakim 

harus memerintahkan supaya kebenaran dari pada tulisan 

atau tandatangan tersebut diperiksa Pengadilan, tentunya ini 

akan merepotkan pihak Bank sebagai Kreditur. Ketika akan 

dilakukan tindakan hukum melalui proses peradilan seperti 

lelang atau karena Debitur wanprestasi atau seandainya Debitur 

yang bersangkutan menyangkal atau memungkiri.

Perjanjian pemberian kredit oleh Bank kepada nasabahnya 

yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat digunakan 

sebagai alat kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian 

mengikat, kekuatan pembuktian keluar dan sebagai alat 

pembukian yang sempurna apabila terdapat permasalahan 

di pengadilan apabila Debitur wanprestasi atau timbul kredit 

macet, maka kebijakan penghapusan legalisasi Surat Pengakuan 

Utang kredit Bank oleh Notaris menjadi tidak selaras atau tidak 
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sinkron, mengingat dengan legalisasi Surat Pengakuan Utang 

oleh Notaris lebih kuat sebagai alat bukti di Pengadilan, serta 

mengurangi adanya resiko di Pengadilan Debitur mengingkari 

tanda tangannya, akan lebih menguntungkan pihak  Kreditur. 

Dengan dihapusnya legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh 

Notaris maka Surat Pengakuan Utang yang dibuat antara Bank 

dan Debitur hanyalah berupa Surat Pengakuan Utang bawah 

tangan yang dibuat dan disepakati oleh para pihak, yang 

biasanya formulirnya telah disediakan oleh Bank.

3) Kebijakan penghapusan legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh 

Notaris telah selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan 

oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka 

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam 

dukungan konkret Bank mendorong percepatan pengembangan 

keuangan inklusif, serta keberpihakan pada sektor Usaha Mikro 

Kecil Menengah sebagai salah satu pilar ekonomi yang sangat 

penting dalam mendukung perekonomian nasional dalam  

mendukung program pemerintah yang berorientasi pada pro 

growth, pro poor dan pro job, mengingat kredit dalam kegiatan 

perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama 

sebagai pendapatan terbesar Bank yang berasal dari bunga 

kredit. Hal tersebut membuat pedoman kebijakan dalam poin 

penghapusan legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh Notaris 

dianggap telah berorientasi pada prinsip progrowth, pro poor 
dan pro job, dikarenakan mengingat biaya legalisasi umumnya 

dibebankan pada Debitur/nasabah Bank. 

Pertimbangan tersebut sebenarnya dapat dilakukan bukan 

dengan penghapusan legalisasi Surat Pengakuan Utang namun 

dapat mengganti dengan penurunan biaya administrasi atau 

membuat perjanjian kredit dengan akta notariil, mengingat akta 

notariil adalah alat bukti yang kuat apabila timbul permasalahan 

seperti kredit bermasalah serta penyelesaiannya dan memberi 

jaminan kepastian akan kembalinya kredit yang diberikan oleh 

Bank.
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4) Penghapusan legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh Notaris 

juga kurang selaras dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/

PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset Bank umum.

Di dalam prinsip kehati-hatian pemberian kredit, dalam 

mengeluarkan pedoman kebijakan internal Bank, harus 

melihat pertimbangan bahwa kredit juga dapat meningkatkan 

tingkat permasalahan Bank. Kondisi dan karakteristik dari 

aset perbankan nasional pada saat ini maupun di waktu yang 

akan datang masih tetap dipengaruhi oleh resiko kredit, yang 

apabila tidak dikelola secara efektif dan benar akan berpotensi 

mengganggu kelangsungan usaha serta tingkat kesehatan 

bank. Pengelolaan resiko kredit yang tidak efektif antara lain 

disebabkan kurangnya pertimbangan dalam memasukkan 

poin-poin yang mengatur pelaksanaan yang terdapat dalam 

kebijakan dan prosedur penyediaan dana, termasuk penetapan 

kualitasnya, kelemahan dalam mengelola portofolio aset bank, 

kelemahan dalam mengantisipasi perubahan faktor eksternal 

yang mempengaruhi kualitas penyediaan dana. 

Dalam memelihara kelangsungan usaha dan kesehatan 

Bank, perlu diminimalkan potensi kerugian penyediaan serta 

penyaluran dana kepada masyarakat, antara lain dengan 

memelihara eksposur resiko kredit pada tingkat yang memadai. 

Berkaitan dengan hal tersebut,  Bank wajib menerapkan 

manajemen resiko kredit secara efektif pada setiap jenis 

penyediaan dana serta melaksanakan prinsip kehati-hatian 

terkait dengan transaksi kredit yang dimaksud. Bahwa terkait 

dengan hal tersebut,diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 

No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank 

Umum yang mewajibkan Bank (dalam hal ini Direksi selaku 

penentu dan pembuat kebijakan internal) untuk menilai, 

memantau dan mangambil langkah-langkah yang diperlukan 

agar kualitas Aktiva (meliputi Aktiva Produktif dan Aktiva Non 

Produktif) senantiasa baik. 

Aktiva Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk 

memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, 

penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas 

surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse 
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repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi 

rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya 

yang dapat dipersamakan dengan itu206, sementara, Aktiva 

Non Produktif adalah aset Bank, selain Aktiva Produktif 

yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk 

agunan yang diambil alih. Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia 

No.7/2/PBI/2005, Bank wajib menetapkan kualitas yang sama 

terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan 

untuk membiayai 1 (satu) Debitur, hal ini juga berlaku untuk 

Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank 

(termasuk penyediaan dana yang diberikan secara sindikasi). 

Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas Aktiva 

Produktif, maka kualitas masing-masing Aktiva Produktif 

mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah. 

Ketentuan untuk menetapkan kualitas yang sama tersebut di 

atas juga berlaku terhadap Aktiva Produktif yang digunakan 

untuk membiayai proyek yang sama. 

Dalam penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku dalam 

Bab II, Pasal 2, Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 

tentang penilaian kualitas aset Bankumum Perubahan atas 

Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005, Peraturan Bank 

Indonesia No.8/2/ PBI/2006, Peraturan Bank Indonesia No.9/6/ 

PBI/2007, Peraturan Bank Indonesia No.11/2/PBI/2009 tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, bahwa :

a) Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan 

pada suatu prinsip kehati-hatian.

b) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Bank wajib 

menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan agar kualitas aset Bank senantiasa baik.

Hal tersebut menyangkut dokumentasi antara lain mencakup 

dokumen pendukung yang menjelaskan mengenai kondisi 

Debitur dengan didukung oleh kuatnya dokumen perjanjian 

kredit yang berupa akta perjanjian yang dibuat pada proses 

perkreditan Bank sehingga dapat menerapkan pelaksanaan 

206 Pasal 1 angka 3 PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
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prinsip kehati-hatian pemberian kredit dan dapat untuk 

mengantisipasi resiko kredit macet dikemudian hari apabila 

Debitur wanprestasi. 

Penerbitan kebijakan kredit penghapusan legalisasi 

Surat Pengakuan Utang oleh Notaris juga dipandang dapat 

meningkatkan resiko kredit bermasalah, ketika Debitur 

mengingkari janjinya (wanprestasi/cidera janji) baik dalam 

membayar bunga dan ataupun kredit induk yang telah jatuh 

tempo, dalam hal adanya keterlambatan pembayaran atau sama 

sekali tidak ada pembayaran ataupun dalam hal bila nasabah/

Debitur mengingkari tandatanganya di Pengadilan, hal tersebut 

tentu tidak luput karena faktor dokumen pengikatan jaminan 

yang tertuang dalam bentuk Surat Pengakuan Utang yang 

lemah, maka adanya pelaksanaan kredit tanpa jaminan yang 

cukup atau Surat Perjanjian Kredit yang hanya dibuat di bawah 

tangan membuat Bank tidak dapat mengeksekusi jaminan 

secepatnya guna pelunasan utang ketika terdapat tanda-tanda 

kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah.

5) Kebijakan penghapusan legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh 

Notaris kurang selaras dengan Surat Keputusan Direktur Bank 

Indonesia No.27/162/KEP/DIR tentang pedoman penyusunan 

kebijakan perkreditan bank. 

Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan Bank secara 

tertulis yang disetujui dewan komisaris Bank dengan sekurang-

kurangnya memuat dan mengatur hal-hal sebagai berikut :

a) prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
b) organisasi dan manajemen perkreditan;
c) kebijakan persetujuan kredit;
d) dokumentasi dan administrasi kredit;
e) pengawasan kredit;
f) penyelesaian kredit bermasalah.

Kebijakan perkreditan Bank yang dimaksud wajib nantinya 

akan dievaluasi dan disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam 

pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan 

bank, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan Bank yang 

telah disusun secara konsekuen dan konsisten dalam menilai 
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terhadap kemampuan membayar Debitur yang meliputi:

a) ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
b) ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur;
c) kelengkapan dokumentasi kredit;
d) kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
e) kesesuaian penggunaan dana; 
f) kewajaran sumber pembayaran kewajiban

6) Terkait kebijakan penghapusan legalisasi Surat Pengakuan 

Utang oleh Notaris, kurang selaras dengan Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

30 tahun 2004 tentang Peraturan dan Jabatan Notaris.

Bahwa peran Notaris ialah sebagai pejabat umum yang 

berhak membuat akta perjanjian kredit yang mempunyai tugas 

dan wewenang yang menjadi tanggungjawabnya. Tugas yang 

dimiliki antara lain membuat akta perjanjian kredit yang diminta 

oleh Bank, memberikan panduan kepada Bank berkaitan 

dengan dokumen kredit, membuat dokumen kredit yang final, 
mengkonfirmasikan data tersebut kepada Bank apabila terdapat 

hal-hal yang tidak atau kurang jelas, merahasiakan nama 

Debitur dan jumlah kredit yang diminta, dan memasukkan ke 

dalam buku register untuk didaftarkan ke Pengadilan negeri. 

Kewenangan yang dimiliki Notaris antara lain membuat akta 

otentik dalam wilayah hukumnya mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Undang-

Undang dan/atau yang dikehendaki yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta otentik sepanjang pembuatan akta-akta 

itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 

atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Notaris juga berwenang untuk melakukan legalisasi akta, 

waarmerken, membuat copycolatione, melakukan pengesahan 

fotocopy dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum 

sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta pertanahan 

dan akta risalah lelang.

Selain itu Notaris juga mempunyai kewenangan untuk 

menolak membuat atau melegalisasi akta perjanjian kredit 

dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum, menolak 

untuk mengesahkan apabila syarat-syarat kelengkapan berkas 
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belum lengkap, meminta imbalan atas jasanya dari Bank atas 

pembuatan, pengurusan dan penyelesaian dokumen yang 

telah dilakukannya.Peran notaris dalam sistem pemberian 

kredit yang dilakukan pihak perbankan adalah untuk memberi 

kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian 

kredit. akta perjanjian yang dilegalisir atau warmerking oleh 

notaris dan ini merupakan suatu hal untuk mengurangi faktor 

negatif bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, 

barang, dan jasa yang diberikan oleh Bank betul-betul terjamin 

kepastian pengembaliannya dan mempermudah Bank dalam 

mengeksekusi jaminan seandainya dikemudian hari Debitur 

wanprestasi/cidera janji atau timbul  permasalahan hukum 

lainnya seperti pengingkaran tanda tangan oleh Debitur di 

Pengadilan.

Guna kepentingan manajemen resiko, selain sistem 

informasi mengenai profil dan kondisi Debitur yang dibutuhkan 
untuk menentukan profil resiko kredit Debitur, tersedianya 
informasi kualitas Debitur diperlukan adanya kuatnya dokumen 

suatu perjanjian kredit Bank yaitu minimal pembuatan Surat 

Pengakuan Utang yang dibuat dengan tidak hanya di bawah 

tangan melainkan dengan di legalisasi atau waarmerking 

oleh Notaris sebagai penerapan prinsip kehati-hatian dalam 

pemberian kredit. Mengingat 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 akta, 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. 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan, ketentuan ini merupakan 

legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri 

oleh  orang perseorangan atau oleh  para pihak diatas kertas 

yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku 

khusus yang disediakan oleh Notaris. Yang secara khusus diatur 
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dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa : “Akta Notaris adalah 

akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut 

bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang”.

Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan oleh 

Pejabat Pemerintah atau Pejabat Umum yang diangkat oleh 

Pemerintah setelah mencocokan tanda tangan berdasarkan 

specimen tanda tangan para pihak. 

Tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan 

kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri 

oleh perseorangan atau para pihak di atas kertas yang bermaterai 

cukup yang ditandatangani dihadapan Notaris dan didaftarkan 

dalam buku khusus yang disediakan Notaris.207 

Dengan maksud pembuktian bahwa dokumen yang dibuat 

oleh para pihak itu benar ditandatangani oleh para pihak dan 

proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum (Notaris), 

pada tanggal yang sama dengan waktu penanda tanganan itu.208

Otentik berarti sah, harus dibuat di hadapan pejabat yang 

berwenang, yang dalam hal ini adalah Notaris sesuai dengan 

Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta notariil sangat penting, 

hal ini berhubungan dengan beban pembuktian terhadap 

dokumen-dokumen pendukung terhadap lahirnya suatu 

perjanjian termasuk perjanjian kredit Bank. 

Pembuktian melalui akta notariil memiliki kekuatan yang 

berbeda dengan akta di bawah tangan, terhadap akta di bawah 

tangan beban pembuktian menjadi lemah, kemudian ketika 

dihadapkan pada pemeriksaan saksi menyangkut kebenaran 

para pihak, kebenaran tandatangan dan kebenaran persetujuan 

para pihak dalam isi perjanjian, pembuktian dengan akta di 

bawah tangan menjadi lemah apabila Debitur tidak mengakui/

mengingkari kebenaran keterangan dan kehadirannya menurut 

waktu dan tandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut, 

sehingga memerlukan beban pembuktian bagi pihak yang 

disanggah untuk memberikan bukti-bukti lain, hal tersebut 

207  Pasal 15 ayat 2, Undang-Undang no.30 tahun 2004.
208 A. Kohar, Notaris dalam Praktek Hukum, Cetakan III, Alumni, Bandung, 1983, hlm 3.
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dapat menyulitkan pihak Bank selaku Kreditur. Sebaliknya, 

kebenaran akta notariil sepanjang tidak ada pembuktian 

sebaliknya dianggap sah, pihak yang menyanggah kebenarannya 

harus membuktikan sanggahannya tersebut. 

Notaris dianggap sebagai mitra/rekanan dalam pelaksanaan 

suatu perjanjian kredit/pengakuan hutang, hal tersebut 

didasarkan pada Pasal 1870 KUHPerdata, menegaskan bahwa 

akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) 

tentang apa yang termuat di dalamnya, sepanjang berhubungan 

langsung dengan pokok isi akta. Namun, seringkali para pihak 

membuat perjanjian yang ditulis sendiri, tidak dibuat di hadapan 

Notaris yang disebut akta di bawah tangan (onderhands)209 , 

seperti pada Surat Pengakuan Utang kredit Bankyang hanya 

dibuat di bawah tangan tanpa legalisasi/waarmerking oleh 

Notaris.

7) Kebijakan penghapusan legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh 

Notaris kurang selaras dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan. Pada prinsipnya eksekusi objek 

Hak Tanggungan yang dilakukan melalui proses pelelangan 

adalah supaya pelaksanaan penjualan jaminan dapat dilakukan 

secara jujur (fair) sehingga diharapkan dapat diperoleh harga 

yang paling tinggi untuk penjualan dari objek Hak Tanggungan 

yang menjadi jaminan/agunan. Terkait dengan proses pemberian 

kredit Hak Tanggungan digunakan sebagai pemberi kepastian 

bagi Kreditur akan kembalinya kredit yang diberikan kepada 

Debitur.

Dengan adanya Undang-Undang Hak Tanggungan, hak-hak 

Kreditur lebih terlindungi dari perbuatan Debitur yang beritikad 

tidak baik dalam menyelesaikan kewajibannya pada Kreditur 

serta sebagai tiang penyangga utama bagi Kreditur (Bank) 

memperoleh kepastian atau percepatan pelunasan piutangnya 

dari Debitur, piutang yang telah kembali pada Bank seharusnya 

dapat dengan lancar digunakan kembali untuk pembiayaan kredit 

lainnya sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian 

jangka panjangnya.

209 Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak 
dalam perjanjian kredit Bankdi Indonesia , Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 181.
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Menurut ketentuan Pasal 1 butir 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 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-

benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk 

pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditur lain.

Dalam hal adanya kredit Bank yang bermasalah,untuk dapat 

diajukan proses lelang oleh Bank guna pemenuhan/pelunasan 

kewajiban Debitur, dengan syarat :

a) Pemenuhan surat panggilan tunggakan sebanyak 3x.

b) Pengajuan ke BPUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara)

c) Sertipikat Hak Milik sudah dipasang HT (Hak Tanggungan)

Penghapusan legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh Notaris 

atau hamya membuat Surat Pengakuan Utang yang di bawah 

tangan (tidak dibuat dalam akta notariil) tidak memiliki 

kekuatan eksekutorial, apabila Debitur wanprestasi maka 

Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap 

jaminan yang ada tetapi harus melakukan gugatan melalui 

Pengadilan Negeri terlebih dahulu, dimana pihak Kreditur 

yaitu Bank harus membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan 

atau membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT).210 

210 Menurut Alwesius, S.H., C.N., M.Kn. dalam  medianotaris.com bahwa SKMHT 
atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah surat kuasa yang diberikan 
oleh pemberi jaminan kepada pihak lain yang biasanya diberikan kepada bank 
untuk membebankan hak tanggungan  dengan menandatangani Akta Pemberian Hak 
Tanggungan atau APHT. 

     APHT adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berisikan pemberian jaminan 
berupa Hak Tanggungan yang dibebani di atas obyek hak tanggungan dari pemberi 
hak tanggungan/ pemberi jaminan kepada kreditur/ bank yang pembuatannya harus 
memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur dalam UUHT.

     SKMHT ini pada prinsipnya dibuat karena belum dapat dibuatnya/ditandatanganinya 
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) berdasarkan alasan tertentu. Jadi pada 
prinsipnya kegunaan atau fungsi dari SKMHT adalah agar kemudian hari sesuai 
waktu yang ditentukan pihak Bank/ Kreditur dapat mewakili pemberi jaminan untuk 
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Keduanya harus dibuat bersamaan antara para pihak yaitu 

Kreditur dengan Debitur yang dibuat dalam bentuk akta notariil 

untuk dapat diajukan proses lelang. Hal yang lain adalah akan 

lebih sulit apabila Debitur sulit untuk ditemui guna kesepakatan 

pembuatan Hak Tanggungan.

melaksanakan pembebanan hak tanggungan dengan menandatangani APHT. 
      SKMHT diatur di dalam pasal 15 UU Hak Tanggungan Nomor 4 thn 1996 (UUHT).
      SKMHT/APHT dibuat apabila jaminan yang diberikan atau disyaratkan oleh bank 

untuk menjamin pelunasan kredit debitur kepada bank adalah berupa tanah yang 
memenuhi syarat sebagai obyek hak tanggungan, yaitu tanah tersebut berstatus tanah 
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak guna Usaha atau Hak pakai yang mempunyai 
sifat dapat dipindah tangankan. Jadi tidak hanya untuk kredit properti atau berupa hak 
milik atas satuan rumah susun.
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BAB VII
DESIDERATA

Perbankan merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang penting 

dalam suatu negara. Lembaga perbankan berfungsi sebagai inti dari sistem 

keuangan setiap negara, dimana Bank adalah suatu lembaga yang menjadi 

tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha 

milik negara, lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana yang 

dimilikinya. Dengan kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, 

Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem 

pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 

Sebagai salah satu lembaga keuangan dimana masyarakat menyimpan 

dananya dengan dilandasi kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh 

kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga, maka eksistensi, 

kelancaran usaha dan kesehatan Bank sangat bergantung pada kepercayaan 

yang diberikan oleh masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat 

maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya 

pada Bank dan menggunakan jasa perbankan yang lainnya. Kepercayaan 

masyarakat dapat dikatakan menjadi kunci utama perkembangan Bank, 

dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka suatu Bank tidak 

akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.Terkait dengan 

hal tersebut, perlindungan hukum bagi nasabah Bank menjadi urgent, karena 

dalam hubungan Bank sebagai penyedia jasa perbankan bagi masyarakat 

dan nasabah sebagai konsumen atau pelanggan sering timbul permasalahan. 

Bagi bank, kredit macet adalah permasalahan yang sering muncul 

dan sering terjadi yaitu ketika nasabah atau Debitur tidak mengembalikan 

kreditnya pada Bank sesuai dengan jumlah dan jadwal yang disepakati 

(wanprestasi), hal tersebut juga menjadi masalah bagi nasabah penyimpan 

dana mengingat nasabah penyimpan dana telah mempercayakan Bank 

sebagai tempat menyimpan dananya. Disamping permasalahan lain yang 

sering muncul adalah manakala Bank lalai atau tidak melayani nasabah 

sesuai dengan yang dijanjikan dalam produk-produk jasanya. 

Hubungan antara Bank dengan nasabahnya didasarkan pada 2 (dua) 

unsur yang saling terkait yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu Bank dapat 

melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya dengan lancar apabila 

masyarakat tidak kehilangan kepercayaan untuk menyimpan dana/uangnya 

melalui produk perbankan Bank, berdasarkan kepercayaan masyarakat 
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tersebut, Bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk dipergunakan 

memberikan jasa-jasa perbankan (kreditnya) kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana.

Dalam hubungan hukum antara Bank dengan nasabah penyimpan 

dana, Bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana dan masyarakat 

adalah sebagai penanam atau penyimpan dananya ke Bank (nasabah 

Kreditur). Bentuk hubungan hukum antara Bank dan nasabah penyimpan 

dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk 

Bank seperti deposito, tabungan, giro dan yang dipersamakan dengan itu. 

Bentuk hubungan hukum tersebut tertuang dalam bentuk peraturan internal 

Bank yang bersangkutan dengan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi 

oleh setiap nasabah penyimpan dana. Undang-Undang Perbankan pada pasal 

1 ayat 1 menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Berdasarkan dua fungsi utama bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan fungsi 

penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara Bank dan 

nasabah yaitu,211 hubungan hukum antara Bank dengan nasabah penyimpan 

dana (nasabah Kreditur) dan hubungan hukum antara bank dengan nasabah 

penerima dana (Debitur), artinya Bank adalah sebagai lembaga penyedia 

dana bagi para Debitur dalam bentuk berupa kredit, seperti kredit modal 

kerja, kredit investasi atau kredit usaha kecil.

Pada dasarnya, hubungan hukum antara nasabah dengan Bank adalah 

hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin hubungan dengan 

Bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak atau 

perjanjian. Dalam wilayah hukum perjanjian, pengertian hubungan hukum 

merupakan hubungan antara pihak-pihak yang kedudukannya seimbang atau 

sejajar. Hubungan antara nasabah dengan Bank adalah hubungan hukum 

karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Menurut Mariam Darus 

Badrulzaman, hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum 

melekatkan hak pada salah satu pihak dan melekatkan kewajiban pada 

pihak lainnya. Jika salah satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar 

hubungan tadi maka hukum dapatmemaksakan agar hubungan hukum tadi 

211 Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan 
dan Deposito, Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia 
Dewasa Ini, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm 34.
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dipenuhi atau dipulihkankembali.212 Dalam hal hubungan kontraktual antara 

Bank dengan nasabahnya, hukum bersifat memaksa kepada salah satu pihak 

bila terjadi pengingkaran atau wanprestasi terhadap hubungan hukum yang 

terjadi tersebut. 

Hubungan hukum antara nasabah dengan Bank terkait dengan 

perjanjian kedua pihak merupakan masalah keperdataan yang berpotensi 

untuk  menimbulkan sengketa apabila salah satu pihak ingkar janji atau 

wanprestasi. Sengketa keperdataan antara Bank dengan nasabah dapat 

timbul akibat dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh kedua pihak. 

Secara umum sengketa keperdataan ialah sengketa yang terjadi dalam 

wilayah hukum kebendaan dan perorangan yang disebabkan ketika salah satu 

pihak melanggar asas kepentingan publik akibat tidak terpenuhinya asas-

asas hukum perikatan. Ketika timbul sengketa perdata maka penyelesaian 

permasalahannya dilakukan melalui proses hukum perdata materiil melalui 

tuntutan hukum dikarenakan salah satu pihak merasa dirugikan dengan 

mengajukan tuntutan ke lembaga yang berwenang yaitu pengadilan. 

Akibat hukum dari hubungan yang timbul antara Bank dan nasabah 

penyimpan dana didasarkan pada apa yang tertulis dalam klausul perjanjian 

penyimpanan. Pengertian menyimpan oleh Bank disini adalah dengan 

maksud agar dapat dimanfaatkan oleh Bank untuk melakukan kegiatan 

perbankan, yang berarti bahwa dana yang berasal dari masyarakat penyimpan 

tersebut harus digunakan dengan selalu memegang prinsip kepercayaan 

pemilik dana. Kedudukan Bank dan nasabah penyimpan dana adalah pihak 

Bank berkedudukan sebagai pihak yang berhutang (Debitur) terhadap 

pemilik dana,sedangkan Kreditur adalah pihak nasabah penyimpan dana 

yang berhak pada waktu tertentu untuk menagih kembali uangnya beserta 

bunga sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dari pengertian tersebut, 

nasabah penyimpanan dana menyerahkan penguasaan hak milik atas 

dana/uangnya kepada Bank dengan tujuan dapat dipergunakan oleh Bank 

untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yaitu dengan disalurkan 

kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk kredit. 

Prinsip simpanan nasabah tersebut bukan karena paksaan, melainkan atas 

kesepakatan kedua belah pihak dimana nasabah penyimpan dana yang 

memberikan kepercayaannya dengan menyerahkan dana kepada Bank untuk 

212 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya 

Bhakti, Bandung, 2001, hlm 1-2.
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memperoleh imbalan bunga untuk jangka waktu tertentu, dan pihak Bank 

berkewajiban melaksanakan kepercayaan menyimpan dana nasabah tersebut 

untuk mengelolanya dengan baik. Dalam menjalankan usahanya agar dapat 

bertahan lama dan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat, Bank harus 

selalu memperhatikan asas-asas khusus hubungan Bank dan nasabah yang 

terdiri dari hubungan kepercayaan, kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian.

Terkait dengan penelitian penulis,213bahwa kebijakan penghapusan 

legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh Notaris adalah sebagai salah satu 

bentuk kebijakan internal Bank, yang dalam jangka panjangnya juga 

dapat menimbulkan kredit bermasalah karena kurang menerapkan prinsip 

perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di Bank sehingga 

dapat berakibat hilangnya kepercayaan nasabah penyimpan dana (nasabah 

Kreditur). Kebijakan internal Bank atas pelaksanaan kreditnya yang tertuang 

dalam suatu pedoman peraturan yang dipergunakan sebagai dasar pengaturan 

dan pedoman pelaksanaan tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan 

terhadap nasabah penyimpan dana sebagai Kreditur Bank.

Marulak Pardede dalam bukunya Likuidasi dan Perlindungan Nasabah, 

menjelaskan bahwa menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan 

terhadap nasabah sebagai Kreditur atau nasabah penyimpan dana atau deposan 

dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara,214yang pertama adalah perlindungan 

secara implisit (Implicit Deposit Protection) yaitu adalah perlindungan yang 

dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan Bank yang efektifyang dapat 

menghindarkan terjadinya kebangkrutan Bank yang diawasi.215Yang kedua 

adalah Perlindungan secara Eksplisit (Eksplicit Deposit Protection). Yang 

dimaksud dengan Perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui 

213 Sinkronisasi Hukum Ketentuan Surat Pengakuan Utang KUPEDES BRI Tanpa 

Legalisasi berdasarkan SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013.
214 Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, Jakarta, Sinar Harapan, 

1992, hlm 33.
215 Perlindungan ini dapat diperoleh melalui:
 Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan (Undang-Undang nomor 10 

Tahun 1998). 

a. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang 

dilakukan oleh BI.

b. Upaya menjaga kelangsungan usaha Banksebagai suatu lembaga pada khususnya 

dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.

c. Memelihara tingkat kesehatan bank.

d. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

e. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah.

f. Menyediakan informasi resiko pada nasabah
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pembentukan suatu lembaga yangmenjamin simpanan masyarakat sehingga 

apabila Bank mengalami kegagalan maka lembaga tersebut akan mengganti 

dana masyarakat yang disimpan di Bank tersebut. Perlindungan secara 

eksplisit dapat diperoleh melalui adanya Lembaga Penjamin Simpanan.

Mengingat praktek perbankan merupakan salah satu komponen 

penting sebagai penggerak roda perekonomian nasional maka secara tidak 

langsung kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan 

salah satu kunci keberhasilan perekonomian nasional, dimana kepercayaan 

ini dapat diperoleh dari adanya jaminan kepastian hukum dalam pengaturan 

dan pengawasan Bank akan simpanan nasabah Bank dengan selalu berupaya 

meningkatkan kelangsungan usaha Bank yang sehat, salah satunya dapat 

direalisasikan dalam penerapan dokumen perjanjian kredit antara Bank 

dengan nasabah Debitur yang kuat sehingga dapat memberikan kepastian 

hukum akan kembalinya dana yang diberikan pada nasabah Debitur dalam 

bentuk kredit tersebut. Kelangsungan usaha secara sehat dapat menjamin 

keamanan simpanan para nasabah Kreditur serta meningkatkan peran Bank 

sebagai penyedia jasa pembangunan dan pelayanan jasa perbankan. 

Disamping harus selalu menjaga kesehatannya sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan Bank Indonesia, setiap Bank juga diwajibkan untuk 

menjaga usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking 

principles), antara lain melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian 

kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hak 

lainyang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjamatau 

sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam 

kelompok yang sama dengan Bank yang bersangkutan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia.

Dalam memberikan kredit dalam melakukan kegiatan usaha serta 

mengeluarkan kebijakan internalnya, Bank harus selalu memegang prinsip 

untuk tidak merugikan Bank dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan 

nasabah Kreditur yang menyimpan dananya ke Bank (nasabah Kreditur). 

Demi kepentingan nasabah, Bank juga seharusnya selalu menyediakan 

informasi dan memberikan edukasi mengenai kemungkinan timbulnya 

resiko kerugian dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah sebagai 

salah satu bentuk upaya memperoleh kepercayaan masyarakat.

Munir Fuady menjelaskan mekanisme yang dipergunakan dalam 

rangka perlindungan nasabah Bank adalah sebagai berikut: 216

216 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Buku Kesatu, 1999, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm 106.
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1. Pembuatan peraturan baru

2. Pelaksanaan peraturan yang ada

3. Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito

4. Memperkuat perizinan bank

5. Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank

6. Memperketat pengawasan Bank

Kredit macet mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak, 

yaitu bagi nasabah, dalam hal ini nasabah yang masih beritikad baik, 

artinya kredit macet terjadi bukan karena disengaja, kredit macet berarti 

ia harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap Bank, 

karena bunga tetap dihitung terus selama kredit belum dilunasi, hal tersebut 

mengingat setiap pinjaman dari Bank (konvensional) mengandung bunga, 

maka jumlah kewajiban nasabah semakin lama akan semakin bertambah 

besar. Sedangkan bagi bank, dampaknya lebih serius karena selain 

hilangnya kepercayaan masyarakat atas kesehatan Bank, kredit macet juga 

mengakibatkan Bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kelancaran 

kegiatan dan kesehatan usaha bank. Bank yang terganggu kesehatannya, 

akan sulit melayani kegiatan perbankan Bank tersebut sendiri.

Terkait penjelasan diatas dalam penelitian penulis,217mengingat fungsi 

Bank sebagai Lembaga Keuangan yang merupakan lembaga perantara 

(financial intermediary) dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of 

funds) yaitu nasabah penyimpan dana dengan pihak yang kekurangan dana 

(lack of funds) yaitu nasabah penerima kredit bank, maka suatu kebijakan 

yang dipergunakan sebagai dasar pengaturan dan pedoman pelaksanaan 

praktek perbankan yang dikeluarkan oleh Direksi Bank harus tetap dan 

selalu memperhatikan kepentingan semua pihak yaitu nasabah kreditnya 

(Debitur), nasabah penyimpan dana (nasabah Kreditur) serta kesehatan Bank 

tersebut sendiri, dalam mengeluarkan kebijakan internal Bank tidak boleh 

mengesampingkan kepentingan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana 

di Bank (nasabah Kreditur), hal tersebut mengingat dana yang diberikan 

kepada Debitur Bank sebagian besar merupakan dana yang berasal dari 

simpanan nasabah Bank (nasabah Kreditur Bank) yang dikelola oleh Bank 

untuk dapat diberikan/disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

sehingga kepercayaan yang diberikan kepada Bank dari nasabah Kreditur 

tersebut yang mempercayakan dananya untuk dikelola pihak Bank tersebut 

harus tetap selalu terjaga.

217 Sinkronisasi Hukum Ketentuan Surat Pengakuan Utang KUPEDES BRI Tanpa 
Legalisasi berdasarkan SENOSE : 25-DIR/ADK/09/2013.

library.uns.ac.iddigilib.uns.ac.id



176

Berdasarkan pada penelitian penulis bahwa, kebijakan Penghapusan 

legalisasi Surat Pengakuan Utang kurang sinkron terhadap prinsip kehati-

hatian perkreditan Bank terkait dengan kredit bermasalah yang akan 

ditimbulkan jangka panjangnya apabila Debitur wanprestasi akan kewajiban 

pelunasan kreditnya. Bahwa tandatangan dan tanggal pelaksanaan yang 

tercantum pada perjanjian yang dilakukan secara dibawahtangan masih 

terdapat kemungkinan dipungkiri atau disangkal oleh para pihak yang 

membubuhkannya, Dalam kasus ini diperlukan keputusan hakim untuk 

membuktikan kebenarannya. Bahwa Dalam pasal 1877 KUHPerdata 

disebutkan bahwa jika seseorang memungkiri tulisan  atau tandatangannya, 

maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari pada tulisan atau 

tandatangan tersebut diperiksa Pengadilan, tentunya ini akan merepotkan 

pihak Bank sebagai Kreditur. Ketika akan dilakukan tindakan hukum melalui 

proses peradilan karena misalnya Debitur wanprestasi atau Debitur yang 

bersangkutan menyangkal atau memungkiri tanda tangan dan pernyataannya. 

Berbeda halnya apabila tandatangan yang dibubuhkan itu diakui oleh para 

pihak atau akta tersebut dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang seperti 

Notaris. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata, perjanjian pemberian kredit oleh 

Bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat 

digunakan sebagai alat kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian 

mengikat, kekuatan pembuktian keluar dan sebagai alat pembukian yang 

sempurna apabila terdapat permasalahan yang harus diselesaikan lewat jalur 

Pengadilan. 

Akta notariil dalam praktek perbankan merupakan aspek yang sangat 

penting, hal tersebut berhubungan dengan beban pembuktian terhadap 

dokumen-dokumen pendukung terhadap lahirnya suatu perjanjian termasuk 

perjanjian kredit Bank. Pembuktian melalui akta notariil memiliki kekuatan 

yang berbeda dengan akta di bawah tangan. Terhadap akta di bawah tangan 

beban pembuktian menjadi lemah/kurang kuat, ketika para pihak dihadapkan 

pada pemeriksaan menyangkut kebenaran pernyataan yang dibuat para pihak, 

kebenaran tandatangan dan kebenaran persetujuan para pihak dalam isi 

perjanjian. Pembuktian akta di bawah tangan menjadi lemah apabila Debitur 

tidak mengakui/mengingkari kebenaran kehadirannya menurut waktu dan 

tandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut, sehingga memerlukan 

beban pembuktian lain dari pihak yang disanggah. Sebaliknya, kebenaran 

akta notariil sepanjang tidak ada pembuktian sebaliknya dianggap sah, 

pihak yang menyanggah kebenarannya harus membuktikan sanggahannya 

tersebut. 
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Kemudian, dengan adanya Undang-Undang Hak Tanggungan, hak 

Kreditur dan nasabah Kreditur sebagai penyimpan dananya di Bank lebih 

terjamin kepastian perlindungan hukumnya dari Debitur yang beritikad tidak 

baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Bahwa sebagai tiang penyangga 

utama Bank dalam memperoleh ketepatan dan percepatan pelunasan 

piutangnya dari Debitur, piutang yang telah kembali pada Bank dapat 

seharusnya dapat dengan lancar dipergunakan kembali guna pembiayaan 

kredit lainnya sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian 

nasional. Dari penjelasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

di dalam pembuatan kebijakan internal Bank yang digunakan sebagai dasar 

pengaturan dan pedoman pelaksanaan kreditnya, Bank tidak seharusnya 

menghapuskan legalisasi Surat Pengakuan Utang oleh Notaris, sebaliknya 

bahwa perjanjian kredit Bank dapat dibuat grosse akta atau membuat 

perjanjian kredit secara notariil (Akta Pemberian Hak Tanggungan) sehingga 

tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan, 

namun juga mempunyai kepastian hukum yang kuat bagi Bank sebagai 

pemberi kredit dan sebagai perlindungan hukum bagi nasabah Kreditur 

sebagai penyimpan dana di Bank. 

Insan perbankan menyadari sepenuhnya, kepastian hukum yang sangat 

penting bagi Bank untuk mengamankan transaksinya, termasuk transaksi 

pemberian kreditnya. Bahwa Akta Otentik mempunyai daya pembuktian 

keluar yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan 

mempunyai kelemahan ketika terjadi Debitur wanprestasi atau cidera janji, 

orang yang tanda tangannya tertera dalam akta di bawah tangan tersebut 

(Debitur) dapat mengingkari keaslian tanda tangannya, dan Bank sebagai 

Kreditur yang akan mempergunakan akta tersebut harus membuktikan bahwa 

memang tanda tangan Debitur tersebut adalah asli, begitu pula ketika akan 

dilakukan eksekusi jaminan atas suatu kredit, dalam hal pembuatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) membutuhkan tanda tangan Debitur 

dan Bank sebagai Kreditur akan menemui kesulitan ketika Debitur menjadi 

sulit untuk diminta tanda tangannya, karena unsur itikad yang tidak baik 

Debitur yang tidak mau jaminannya dieksekusi guna pelunasan/pemenuhan 

utang/kewajibannya terhadap Kreditur atas utangnya.

Penggunaan Surat Pengakuan Utang di bawah tangan dalam perjanjian 

kredit atau yang dikenal dengan standard contract dirasakan sangat efisien 
dan murah, fasilitas kredit yang memiliki nilai nominal relatif kecil. Dalam 

beberapa hal, bagi Bank yang berada di daerah yang sulit terjangkau alat 
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transportasi, sulit/mahalnya biaya untuk membuat akta otentik atau karena 

jarangnya Notaris di lokasi tersebut, maka membuat perjanjian kredit dibuat 

di bawah tangan dijadikan sebagai pilihan. Pada sisi lain penggunaan standard 

contract memberikan kemudahan bagi Bank dalam memasukkan seluruh 

klausula penting yang terkait dengan kepentingan Bank dalam melindungi 

kredit/pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur. Hanya hal-hal 

yang masih memerlukan pembicaraan atau konfirmasi dengan Debitur saja 
yang masih dikosongkan, dan baru diisi setelah dibicarakan dan disetujui 

debitur. Dalam praktek, penggunaan akta otentik oleh perbankan lebih 

banyak dimanfaatkan terutama untuk kredit/pembiayaan yang mempunyai 

nilai nominal yang relatif besar dan sangat besar.Menyadari aspek hukum 

merupakan hal yang sangat penting dalam melindungi bisnis Bank (risk 

mitigation), Bank Indonesia telah memasukkan resiko hukum (termasuk 

legal document) sebagai bagian dari penilaian manajemen resiko Bank. 

Untuk mengurangi resiko kesulitan Bank sebagai Kreditur dalam hal 

proses pengeksekusian Jaminan suatu kredit, jaminan pemberian kredit 

dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk 

melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor 

penting yang harus diperhatikan oleh Bank, sebagai Kreditur pemberi 

kredit harus melakukan penilaian yang terhadap watak, kemampuan, modal, 

jaminan, dan prospek usaha dari Debitur (analisis). 

Bahwa dalam mengeluarkan kebijakan yang dijadikan pedoman dan 

dasar pengaturan  akan kreditnya yang menghapuskan legalisasi Surat 

Pengakuan Utang oleh Notaris, Direksi Bank perlu mempertimbangkannya 

kembali karena selain kurang selaras dengan prinsip kehati-hatian, 

penghapusan Surat Pengakuan Utang oleh Notaris dapat menimbulkan 

kesulitan pihak Bank selaku pemberi kredit, mengingat dalam proses 

penyelesaian kredit bermasalah ketika Debitur wanprestasi/ciderajanji/

mengingkari janjinya, adanya legalisasi atau waarmeking Surat Pengakuan 

Utang oleh Notaris akan lebih menguntungkan Bank bila ditinjau dari 

segi kekuatan hukumnya sebagai alat pembuktian. Pertimbangan kedua, 

pembuatan GrooseAkta merupakan pertimbangan yang perlu diperhatikan 

mengingat Groose Akta memiliki kekuatan eksekutorial. Pertimbangan yang 

ketiga yaitu bahwa pembuatan perjanjian kredit dengan akta notariil yang 

diikuti Hak Tanggungan merupakan tindakan preventif dan penerapan prinsip 

kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dalam hal apabila dikemudian 

hari Debiturwanprestasi dalam pemenuhan kewajiban kreditnya.
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Dalam mengeluarkan kebijakan yang digunakan sebagai pedoman 

pelaksanaan kreditnya dengan urgensi ekspansi kredit suatu Bank selain 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, pelayanan pada masyarakat, 

suatu pedoman kebijakan kredit tersebut tidak boleh mengesampingkan 

kepentingan kesehatan Bank sendiri sehingga dapat menimbulkan 

permasalahan jangka panjangnya yang dapat mempengaruhi perbankan 

nasional. Pembuatan perjanjian kredit dengan akta notariil dengan 

pemasangan Hak Tanggungan merupakan tindakan preventif dan 

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dalam hal 

apabila dikemudian hari Debitur wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban 

kreditnya. Perjanjian Kredit dengan akta notariil dengan Akta Pemberian 

Hak Tanggungan pada awal proses pemberian kredit membuat terpenuhinya 

prinsip kehati-hatian suatu Bankdalam proses pemberian kreditnya, dalam 

hal memiliki dokumen pemberian kredit yang kuat karena memiliki jaminan 

kepastian hukum kepada Kreditur terhadap kredit yang diberikannya akan 

kembali.

Bagi Debitur,dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi kedua 

belah pihak sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan kredit juga 

diperlukan pengertian, kesadaran serta peran Debitur yang koorperatif 

terhadap pentingnya legalisasi Surat Pengakuan Utang, pembuatan grosse 

akta serta pembuatan akta perjanjian kredit yang dibuat secara Notariil, 

sehingga proses pelaksanaan kredit menjadi lancar. Perlindungan hukum 

terhadap nasabah penyimpan dana (nasabah Kreditur) menjadi terpenuhi, 

mengingat fungsi Bank sebagai Lembaga Keuangan yang merupakan 

lembaga perantara(financialintermediary) dari pihak yang memiliki 

kelebihan dana (surplus of funds) yaitu nasabah penyimpan dana dengan 

pihak yang kekurangan dana (lack of funds) yaitu nasabah penerima kredit 

bank. Edukasi nasabah tentang kegiatan operasional ataupun produk dan 

jasa Bank sangat bermanfaat untuk menghindarimunculnya informasi yang 

menyesatkan dan merugikan nasabah.Nasabah tidak semuanya mengerti 

dan memahami produk-produk perbankan. Oleh sebab itu, perbankan secara 

berkesinambungan selalu melakukan edukasi mengenai kegiatan Bank dan 

produk-produknya dengan berbagai cara seperti forum seminar, diskusi, 

kunjungan ke perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah dan kegiatan 

edukasi lainnya.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, bahwa suatu kepastian hukum 

yang dimaksud dalam teori ini adalah bertujuan agar setiap perbuatan 
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hukum yang dilakukan oleh pihak Kreditur dan Debitur dapat menjamin 

kepastian hukum bagi para pihak terkait, disini adalah nasabah Debitur, 

nasabah Kreditur dan Bank. Dimana suatu kepastian hukum merupakan 

pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, yaitu ketika suatu 

peraturan atau kebijakan itu dibuat dan diundangkan secara pasti dapat 

mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan 

keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian peraturan atau kebijakan 

tersebut dapat menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga 

tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma atau sinkron antara satu 
peraturan dengan peraturan yang lainnya. Dikarenakan Kepastian hukum 

berkaitan dengan supremasi hukum, maka hukumlah yang paling berdaulat, 

dimana menurut Krabbe bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. 

Dalam konteks proses pemberian kredit, Perjanjian Kredit yang dibuat oleh 

para pihak (Kreditur-Debitur) membuat para pihak terikat dan tunduk dalam 

suatu perjanjian yang telah mereka buat. Atas dasar hal tersebut, pengaturan 

yang jelas mengenai jaminan kepastian hukum sangatlah penting bagi 

semua pihak karena pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang melahirkan 

suatu perbuatan hukum dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban 

yang harus dipenuhi antara para pihak tersebut memberikan kepastian 

hukum yang seimbang diantara mereka yang membuat perjanjian agar tidak 

menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang terkait. 

Suatu kebijakan internal Bank yang dibuat dan dikeluarkan sebagai 

pedoman praktek pelaksanaannya harus tetap tidak mengesampingkan 

prinsip perbankan yang dituangkan dalam pasal-pasal pada Undang-

Undang Perbankan, yaitu pada Prinsip Kepercayaan (fiduciary relation 
principle), yang melandasi hubungan antara Bank dan nasabah bank. Ketika 

Bank menarik dari dana masyarakat yang disimpan nasabah berdasarkan 

kepercayaan, mewajibkan Bank untuk menjaga kesehatannya dengan selalu 

memelihara, mempertahankan kepercayaan nasabah tersebut. Dalam proses 

pemberian kredit kepada nasabah Debitur, suatu kebijakan internal Bank 

harus selalu menerapkan Prinsip Kehati-hatian (prudential principle) yang 

menegaskan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam 

penyaluran dana kepada Debiturnya dalam bentuk kredit harus berhati-hati. 

Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar Bank selalu dalam keadaan 

sehat dalam menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-

ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. 

Prinsip kehati-hatian tersebut adalah untuk menjaga kepercayaan nasabah 
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penyimpan dana mengingat dana yang diberikan pada Debitur adalah dana 

yang berasal dana yang berasal dari nasabah penyimpan dana di Bank yang 

harus dilindungi kepentingan dan kepercayaannya.

Dalam praktek pemberian kredit Bank, Grosse akta merupakan alat 

bukti adanya utang antara para pihak, adapun alasan dibuatnya Grosse akta 

pengakuan utang adalah :

1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan 

eksekutorial sehingga jika Debitur melakukan wanprestasi maka Kreditur 

tidak dapat langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan yang ada, 

tetapi harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih 

dahulu kepada Debitur; 
2. Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya 

hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah 

uang tertentu. Akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan Notaris 

berdasarkan Pasal 224 HIR memiliki kekuatan hukum yang sama seperti 

keputusan hakim yang bersifat tetap atau dengan kata lain dapat diartikan 

bahwa akta pengakuan utang memiliki kekuatan eksekutorial; 
3. Mempercepat eksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan 

gugatan terlebih dahulu kepada Debitur. 

Bahwa guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada semua pihak (tidak hanya memperhatikan perlindungan bagi 

nasabah Debitur sebagai penerima Kredit Bank), dengan memperhatikan 

prinsip kehati-hatian dalampembuatan dokumen perjanjian kredit yang kuat, 

mengingat akta notariil dalam pemberian kredit Bank merupakan salah satu  

instrumen yang penting, yang dari sisi kepentingan Kreditur seharusnya 

dapat dieksekusi terhadap kewajiban pembayaran guna pelunasan utang 

yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur. Baik dengan atau tanpa 

putusan pengadilan sebagai perintah melaksanakan kewajiban pelunasan 

utang/kewajiban Debitur. Sehingga berdasarkan pada kepentingan tersebut, 

dalam proses pemberian kredit sebaiknya : 

1. Mempergunakan Hak Tanggungan 

2. Pembuatan perjanjian kredit dalam bentuk akta notariil (Akta Notaris) 

Hal tersebut melihat ketika suatu surat/dokumen tersebut tidak dibuat 

oleh Notaris, tidak dapat diterima sebagai kelengkapan proses Hak Tanggun-

gan. Bila timbul permasalahan dikemudian hari, pihak bersangkutan harus 

membuat persetujuan dan melegalisasikannya di hadapan Notaris, bahwa 
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dengan lahirnya Hak Tanggungan maka akan memberikan jaminan kepas-

tian hukum bagi Kreditur sebagai pemberi kredit yang diutamakan dalam 

pelunasan utang apabila terdapat beberapa Kreditur lainnya. Hal tersebut 

otomatis akan memberikan jaminan perlindungan bagi Kreditur dan nasa-

bah penyimpan dana ketika terjadi nasabah Debitur sebagai penerima kredit 

wanprestasi, dari penjelasan tersebut diatas kebijakan penghapusan Legal-

isasi Surat Pengakuan Utang dalam proses pemberian kredit Bank, seharus-

nya dapat dipertimbangkan kembali.
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