
Car
ol

in
e 

M
es

al
in

a.
 D

O
 N

O
T 

CO
PY

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM 

PEMBUATAN KONTRAK BAKU PADA  AKTA PERJANJIAN KREDIT  

DI BIDANG PERBANKAN  

( Studi Kasus di Kantor Notaris dan Bank di Wilayah Kota dan  

Kabupaten Malang ) 

 

TESIS 

 

Untuk Memenuhi Persyaratan  

Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan 

 

 

 

oleh : 

 

CAROLINE MESALINA 

0620112051 

 

 

 

 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

MAGISTER KENOTARIATAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2008 



Car
ol

in
e 

M
es

al
in

a.
 D

O
 N

O
T 

CO
PY

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

  Hukum Kontrak/Perjanjian di Indonesia mempergunakan sistem 

terbuka, artinya adanya kebebasan yang seluas-luasnya kepada 

masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan 

tidak melanggar hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.1 Perkembangan 

di bidang ekonomi menjadi penyebab munculnya berbagai macam kegiatan 

transaksi bisnis yang pada umumnya dituangkan dalam suatu 

kontrak/perjanjian. Semakin banyak transaksi bisnis membuat frekuensi 

pembuatan kontrak/perjanjian juga semakin tinggi, sehingga mendorong 

banyak pihak untuk membuat suatu bentuk kontrak yang dapat digunakan 

untuk melayani transaksi bisnis secara efisien dan efektif, yaitu dengan 

membuat suatu kontrak baku. Era perdagangan ekonomi modern yang 

berkembang pesat menyebabkan kontrak baku sering dipergunakan dalam 

hubungan antar manusia baik berupa hubungan hak dan kewajiban antara 

kedua belah pihak maupun hubungan yang hanya 

memihak/menguntungkan salah satu pihak.  

  Kontrak baku/kontrak standar atau sering dikenal dengan standard 

contract adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu 

pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah 

tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang 

dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak 

hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau 

                                                
1
   Subekti. Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa. 1990. halaman 13 
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tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam 

kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau sedikit kesempatan 

untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat 

oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat 

berat sebelah.2 Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kontrak baku juga memiliki 

pengertian sebagai suatu perjanjian yang hampir seluruh klausula-

klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada 

dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta 

perubahan.3  

Salah satu pihak di dalam kontrak baku ini yaitu pihak yang disodori 

kontrak baku tersebut memiliki kemungkinan yang besar atau seringkali 

berada dalam posisi yang lemah, dimana ia tidak memiliki kesempatan 

untuk bernegosiasi sehingga mau tidak mau hanya memiliki pilihan ‘take it 

or leave it’ pada isi dari kontrak baku tersebut. Kehadiran kontrak baku di 

dalam dunia bisnis tersebut sangat membantu dan diperlukan untuk 

mempermudah kegiatan bisnis akan tetapi, dalam prakteknya seringkali 

dengan munculnya kontrak baku ini akan sulit ditemukan kesepakatan 

kehendak yang seharusnya menjadi dasar dalam pembuatan suatu 

kontrak. Kontrak-kontrak baku seringkali muncul dalam praktek misalnya 

polis asuransi, kontrak di bidang perbankan, kontrak sewa guna usaha, 

kontrak jual beli rumah/apartemen dari perusahaan real estate, kontrak 

sewa menyewa gedung perkantoran, kontrak pembuatan credit card, 

                                                
2
     Munir Fuady. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) – Buku Kedua, Bandung : 

Citra Aditya Bakti. 2003. halaman 76 
3     Sutan Remy Sjahdeini. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para 

Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta : Institut Bankir Indonesia. 1993. 

halaman 66 
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kontrak pengiriman barang, dan lain-lain.4 Dalam konteks penelitian ini 

hanya dibatasi pada kontrak baku di bidang perbankan. 

Kebutuhan terhadap pembuktian dan adanya kepastian hukum makin 

meningkat dengan adanya berbagai hubungan ekonomi baik di tingkat 

nasional maupun internasional, misalnya di bidang perbankan. Perjanjian 

kredit antara pihak bank dan pihak nasabah seringkali isi kontrak tersebut 

lebih menguntungkan pihak bank sebagai pihak kreditur dan posisi 

nasabah (debitur) selalu dalam posisi lemah. 

Perjanjian baku juga dikenal dalam transaksi di bidang perbankan, 

khususnya dalam produk tabungan dan deposito berjangka. Dalam praktek, 

perjanjian baku tumbuh sebagai perjanjian tertulis, dalam bentuk formulir. 

Pada produk tersebut biasanya bank telah menyiapkan segala 

persyaratannya secara baku dalam bentuk formulir produk perbankan, 

dalam arti nasabah harus menyetujui atas segala persyaratan yang 

terdapat pada formulir produk perbankan tersebut, nasabah harus tunduk 

dengan segala persyaratan yang ditentukan oleh bank. Ternyata, dalam 

dunia perbankan ketimpangan klausula tersebut juga ada, baik itu dibuat 

dengan sengaja maupun tidak sengaja.5   

Dalam beberapa hal, ada bank yang membuat perjanjian di bawah 

tangan, tetapi banyak bank yang lebih memilih membuat akta notariil. Hal 

tersebut karena bank sebagai lembaga keuangan ingin memiliki alat bukti 

yang kuat, karena jika misalnya terjadi kredit macet maka uang masyarakat 

yang disimpan pada bank tersebut dapat kembali. Dengan dibuat secara 

                                                
4    Munir Fuady. Op.cit. halaman 77 
5
    http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2005/0305/31/0605.htm  BPSK peringatkan 228 klausula 

– Diakses tanggal 26 Pebruari 2008 
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notariil maka posisi bank tidak lagi lemah karena bank mempunyai alat 

bukti yang kuat.6 

Pada saat perjanjian kredit tersebut dibuat di hadapan notaris, 

bukanlah merupakan suatu jaminan tidak akan muncul masalah di 

kemudian hari. Jika ditinjau dari pihak debitur, yang dapat menyebabkan 

kredit macet adalah karakter debitur, keadaan ekonomi,7 macetnya usaha 

debitur, agunan dipindahtangankan,8 dan lain-lain.  

Berikut ini, beberapa contoh kasus kredit macet yang berkaitan 

dengan akta perjanjian kredit. Pada kasus pertama, debitur A dan Bank B 

membuat suatu perjanjian kredit, kemudian pada suatu saat kredit tersebut 

mengalami kemacetan. Pada saat akan dilakukan eksekusi, debitur A 

menggugat dengan alasan perjanjian kredit tersebut tidak sah karena tidak 

dibacakan semuanya oleh notaris, dalam hal ini notaris hanya 

membacakan poin-poin dari akta perjanjian kredit tersebut. Selain itu, akta 

perjanjian kredit tersebut tidak ditandatangani bersamaan oleh para pihak,9 

dalam arti bahwa akta tersebut ditandatangani oleh debitur dan pihak bank 

dalam waktu dan tempat yang berbeda karena debitur menandatangani 

akta perjanjian kredit di kantor notaris sedangkan pihak bank 

menandatangani akta perjanjian kreditnya di kantor bank.  

Pada kasus kedua, Debitur (G) mengambil kredit di Bank Z. Setelah 

beberapa saat, debitur (G) tidak dapat membayar angsuran kredit. 

Kemudian Bank Z menggunakan akta perjanjian kredit untuk melakukan 

eksekusi terhadap obyek jaminan. Debitur (G) menolak eksekusi bahkan 

menggugat Bank Z dengan alasan akta perjanjian kredit tersebut cacat 

                                                
6
     wawancara dengan Bpk. J – notaris di Malang pada tanggal 29 Pebruari 2008 jam 17.00 WIB 
7
     wawancara dengan Bpk. B (Legal Officer) dari Bank.T pada tanggal 16 Mei 2008 jam 14.00 

WIB 
8
     wawancara dengan Ibu. E (bag.kredit) dari BPR. G pada tanggal 15 Mei 2008 jam 11.00 WIB 
9
     wawancara dengan Ibu.D – notaris pada tanggal 25 Mei 2008 jam 17.00 WIB 
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dalam pembuatannya karena tidak dibacakan oleh notaris tetapi dibacakan 

oleh pegawai notaris kepada debitur tanpa dihadiri oleh pihak Bank dan 

terdapat klausula baku dalam akta perjanjian kredit (yang merupakan 

kontrak baku) yang dianggap merugikan debitur. Klausul tersebut tentang 

pembayaran angsuran (dalam hal tanggal pembayaran angsuran jatuh 

pada hari libur bank/hari libur nasional maka tanggal pembayaran angsuran 

adalah satu hari sebelumnya). Klausul tentang pembayaran angsuran 

tersebut tidak dijelaskan pada debitur oleh pegawai notaris yang 

membacakan akta perjanjian kredit tersebut.10  

Dalam kasus ketiga, pedagang-pedagang yang berada di bekas 

Pasar X mendapat janji dari pemkot, bahwa mereka akan mendapat subsidi 

dana, sehingga dibangunlah pasar D dan pedagang-pedagang tersebut 

dapat menempati stand-stand yang terletak di pasar D. Developer V yang 

membangun pasar D menjanjikan kepada para pedagang bahwa mereka 

akan mendapat kredit kepemilikan stand dengan bunga 18% di Bank U. 

Akhirnya para pedagang bersedia mengambil kredit di Bank U dan pada 

saat pengikatan, pedagang-pedagang tersebut diminta untuk 

menandatangani akta kosong. Setelah beberapa bulan, ternyata pemkot 

tidak jadi memberikan subsidi dana kepada pedagang-pedagang seperti 

janji awal dan ada perubahan suku bunga tanpa adanya pemberitahuan 

kepada pedagang-pedagang. Akhirnya, saat ini pedagang tidak mau dan 

tidak mampu membayar angsuran kredit, karena mereka membutuhkan 

modal untuk berdagang. Saat stand-stand para pedagang akan disegel 

oleh Bank, mereka menolak bahkan menggugat dengan alasan para 

pedagang menandatangani akta kosongan, akta itu tidak dibacakan oleh 

                                                
10
   wawancara dengan Bpk. J (Legal Officer) dari Bank.P pada tanggal 2 Mei 2008 jam 17.00 

WIB 
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notaris dan soal bunga tidak pernah disosialisasikan kepada para 

pedagang.11 

Dalam praktek perbankan, bank lebih memilih membuat akta 

perjanjian kredit notariil karena bank ingin memiliki alat bukti yang kuat. 

Selanjutnya untuk proses pengikatan kreditnya, bank melakukan ’order’ ke 

notaris agar dibuatkan akta perjanjian kredit. Akta perjanjian kredit tersebut 

diawali dengan adanya permohonan kredit dari debitur, kemudian dilakukan 

analisis kredit dan setelah disetujui baru bagian legal (bank) mengirimkan 

’order’ ke rekanan notaris dari bank tersebut.12 Bahkan kadang kala, ada 

bank yang memberikan fotocopy akta perjanjian kredit yang sebelumnya 

sudah dibuat oleh rekanan notaris dari bank tersebut kepada rekanan 

notaris yang baru untuk dibuatkan perjanjian kredit notariil sesuai dengan 

permintaan ’order’ baru dari bank yang bersangkutan.13  

Dalam penyusunan akta perjanjian kredit oleh notaris tersebut, pada 

umumnya pihak notaris menerima ‘order’ dari bank, dimana ’order’ tersebut 

berisi inti-inti atau point-point isi akta perjanjian kredit yang dikehendaki 

oleh bank, kemudian notaris menuangkan point-point tersebut ke dalam 

bentuk akta perjanjian kredit notariil.14 Notaris pada saat membacakan 

perjanjian tersebut di hadapan kedua belah pihak hanya menjadi saksi dan 

penasehat hukum jika pihak debitur keberatan dengan apa yang 

diperjanjikan, dimana pihak bank biasanya hanya berjanji untuk memenuhi 

keinginan dari debitur tersebut, karena untuk melakukan suatu perubahan 

                                                
11
    wawancara dengan Ibu. B – legal officer dari Bank. M  pada tanggal 1 Juli 2008 jam 10.00 

WIB 
12
    wawancara dengan Bpk. J – notaris di Malang pada tanggal 29 Pebruari 2008 jam 17.00 WIB 

13    wawancara dengan Bpk. D pegawai notaris pada tanggal 3 Maret 2008 jam 13.00 WIB,  Ibu 

N. pegawai  notaris pada tanggal 11 Maret 2008 jam 14.00 WIB 
14
    wawancara dengan Bpk I. (Legal Officer) dari Bank P. pada tanggal 9 Maret 2008 jam 16.00 
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dalam kontrak baku maka bank harus meminta persetujuan lagi dari kantor 

pusat.15  

Pada umumnya bank-bank yang cukup besar memiliki beberapa 

rekanan notaris. Seringkali, di dalam praktek pihak bank yang meminta 

notaris untuk datang ke bank yang bersangkutan untuk membacakan 

perjanjian kredit tersebut kepada nasabah dan melakukan 

penandatanganan ataupun kadang kala akta dibacakan di hadapan para 

pihak, namun pihak bank tidak langsung melakukan penandatanganan di 

hadapan notaris karena dari pihak bank hanya mengirimkan saksinya saja. 

Akan tetapi untuk bank-bank tertentu, pihak legal bank bersama nasabah 

yang datang ke kantor notaris untuk menandatangani perjanjian kredit 

tersebut.16 

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini.  

Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta otentik, dimana 

hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15  UU No 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris juga memiliki beberapa kewenangan 

yang lain yaitu menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan 

akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Kewenangan notaris 

lainnya diatur dalam pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No 30 Tahun 2004, 

yang berbunyi: 

 

                                                
15
    wawancara dengan Ibu B. (Legal Officer) dari Bank M. pada tanggal 2 Maret 2008 jam 17.00 

WIB 
16
    wawancara dengan Ibu B. (Legal Officer) dari Bank M. pada tanggal 2 Maret 2008 jam 17.00 

WIB 
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(2) Notaris berwenang pula: 
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

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

dalam buku khusus 
c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam 
surat yang bersangkutan 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya 
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

akta 
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan 
g. membuat akta risalah lelang 

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

Salah satu kewajiban notaris yaitu membacakan akta, dimana hal ini 

tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf l, yang berbunyi: 

Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 
sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 
penghadap, saksi dan Notaris. 

 

Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf l ini mendapat pengaturan lebih lanjut 

dalam pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), bahwa 

 (7)  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. 

 (8)   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.  

 

Sedangkan ketentuan pembacaan akta juga diatur dalam pasal 44 ayat (1) 

UU No 30 Tahun 2004 bahwa,  

Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh 
setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap 
yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan 
alasannya. 
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Dari ketentuan-ketentuan UU No 30 Tahun 2004 di atas, dapat diketahui 

bahwa dalam kaitannya dengan akta perjanjian kredit yang dibuat secara 

notariil, maka kewenangan notaris adalah menyusun, membacakan dan 

menandatangani akta. 

Dalam praktek, bentuk dan isi perjanjian kredit antara satu bank 

dengan bank yang lain tidaklah sama. Tentu saja hal itu dibuat sesuai 

dengan kepentingan dari masing-masing bank yang bersangkutan. Pada 

saat perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notaris, tidak jarang 

syarat perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank sehingga 

isi perjanjian kredit notariil dalam bentuk ini dapat juga dikatakan 

merupakan suatu perjanjian baku dengan klausul baku juga.17 Begitu pula 

dengan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris dari beberapa bank 

memiliki perbedaan satu dengan yang lain dimana hal tersebut tergantung 

dari ’order’ bank, misalnya dalam jumlah kredit, tujuan kredit, jangka waktu 

kredit, besar bunga, besar provisi, besar denda, cara melakukan 

pembayaran kredit, asuransi, syarat penarikan kredit, kewajiban debitur, 

pernyataan dari debitur, kuasa bank atas rekening debitur, laporan yang 

harus dibuat oleh debitur, pemeriksaan yang dilakukan oleh bank, 

berakhirnya kredit, jaminan, dan lain-lain.  

Sebagai seorang notaris, yang merupakan pejabat umum, tentu saja 

notaris harus dalam keadaan netral diantara kedua belah pihak atau 

dengan kata lain tidak memihak salah satu pihak dalam pembuatan suatu 

akta perjanjian kredit. Dengan beberapa keadaan yang sering terjadi di 

atas, maka dapat menimbulkan anggapan bahwa notaris memihak pihak 

                                                
17
   Herlien Budiono. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung : Citra 

Aditya Bakti. 2007. halaman 146 
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bank terutama dalam pembuatan kontrak baku, padahal seharusnya 

sebagai seorang pejabat umum, notaris harus memberikan kepastian hak 

dan kewajiban bagi para pihak, memberikan perlindungan hukum bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan serta harus meningkatkan pelayanan dan 

perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Notaris harus 

memperlihatkan sikap profesionalitasnya dengan tetap berada ‘di tengah-

tengah’ diantara kedua belah pihak, tanpa memihak pihak yang lemah 

maupun pihak yang kuat khususnya dalam kontrak baku dalam perjanjian 

kredit di bidang perbankan. 

Pihak bank juga harus mengingat bahwa notaris sebagai seorang 

pejabat umum, juga tetap seorang manusia biasa, dimana bagian 

kredit/bagian legal bank dalam membuat perjanjian kredit di hadapan 

notaris juga harus tetap aktif dalam memeriksa segala aspek hukum dan 

kelengkapan yang diperlukan, karena kemungkinan terjadi kesalahan atau 

kekeliruan yang dilakukan oleh notaris dalam perjanjian kredit tersebut 

tetap ada.  

Notaris seharusnya benar-benar memperhatikan dokumen-dokumen 

dan kenyataan yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan akta 

yang dibuatnya supaya tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang 

membuat akta tersebut. Pihak yang menderita kerugian karena akta otentik 

yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi hanya memiliki kekuatan sebagai 

akta di bawah tangan, maka pihak tersebut dapat menuntut penggantian 

biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Notaris juga dapat dikenakan 

sanksi lain berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian 

sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan 
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tidak hormat, oleh Majelis Pengawas sebagaimana diatur oleh UU No 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.18 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tentang kewenangan notaris 

dalam pembuatan akta perjanjian kredit, maka perlu dilakukan kajian 

tentang kewenangan notaris terhadap pembuatan kontrak baku pada akta 

perjanjian kredit di bidang perbankan, dan tanggung jawab notaris jika 

dalam pelaksanaan kontrak baku pada akta perjanjian kredit terjadi 

wanprestasi yang dilakukan debitur. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan kontrak baku pada 

akta perjanjian kredit di bidang perbankan ? 

2. Bagaimana tanggung jawab notaris jika dalam pelaksanaan kontrak 

baku pada akta perjanjian kredit terjadi wanprestasi yang dilakukan 

debitur? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan kontrak 

baku pada akta perjanjian kredit di bidang perbankan. 

2. Untuk menganalisis tanggung jawab notaris jika dalam pelaksanaan 

kontrak baku pada akta perjanjian kredit terjadi wanprestasi yang 

dilakukan debitur. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

                                                
18
   Pasal 84 dan pasal 85 UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
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a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran akademis, sebagai wacana di bidang ilmu hukum 

khususnya dalam bidang kenotariatan tentang tanggung jawab notaris 

dalam pembuatan kontrak baku pada akta perjanjian kredit di bidang 

perbankan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penjelasan yang 

telah ada sebelumnya dan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya dalam mengembangkan keilmuan di bidang kenotariatan 

mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam 

pembuatan kontrak baku pada akta perjanjian kredit di bidang 

perbankan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a.  Bagi Nasabah : diharapkan dapat menjadi masukan agar nasabah 

yang sering mempergunakan fasilitas kredit lebih memperhatikan isi 

dari akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris. 

b. Bagi Bank : diharapkan dapat menjadi masukan agar dalam 

pencantuman klausula baku dalam akta perjanjian kredit tetap 

berpegang pada syarat sahnya suatu kontrak dengan meminimalisir 

ketentuan-ketentuan yang lebih banyak menguntungkan pihak bank. 

c.   Bagi Notaris : diharapkan dapat menjadi masukan agar selaku pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta perjanjian kredit tetap 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan   

UU No 30 Tahun 2004 dan etika jabatan notaris. 

d. Bagi masyarakat : diharapkan dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan yang berhubungan dengan kontrak baku dalam akta 

perjanjian kredit yang sering dipergunakan masyarakat dewasa ini. 
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e. Bagi penulis : supaya dapat menambah wawasan intelektual, 

kemampuan penalaran dan pemahaman tentang kewenangan notaris 

dalam pembuatan kontrak baku pada akta perjanjian kredit di bidang 

perbankan serta tanggung jawab notaris jika dalam pelaksanaan 

kontrak baku pada akta perjanjian kredit terjadi wanprestasi. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab 

guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang  

diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan ini berisi uraian latar belakang masalah yang 

mendorong penulis untuk menulis tentang kewenangan dan tanggung 

jawab notaris dalam pembuatan kontrak baku pada akta perjanjian kredit di 

bidang perbankan. Pada bab I ini meliputi juga rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

Dalam bab tinjauan pustaka dan kerangka teori ini diuraikan dasar-

dasar teori yang digunakan untuk menganalisa dan memberikan jawaban 

terhadap permasalahan, antara lain Teori Kewenangan dan Teori 

Tanggung jawab untuk menganalisa kewenangan notaris dalam pembuatan 

kontrak baku pada akta perjanjian kredit di bidang perbankan dan tanggung 

jawab notaris jika dalam pelaksanaan kontrak baku pada akta perjanjian 

kredit terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian mengenai jenis dan pendekatan penelitian, alasan 

pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi 

dan sample, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menganalisa dan memberikan jawaban atas permasalahan mengenai 

kewenangan notaris dalam pembuatan kontrak baku pada akta perjanjian 

kredit di bidang perbankan dan tanggung jawab notaris jika dalam 

pelaksanaan kontrak baku pada akta perjanjian kredit terjadi wanprestasi 

yang dilakukan debitur. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Selanjutnya dalam bab ini dipaparkan jawaban dari pokok 

permasalahan yang menguraikan mengenai kewenangan notaris dalam 

pembuatan kontrak baku pada akta perjanjian kredit di bidang perbankan 

dan tanggung jawab notaris jika dalam pelaksanaan kontrak baku pada 

akta perjanjian kredit terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur. Jawaban 

dari permasalahan tesis didasarkan dari hasil penelitian yang telah 

diperoleh oleh peneliti. 

BAB V. PENUTUP 

Akhirnya dalam bab V dikemukakan rangkuman hasil penelitian dan 

analisis bab-bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai 

kewenangan notaris dalam pembuatan kontrak baku pada akta perjanjian 

kredit di bidang perbankan serta tanggung jawab notaris jika dalam 

pelaksanaan kontrak baku pada akta perjanjian kredit terjadi wanprestasi 

yang dilakukan debitur sekaligus memberikan saran-saran  berupa alternatif 

yang ditawarkan penulis sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang 

terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1 .1   Pengertian dan Ruang Lingkup Kontrak 

   Istilah kontrak berasal dari bahasa inggris yaitu contracts, 

sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst 

(perjanjian).19 Banyak definisi kontrak yang telah diberikan. Salah satu 

definisi kontrak yang diberikan oleh salah satu kamus adalah bahwa 

kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau 

lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan 

hubungan hukum.20  

  Menurut Black’s Law Dictionary yang dikutip oleh I.G. Rai Widjaya, 

kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang 

menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang 

khusus.21    

   Menurut Soedjono, ”Kontrak adalah suatu janji atau seperangkat 

janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum 

memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji 

disertai sanksi untuk pelaksanaannya.” Menurut beliau, setiap kontrak 

setidak-tidaknya melibatkan 2 pihak yaitu pihak yang menawarkan (pihak 

yang mengajukan penawaran untuk membuat suatu kontrak) dan pihak 

                                                
19
    Salim H.S. Hukum Kontrak – Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika. 

2003. halaman 25 
20
    Munir Fuady. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung : Citra Aditya 

Bakti. 2001. halaman 4 
21
    Rai Widjaya, I.G. Merancang suatu Kontrak – Contract Drafting Teori dan Praktek Edisi 

Revisi, Jakarta : Kesaint Blanc. 2004. halaman 11 
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yang ditawari (pihak terhadap siapa kontrak tadi ditawarkan).22 Sedangkan 

menurut Subekti, kontrak adalah lebih sempit daripada perjanjian karena 

ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.23  

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, ”Perjanjian adalah suatu 

perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih.” Sedangkan Salim H.S. berpendapat bahwa kontrak 

atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara subyek hukum  yang 

satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana 

subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek 

hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai 

dengan yang telah disepakatinya.24  Menurut hemat penulis, kontrak adalah 

suatu kesepakatan atau persetujuan dua orang atau lebih yang saling 

mengikatkan diri. Dengan demikian, unsur-unsur dari kontrak adalah 

adanya hubungan hukum, subyek hukum, prestasi dan di bidang harta 

kekayaan. 

Menurut P.S. Atiyah, kontrak memiliki 3 tujuan yaitu:25 

1. janji yang telah diberikan harus dilaksanakan dan memberikan 
perlindungan terhadap suatu harapan yang pantas 

2. agar tidak terjadi suatu penambahan kekayaan yang tidak halal 
3. agar dihindarinya suatu kerugian 

 
Asas-asas kontrak dalam KUH Perdata ada beberapa yaitu:26 

1) Setiap orang dianggap mengetahui hukum27  

                                                
22    Soedjono Dirdjosisworo. Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan 

Praktek dagang Internasional), Bandung : Mandar Maju. 2003. halaman 29 
23
    Rai Widjaya, I.G. Op.cit. halaman 12 

24
    Salim H.S. Op.cit. halaman 27 

25    Atiyah. An Introduction to Law of Contract. New York : Oxford University Press Inc. 1995. 

halaman 35 yang dikutip dalam  Johannes Ibrahim. Mengupas tuntas Kredit Komersial dan 

Konsumtif ( Perspektif Hukum dan Ekonomi ), Bandung : Mandar Maju. 2004. halaman 24 
26
    Munir Fuady. Op.cit. halaman. 29-32 

27    Djuhaendah Hasan. Pengkajian Masalah Hukum Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan 

yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta : Badan 

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Ham RI. 2004. halaman 23 
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 Dengan asas ini, setiap orang diasumsikan mengetahui dan mengenal 

hukum, dengan demikian setiap orang dan pelaku bisnis di Indonesia 

dianggap mengetahui setiap semua peraturan hukum yang berkaitan 

dengan kegiatan bisnis di Indonesia khususnya peraturan-peraturan 

hukum yang berkaitan dengan bidang hukum kontrak. 

2) Asas Kebebasan Berkontrak 

 Artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi 

kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan. Ketentuan ini berarti 

memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, tidak dilarang oleh undang-

undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan sepanjang kontrak 

dilaksanakan dengan itikad baik. 

 Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan 

kebebasan pada para pihak untuk membuat atau tidak membuat 

perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi 

perjanjian dan pelaksanaan serta persyaratannya, menentukan bentuk 

perjanjian yaitu tertulis atau lisan.28 

3) Asas Pacta Sunt Servanda 

 Sering disebut juga asas kepastian hukum. Artinya suatu kontrak yang 

dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh, dimana hakim 

atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat 

oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. 

4) Asas Konsensual dari suatu kontrak 

 Artinya bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai 

kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya kontrak lainnya 

sudah dipenuhi. Jadi dengan adanya kata sepakat, kontrak tersebut 

                                                
28
    Salim H.S. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika. 

2004. halaman 9 
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sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga sejak 

saat itu telah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. 

5) Asas Itikad Baik29 

 Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.  

6) Asas Kesamaan dalam Hukum30 

 Para pihak pada dasarnya diberikan kedudukan dan mempunyai 

kedudukan yang sama, diberikan hak dan mempunyai hak yang sama 

dan diberikan kewajiban serta akan mempunyai kewajiban 

sebagaimana sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Agar suatu kontrak sah sehingga mengikat kedua belah pihak maka harus 

memenuhi syarat-syarat :31 

1. Syarat sah yang umum, terdiri dari:  

a. berdasar pasal 1320 KUH Perdata 

a.1 Kesepakatan kehendak 

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara 

satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Cara terjadinya 

persesuaian pernyataan kehendak:32 

a) bahasa yang sempurna dan tertulis 

b) bahasa yang sempurna secara lisan 

c) bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak 

lawan 

d) bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya 

e) diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak 

lawan 

                                                
29
   Djuhaendah Hasan. Op.cit. halaman 24 

30   Ibid. halaman 25 
31
   Munir Fuady. Op.cit. halaman 33 

32
   Salim H.S. Hukum Kontrak – Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Op.cit. halaman 33 
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Jika tidak terpenuhinya syarat kesepakatan ini maka akan 

mengakibatkan bahwa kontrak yang bersangkutan dapat 

dibatalkan. Kesepakatan kehendak dimulai dari adanya suatu 

unsur penawaran dari salah satu pihak, diikuti oleh penerimaan 

penawaran dari pihak lainnya, sehingga terjadilah suatu kontrak. 

Pada saat kontrak tersebut ditandatangani, ada unsur paksaan, 

penipuan atau kesilapan maka terhadap kontrak tersebut tidak 

terpenuhi syarat kesepakatan kehendak. 

a.2 Kecakapan berbuat dari para pihak (kecakapan atau  

kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum) 

Orang yang akan mengadakan perjanjian harus orang yang 

cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan 

hukum. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan 

perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran 

kedewasaan adalah apabila orang tersebut telah berumur 21 

tahun dan atau sudah kawin. Sedangkan dalam pasal 39 ayat 1 

UU No 30 Tahun 2004, berbunyi  

“ Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau 

telah menikah; dan 
b. cakap melakukan perbuatan hukum “ 

 

Dari ketentuan pasal 39 ayat 1 di atas, dalam pembuatan akta 

notaris, penghadap (pihak) minimal berumur 18 (delapan belas) 

tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan 

hukum. 

Menurut ketentuan, semua orang cakap membuat kontrak 

kecuali yang tergolong dalam orang yang belum dewasa, orang 

yang ditempatkan di bawah pengampuan dan orang yang 
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dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan 

tertentu.33 

a.3  Suatu hal tertentu (perihal yang merupakan objek dari suatu 

kontrak) 

Persyaratan yang ditentukan undang-undang terhadap objek 

tertentu dari kontrak, khususnya jika objek tersebut berupa 

barang adalah barang yang dapat diperdagangkan, barang telah 

dapat ditentukan jenisnya, jumlah barang boleh tidak tertentu, 

dapat berupa barang yang baru akan ada di kemudian hari, dan 

tidak diperbolehkan untuk barang yang masih ada dalam 

warisan yang belum terbuka.34 

a.4  Suatu sebab yang halal/legal (sebab mengapa kontrak tersebut 

dibuat) 

Isi suatu perjanjian harus memuat suatu kausa yang 

diperbolehkan atau legal. Kausa yang diperbolehkan disini 

selain yang diperbolehkan berdasar undang-undang, juga tidak 

boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan atau 

kesusilaan.35 

 

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif, jika tidak 

dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya bahwa salah 

satu pihak dapat meminta pada hakim melalui Pengadilan untuk 

membatalkan perjanjian yang disepakatinya36 (pihak yang dapat 

meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak 

                                                
33
   Salim H.S. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Op.cit. halaman 24 

34   Munir Fuady. Op.cit. halaman 72 
35
   Rai Widjaya, I.G. Op cit. halaman 51 

36
   Ibid. halaman 55 
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yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas).37 

Sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat dinamakan syarat 

obyektif, jika tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, 

artinya bahwa dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian 

dan tidak pernah ada suatu perikatan.38 

Setelah dipahami tentang syarat sahnya suatu kontrak, ada 2 

kekuatan bagi terlaksananya kontrak yaitu:39 

1. Ketulusan atau keikhlasan persetujuan 

Bila ada sifat paksaan, pengaruh yang tidak dapat dibenarkan, 

atau penipuan, maka dianggap tidak ada dukungan untuk 

berkontrak yang pada gilirannya bisa batal atau dibatalkan demi 

hukum. 

2. Tulisan dan bentuk 

Undang-undang mensyaratkan bahwa kontrak-kontrak tertentu 

harus secara tertulis atau dalam bentuk tertentu. Kelalaian atau 

kegagalan mengenai kontrak-kontrak yang harus secara tertulis 

atau dalam bentuk tertentu dapat diajukan untuk melakukan 

perlawanan terhadap pelaksanaan suatu kontrak oleh pihak 

yang merasa dirugikan. 

b. berdasar pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata 

b.1 syarat itikad baik  

itikad baik hanya disyaratkan dalam pelaksanaan suatu kontrak. 

b.2 syarat sesuai dengan kebiasaan 

b.3 syarat sesuai dengan kepatutan 

b.4 syarat sesuai dengan kepentingan umum   

                                                
37   Subekti. Op.cit. halaman 20 
38
   Salim H.S. Hukum Kontrak – Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Op.cit. halaman 34-35 

39
   Soedjono Dirdjosisworo. Op.cit. halaman 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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jika ada kontrak yang bertentangan dengan kepentingan umum, 

maka kontrak tersebut sudah pasti bertentangan dengan 

undang-undang yang berlaku 

2. Syarat sah yang khusus. Terdiri dari syarat tertulis untuk kontrak-

kontrak tertentu, syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu, 

syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak 

tertentu, syarat ijin dari yang berwenang. 

 

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa 

yang telah dijanjikannya. Kewajiban memenuhi apa yang telah dijanjikannya 

itulah yang disebut prestasi, sedangkan bila salah satu pihak atau kedua belah 

pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah 

dibuatnya dapat dinamakan wanprestasi.  

Masalah wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi: 

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah 
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 
dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. 

 

Wanprestasi dapat berupa 4 macam yaitu tidak melakukan apa yang 

disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi 

tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi 

terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya.40 

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi yaitu:41 

a. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi) – pasal 1243 

KUH Perdata 

                                                
40
   Subekti. Op.cit. halaman 45 

41
   Ibid 
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b. pembatalan perjanjian – pasal 1266 KUH Perdata 

c. peralihan resiko – pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata 

d. membayar biaya perkara – pasal 181 ayat 1 HIR 

e. pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian ganti rugi – 

pasal 1267 KUH Perdata 

Jadi, jika terjadi wanprestasi kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan berupa 

pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi, 

pembatalan perjanjian, pembatalan disertai ganti rugi.  

 

2.1.2  Pengertian dan Ruang Lingkup Perjanjian Kredit 

   Istilah kredit berasal dari kata credere yang berarti kepercayaan, 

dengan maksud pemberi kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) di 

masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah 

dijanjikan.42 Kredit adalah kesanggupan akan meminjam uang atau 

kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh 

penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya 

kelak.43 Sedangkan dalam pasal 1 angka 11 UU No 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan,  

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.44 

 

                                                
42
    Thomas Suyatno, dkk. Dasar-dasar Perkreditan, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2007. 

halaman 12 lihat juga dalam Muhamad Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung 

: Citra Aditya Bakti. 2006. halaman 471 
43
    Munir Fuady. Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2002. halaman 

6 
44    UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan lihat juga Kasmir. Dasar-dasar Perbankan, Jakarta 

: Raja Grafindo Persada. 2007. halaman 102 lihat juga Gunarto Suhardi. Usaha Perbankan 

dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta : Kanisius. 2003. halaman 83  
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Dari pengertian kredit di atas, unsur-unsur kredit yaitu adanya 

kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur, ada para pihak, unsur 

kepercayaan dari kreditur bahwa debitur mau dan mampu membayar 

kreditnya, kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur, 

pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada debitur, 

pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur 

kepada kreditur, perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur 

dengan pengembalian kredit oleh debitur, resiko tertentu yang diakibatkan 

karena adanya perbedaan waktu tadi. 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu, 

dimana tujuan pemberian kredit tidak akan terlepas dari misi bank tersebut 

didirikan. Tujuan utama pemberian suatu kredit adalah:45 

a. Mencari keuntungan (berupa bunga, biaya administrasi, provisi, dan 

biaya lain yang dibebankan pada nasabah). 

b. Membantu usaha nasabah (yang memerlukan dana untuk investasi 

atau modal kerja). 

c. Membantu pemerintah. 

 

Pemberian suatu fasilitas kredit selain memiliki tujuan, juga memiliki 

fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas antara lain untuk 

meningkatkan daya guna uang,  meningkatkan peredaran dan lalu lintas 

uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, 

alat stabilitas ekonomi, mengaktifkan dan meningkatkan faedah atau 

kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada, jembatan untuk 

                                                
45
    Johannes Ibrahim. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif, Bandung : CV. 

Utomo. 2004. halaman 93 lihat juga Kasmir. Op.cit. halaman 105-106 
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meningkatkan pemerataan pendapatan nasional, alat hubungan ekonomi 

internasional.46 

Kredit dapat dibedakan berdasarkan kriteria yang digunakan:47 

a.  Berdasarkan Tujuannya/kegunaannya: 

1) Kredit Konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan 

sendiri bersama keluarganya, misalnya kredit rumah atau mobil. 

2) Kredit Modal Kerja (Kredit Perdagangan) yaitu kredit yang akan 

dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. 

3) Kredit Investasi yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi 

produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang 

relatif lama. 

b.  Berdasarkan Jangka Waktu: 

1) Kredit jangka pendek (paling lama satu tahun saja). 

Dilihat dari segi perusahaan kredit jangka pendek dapat berbentuk :48 

a) Kredit rekening koran: kredit yang diberikan oleh bank kepada 

nasabahnya dengan batas plafond tertentu, perusahaan 

mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi 

sebagian sesuai dengan kebutuhannya. 

b) Kredit penjualan: kredit yang diberikan oleh penjual kepada 

pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu, 

baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli. 

c) Kredit pembeli: kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, 

pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran 

                                                
46
    Johannes Ibrahim. Op.cit. halaman 94 lihat juga Thomas Suyatno, dkk. Op.cit. halaman 16 

lihat juga Gunarto Suhardi. Op.cit. halaman 76 lihat juga Kasmir. Op.cit. halaman 107-109 
47    Malayu S.P., H. Hasibuan. Dasar-dasar Perbankan,  Jakarta : Bumi Aksara. 2006. halaman 

88-90 
48
    Thomas Suyatno, dkk. Op.cit. halaman 26 
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terhadap barang-barang yang dibelinya, baru kemudian 

menerima barang-barang yang dibelinya. 

d) Kredit wesel: kredit ini terjadi bila suatu perusahaan 

mengeluarkan Surat Pengakuan Utang yang berisikan 

kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada 

pihak tertentu dan pada saat tertentu. 

e) Kredit eksploitasi: kredit yang diberikan oleh bank untuk 

membiayai current operation suatu perusahaan. 

2) Kredit jangka menengah (1 - 3 tahun).  

3) Kredit jangka panjang (lebih dari 3 tahun).  

c.  Berdasarkan Sektor Perekonomian terbagi menjadi beberapa macam 

yaitu kredit pertanian, kredit perindustrian, kredit pertambangan, kredit 

ekspor impor, kredit koperasi, kredit profesi, kredit pendidikan, kredit 

perumahan49, dan lain-lain 

d.  Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan: 

1) Kredit Rekening Koran (Kredit Perdagangan) adalah kredit yang dapat 

ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; 

penarikannya dengan cek, giro, bilyet, atau pemindahbukuan; 

pelunasannya dengan setoran-setoran. 

2) Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar 

plafondnya, pelunasannya dilakukan setelah jangka waktunya habis. 

e.  Berdasarkan Dokumentasi, ada 2 macam yaitu kredit dengan perjanjian 

kredit tertulis dan tanpa surat perjanjian kredit.50 

f.  Berdasarkan Waktu Pencairannya:51 

                                                
49
    Kasmir. Op.cit. halaman 112 

50    Rachmadi Usman. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama. 2001. halaman 239 
51
    Ibid. halaman 240 
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1) Kredit tunai, dimana pencairan kredit dilakukan dengan tunai atau 

pemindahbukuan ke dalam rekening debitur. 

2) Kredit tidak tunai, dimana kredit tidak dibayar pada saat pinjaman 

dibuat. 

g.  Berdasarkan Objek yang ditransfer:52 

1) Kredit uang (pemberian dan pengembalian kredit dalam bentuk uang). 

2) Kredit bukan uang, dimana kredit diberikan dalam bentuk barang dan 

jasa, dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang. 

h.  Berdasarkan Aktivitas perputaran usaha:53 

1) Kredit kecil (diberikan kepada pengusaha kecil).  

2) Kredit menengah (diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih 

besar daripada pengusaha kecil). 

3) Kredit besar  

 

Sebelum pembahasan tentang perjanjian kredit, akan lebih baik jika 

kita membahas tentang perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, 

perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan 

pasal 1313 KUH Perdata, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah 

bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber 

perikatan, disamping sumber lain yaitu undang-undang.  

Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan 

yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 

Dalam hal rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji tersebut ditulis 

untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa, maka dapat dituangkan dalam 

                                                
52
   Gunarto Suhardi. Op.cit. halaman 77 

53
   Muhamad Djumhana. Op.cit. halaman 493 
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bentuk akta. Akta ada 2 macam yaitu akta otentik dan akta di bawah 

tangan. 

Pasal 1868 KUH Perdata menetapkan bahwa:  

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan 
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana 
akta dibuatnya. 

 
Lain halnya dengan akta dibawah tangan sebagaimana diatur dalam 

pasal 1869 KUH Perdata yang menentukan : 

Suatu akta, yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai 
dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak 
dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai 
kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh 
para pihak. 

 

Dari ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik harus memiliki 3 ciri: 

1. Bentuk dari akta otentik ditentukan oleh undang-undang, artinya tidak 

boleh ditentukan oleh perangkat peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang. 

2. Dibuat oleh atau di hadapan pegawai/Pejabat Umum.  

Pejabat umum disini adalah notaris. 

Yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, kecuali wewenang 

tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain.54 

3. Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum dalam wilayah 

jabatan kewenangannya. 

 

  Akta otentik dapat dikatakan sebagai ”bukti sempurna”, artinya akta 

otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian sedemikian rupa karena 

menyatu atau melekatnya pada akta otentik itu sendiri sehingga tidak perlu 

                                                
54
    Hasanuddin Rahman. Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, 

Bandung : Citra Aditya Bakti. 1995. halaman 154 
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dibuktikan lagi dan menurut hakim akta otentik itu merupakan bukti 

wajib/keharusan (verplicht bewijs). Siapa yang menyatakan akta otentik itu 

palsu maka ia harus membuktikannya. 

 Akta otentik memiliki 3 kekuatan pembuktian yaitu:55 

a. Kekuatan pembuktian lahiriah, artinya akta otentik mempunyai 

kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, 

mengingat kehadirannya itu telah sesuai dan menurut ketentuan 

pasal 1868 KUHPerdata. Pembuktian lahiriah ini tidak ada pada 

akta di bawah tangan. 

b. Kekuatan pembuktian formil, bahwa apa yang dinyatakan dan 

dicantumkan dalam akta otentik itu adalah benar karena merupakan 

uraian kehendak para pihak yang dinyatakan di dalam akta otentik 

itu oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dalam 

menjalankan jabatannya. Selain itu, akta otentik menjamin 

kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan (orang yang 

menghadap) dan tempat dibuatnya akta. 

Dalam arti formil, akta notaris membuktikan kebenaran dari apa 

yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh 

notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. 

Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, 

kecuali bila orang yang melakukan tanda tangan pada akta itu 

mengakui kebenaran tanda tangannya. 

c. Kekuatan pembuktian materiil, bahwa isi akta itu dianggap/ 

dibuktikan sebagai yang benar untuk setiap orang, juga terhadap 

para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta otentik itu sebagai 

                                                
55    Yudara, N.G. 2001. Perjanjian Kredit Bank – Pemberian Jaminan Pengikatan dan 

Permasalahannya, Makalah disajikan dalam Seminar Perkreditan Perbankan. Bank Rakyat 

Indonesia. Surabaya. 12 September 2001. halaman 22-23 
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alat bukti terhadap dirinya (termasuk ahli waris para pihak atau 

orang lain yang mendapat hak dari para pihak) atau dinamakan 

preuve proconstituee. 

 

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu akta, maka akta harus 

ditandatangani, memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atas 

perikatan dan diperuntukkan sebagai alat bukti. Perjanjian kredit 

merupakan salah satu bentuk perjanjian, maka dari itu penulis akan 

mengulas sedikit tentang perjanjian kredit. 

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian kredit bukan perjanjian riil 

seperti perjanjian pinjam meminjam, dimana memiliki ciri-ciri yang berbeda 

dengan perjanjian pinjam meminjam. Ciri-ciri tersebut adalah:56 

a. Sifat konsensual 

Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, 

nasabah belum berhak menggunakan penarikan kredit. Hak nasabah 

untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, 

masih bergantung pada terpenuhinya semua syarat yang ditentukan di 

dalam perjanjian kredit. 

b. Kredit yang diberikan oleh bank pada nasabah tidak dapat dipergunakan 

secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu oleh nasabah debitur. 

Kredit harus dipergunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam 

perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan 

hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak dan 

untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh kredit atau outstanding 

kredit. 

                                                
56    Sutan Remy Sjahdeini. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para 

Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta : Institut Bankir Indonesia. 1993. 

halaman 158-161 sebagaimana dikutip dalam  Johannes Ibrahim. Op.cit. halaman 110 
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c. Syarat cara penggunaannya 

Kredit bank hanya dapat digunakan dengan cara tertentu yaitu dengan 

menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan. Pada perjanjian kredit, 

kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak 

nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran 

yang penarikannya dan penggunaannya selalu berada dalam 

pengawasan bank. 

Jadi menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian kredit yaitu perjanjian 

antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur 

mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan.57  

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian kredit terdiri dari 2 

bagian yaitu perjanjian induk (mengatur hal-hal yang pokok) dan perjanjian 

tambahan (menguraikan apa yang terdapat dalam perjanjian induk).58 

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya Sekitar Klausul-klausul 

Perjanjian Kredit Bank, perjanjian kredit mempunyai fungsi yaitu sebagai 

perjanjian pokok (artinya  perjanjian kredit merupakan sesuatu yang 

menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya), 

sebagai alat bukti tentang batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan 

debitur, sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.59 

                                                
57    Ibid. halaman 111 
58
    Mariam Darus Badrulzaman. Perjanjian Kredit Bank,  Bandung : Alumni. 1983. halaman 11 

sebagaimana dikutip dalam Johanes Ibrahim. Ibid. halaman 113 
59
    CH. Gatot Wardoyo. Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen. 

Nopember - Desember 1992. halaman 64-69 sebagaimana dikutip dalam Daeng Naja, H.R. 

Hukum Kredit dan Bank Garansi – The Bankers Hand Book, Bandung : Citra Aditya Bakti. 

2005. halaman 33 lihat juga Hasanuddin Rahman. Op.cit. halaman 151 
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 Kredit bermasalah seringkali disamakan dengan kredit macet, 

padahal keduanya punya pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah 

adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit 

yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi 

macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan 

bungnya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran 

ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah 

diserahkan kepada Pengadilan/BUPLN atau telah diajukan ganti rugi 

kepada Perusahaan Asuransi Kredit. Jadi kredit macet merupakan kredit 

bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan 

kredit macet.60 

  Untuk mengetahui kredit tersebut termasuk dalam kredit bermasalah 

atau kredit macet, dapat dilihat dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan. 

Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga 

kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana 

tersebut. Kolektibilitas kredit ini diatur oleh Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No. 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 dan Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva 

Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. 

Kriteria kolektibilitas kredit dibagi menjadi 4 yaitu:61 

1. Kriteria Kredit Lancar 

a. tidak terdapat tunggakan baik angsuran pokok maupun bunganya. 

b. terdapat tunggakan angsuran pokok ataupun tunggakan bunga, tetapi 

belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang 

dari 1 bulan, atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa 

                                                
60
   Hasanuddin Rahman. Ibid. halaman 128 

61
   Ibid. halaman 129-130 lihat juga Rachmadi Usman. Op.cit. halaman 255-258 
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angsurannya 2 – 3 bulanan, atau belum melampaui 6 bulan bagi 

kredit yang masa angsurannya 4 bulanan atau lebih. 

2. Kriteria Kredit Kurang Lancar62 

 2.1 Kredit dengan angsuran 

 2.1.1 terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui masa 1 

bulan dan belum melampaui masa 2 bulan bagi kredit dengan 

angsuran kurang dari 1 bulan, atau melampaui 3 bulan dan 

belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 

ditetapkan bulanan/2 bulanan/3 bulanan, atau melampaui 6 

bulan, tetapi belum melampaui masa 12 bulan bagi kredit yang 

masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih; 

 2.1.2  terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah 

melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja; 

 2.1.3  terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan tetapi belum 

melampaui 3 bulan bagi yang angsuran kreditnya 1 bulan; 

 2.1.4 melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi 

angsurannya yang melebihi 1 bulan. 

2.2 Kredit dengan angsuran untuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), yaitu 

jika terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 

bulan, tetapi belum melampaui 9 bulan. 

 2.3 Kredit tanpa angsuran dianggap kurang lancar bila: 

2.3.1 belum jatuh tempo dan terdapat tunggakan bunga yang 

melampaui 6 bulan atau terdapat penambahan plafon kredit atau 

kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga; 

 2.3.2  telah jatuh tempo dan belum dibayar, tapi belum lewat 3 bulan; 

                                                
62
    Zainal Asikin. Pokok-pokokHukum Perbankan di Indonesi, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 

1995. halaman 62-63  
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 2.3.3  terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya telah 

melampaui 15 hari kerja (tapi belum melampaui 30 hari kerja). 

 2.4 Kredit yang diselamatkan, dimana terdapat cerukan karena penarikan 

dengan jangka waktu telah melampaui masa 15 hari kerja, tetapi 

belum melampaui masa 30 hari kerja. 

3. Kriteria Kredit Diragukan 

 yaitu suatu kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, 

tetapi kredit tersebut dapat diselamatkan dan agunannya bernilai 

sekurang-kurangnya 75% dari utang debitur, atau kredit tidak dapat 

diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 

100% dari utang debitur. 

4. Kriteria Kredit Macet 

4.1  apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan; 

4.2 memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan 

sejak digolongkan diragukan, belum ada pelunasan atau usaha 

penyelamatan kredit; 

4.3 kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan 

negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau telah diajukan 

permintaan ganti rugi kepada perusahaa asuransi kredit.63 

Jadi kredit bermasalah adalah kredit yang digolongkan ke dalam kredit 

kurang lancar, diragukan, dan macet. Timbulnya kredit bermasalah dewasa 

ini, karena indikasi debitur tidak mau membayar utangnya, juga terlihat dalam 

prosedur pelaksanaan pemberian kreditnya yang ternyata juga mengalami 

                                                
63
    Ibid. halaman 64 
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penyimpangan. Menurut Rene Setyawan, kredit macet dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor yaitu:64 

1. faktor internal 

 faktor ini disebabkan oleh kebijakan perkreditan yang ekspansif, 

penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang 

baik dari pemilik, pengurus/pegawai bank, lemahnya sistem administrasi 

dan pengawasan kredit, lemahnya sistem informasi kredit macet. 

2. faktor eksternal 

 faktor eksternal timbulnya kredit macet yaitu kegagalan usaha debitur, 

musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, 

pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, 

menurunnya kegiatan ekonomi, tingginya suku bunga kredit. 

Penyelesaian terhadap kredit bernasalah ini dapat dilakukan dengan 2 

alternatif yaitu:65 

1) negosiasi 

 dapat dilakukan dengan rescheduling (penjadwalan kembali), 

restructuring (penataan kembali), reconditioning (persyaratan kembali). 

2) litigasi 

 dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan kepada Pengadilan atau 

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). 

 

2.1.3  Kontrak Baku dan Implikasi Hukumnya 

  Dalam perbankan, seringkali perjanjian kredit merupakan 

perjanjian/kontrak baku dimana bank telah menyediakan blangko perjanjian 

                                                
64
    Rene Setyawan. Penghimpunan Dana. Makalah disajikan pada Temu Ilmiah Perbankan dan 

Sistem Keuangan. Medan : Bank Indonesia dan Universitas Sumatera Utara. 1994. halaman 7-

8 sebagaimana dikutip dalam Rachmadi Usman. Op.cit. halaman 259 
65
    Hasanuddin Rahman. Op.cit. halaman 136-140 
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kredit yang isinya telah disiapkan lebih dulu. Blangko perjanjian kredit ini 

diserahkan pada pihak debitur untuk disetujui dan tanpa memberikan 

kebebasan sama sekali kepada debitur untuk melakukan negosiasi atas 

syarat yang disodorkannya. Biasanya pihak bank telah mempunyai formulir 

atau blangko tersendiri, dimana para pihak tinggal mengisi data pribadi dan 

data tentang pinjaman (kredit) yang diambil debitur, sedangkan terms dan 

condition (syarat-syarat dan ketentuan) dari perjanjian kredit sudah dicetak 

baku. Perjanjian seperti ini digolongkan sebagai perjanjian/kontrak standar 

atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.66 

 Kontrak baku merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa 

Belanda yaitu ‘standart contract’ atau ‘standard voorwaarden’.67 Perjanjian 

baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah 

dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak 

mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang 

belum dibakukan misalnya tentang jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu 

dan beberapa hal lain yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. 68 

Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, format kontrak baku 

yang berprinsip ‘take it or leave itu’ yang ditawarkan pada konsumen di 

bidang barang dan jasa tidak memberikan kesempatan pada konsumen 

untuk bernegosiasi, dimana konsumen dipaksa untuk menyetujui bentuk 

kontrak tersebut. Ciri khas dari kontrak adhesi ini adalah pihak yang lemah 

tidak memiliki posisi tawar.69 Sutan Remy Sjahdeini memiliki pendapat yang 

hampir sama tentang perjanjian baku, menurutnya perjanjian baku adalah 

                                                
66
     Johannes Ibrahim. Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan asas Kebebasan Berkontrak 

dalam Perjanjian Kredit Bank, Bandung : CV. Utomo. 2003. halaman 52 
67
     Mariam Darus Badrulzaman. Aneka Hukum Bisnis, Bandung : Alumni. 1994. halaman 46 

68     Munir Fuady. Op.cit. halaman 37 
69
     Johannes Ibrahim. Mengupas tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif ( Perspektif Hukum dan 

Ekonomi ), Op.cit.   halaman 35 
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perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh 

pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang 

untuk merundingkan atau meminta perubahan.70  

Menurut Munir Fuady, kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis 

yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut dan 

seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir 

tertentu oleh salah satu pihak. Dalam hal ini ketika kontrak tersebut 

ditandatangani, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif 

tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-

klausulanya, dan pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai 

kesempatan atau hanya memiliki sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau 

mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh pihak lain tersebut, 

sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.71 Dari beberapa 

pengertian kontrak baku tersebut di atas, penulis setuju dengan pendapat 

Munir Fuady tentang pengertian kontrak baku. 

Menurut Perrot, kontrak baku memiliki tiga bentuk, yaitu: 72 

1. Bentuk dimana para pihak sebelumnya telah mempersiapkan 
untuk menggunakan kontrak-kontrak sejenis. Kontrak-kontrak 
tersebut sebelumnya telah terbukti berfungsi dengan baik dan 
ditetapkan untuk digunakan selanjutnya.  

2. Standard trade terms (syarat-syarat perdagangan yang telah 
baku), dimana biasanya telah dikenal umum atau terkenal dan 
diakui oleh para pihak. 

3. Kontrak-kontrak standar atau model kontrak (model contracts), 
biasanya melalui cara meng-copy beberapa klausul atau syarat-
syarat kontrak untuk digunakan pada kontrak lainnya. 

 

                                                
70
    Ibid. lihat juga Salim HS, H. Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdat, Jakarta : 

Raja Grafindo Persada. 2007. halaman 146 
71
    Munir Fuady. Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis ) – Buku Kedua, Op.cit. 

halaman 76 
72
    D.L.Perrot. International Sales Agreement dalam Jullian D.M Lew and Clve Stanbrook (eds.), 

International Trade : Law and Practice. Bath : Euromoney Publ. 1983. halaman 9 

sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf. Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, 

Bandung : Refika Aditama. 2007.  halaman 36 
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Suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, jika dibuat oleh 

notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-

klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang 

lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan 

atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu 

adalah juga perjanjian baku.73 

Hukum sering meragukan apa benar ada kata sepakat yang merupakan 

syarat sahnya kontrak dalam kontrak baku, maka dari itu untuk membatalkan 

kontrak baku yang harus ditonjolkan adalah apa dengan kontrak baku 

tersebut telah terjadi penggerogotan terhadap keberadaan posisi tawar 

menawar sehingga ‘kata sepakat’ di antara para pihak tidak terpenuhi. Syarat 

sah dari suatu kontrak harus ditinjau sehubungan dengan adanya kontrak 

baku ini, antara lain adalah syarat kausa yang halal terutama jika ada unsur 

penyalahgunaan keadaan dan unsur pengaruh tidak pantas, syarat 

kesepakatan kehendak jika ada keterpaksaan atau ketidakjelasan bagi salah 

satu pihak.74 

Kontrak baku memiliki kelebihan yaitu adanya sifat efisien sehingga 

dapat membuat praktek bisnis lebih simple, dan dapat ditandatangani 

seketika oleh para pihak. Akan tetapi kontrak baku ini memiliki kelemahan 

yaitu kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau 

mengubah klausula-klausula dalam kontrak yang bersangkutan sehingga 

sangat berpotensi untuk menjadi klausula yang berat sebelah. Faktor 

penyebab sehingga seringkali kontrak baku jadi sangat berat sebelah adalah 

sebagai berikut:75 

                                                
73   Sutan Remy Sjahdeini. Op.cit. halaman 66 
74
   Munir Fuady. Op.cit. halaman 76 

75
   Ibid.  halaman 78 
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a) kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah 
satu pihak untuk melakukan tawar menawar, sehingga pihak yang 
kepadanya disodorkan kontrak tidak banyak kesempatan untuk 
mengetahui isi kontrak tersebut, apalagi kontrak yang ditulis dengan 
huruf yang sangat kecil. 

b) pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu 
untuk memikirkan tentang klausula-klausula dalam dokumen 
tersebut, bahkan mungkin telah berkonsultasi dengan para ahli. 

c) pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati 
kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap 
‘take it or leave it’ 

 
Dalam praktek, klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku 

tersebut biasanya mempunyai bentuk dicetak dengan huruf kecil, bahasa 

yang tidak jelas artinya, tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca, kalimat 

yang kompleks, kalimat ditempatkan pada tempat-tempat yang kemungkinan 

besar tidak dibacakan oleh salah satu pihak.76 

Perjanjian baku dapat dibedakan dalam 3 jenis yaitu:77 

1) Perjanjian baku sepihak (perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak 

yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian tersebut)  

 Pihak yang kuat adalah pihak kreditur yang umumnya mempunyai 

posisi kuat dibandingkan dengan pihak debitur. 

2) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah (perjanjian baku 

yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah) 

3) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris mencakup 

perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah 

disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat 

yang meminta bantuan notaris yang bersangkutan.  

Mariam Darus Badrulzaman menambahkan satu jenis lagi perjanjian baku 

yaitu perjanjian baku timbal balik. Perjanjian baku timbal balik yaitu perjanjian 

                                                
76
    Ibid 

77
    Johannes Ibrahim. Mengupas tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif ( Perspektif Hukum dan 

Ekonomi ), Op.cit. halaman 37 lihat juga Johannes Ibrahim. Pengimpasan Pinjaman 

(kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, Op.cit. 

halaman 55 
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baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian 

baku yang pihaknya terdiri dari pihak majikan dan pihak lainnya buruh. Kedua 

pihak umumnya terikat dalam organisasi, misalnya perjanjian buruh kolektif.78 

Dari keseluruhan perjanjian baku, ciri yang membatasi kewajiban 

kreditur untuk membayar ganti rugi pada debitur adalah isinya ditetapkan 

secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat daripada 

debitur, debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian, debitur 

terpaksa menerima perjanjian itu karena terdesak akan kebutuhannya, 

bentuknya tertulis, dipersiapkan terlebih dahulu secara massal/individual.79 

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam perjanjian kredit bank tidak 

hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja, tetapi juga 

mengemban kepentingan masyarakat yaitu masyarakat penyimpan dana dan 

selaku bagian dari sistem moneter. Maka dari itu untuk menentukan klausula 

itu memberatkan atau tidak, pertimbangannya sangat berbeda dibandingkan 

dalam menentukan klausula dalam perjanjian baku lainnya. Maka klausula 

eksemsi tersebut tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban 

umum dan keadilan jika dalam perjanjian kredit dicantumkan klausula untuk 

mempertahankan eksistensi bank dan bertujuan melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter.80 Perjanjian baku merupakan 

ketentuan kontrak yang disiapkan lebih dulu untuk dipakai secara umum dan 

penggunaan berulang-ulang oleh satu pihak serta tanpa adanya negosiasi 

dengan pihak lainnya. Perjanjian baku dapat berbentuk dokumen terpisah 

atau dalam dokumen perjanjian itu sendiri, dan dicetak menggunakan 

                                                
78    Salim HS, H. Op.cit. halaman 156 
79
    Johannes Ibrahim. Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan asas Kebebasan Berkontrak 

dalam Perjanjian Kredit Bank, Op.cit. halaman 55 
80
    Sutan Remy Sjahdeini. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para 

Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta : Institut Bankir Indonesia. 1993. 

halaman 182-183. sebagaimana dikutip dalam Johannes Ibrahim. Mengupas tuntas Kredit 

Komersial dan Konsumtif ( Perspektif Hukum dan Ekonomi ), Op.cit. halaman 39 
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komputer antara para pihak itu sendiri. Dalam perjanjian baku, tanpa 

kesediaan suatu pihak untuk memakai perjanjian baku, perjanjian baku yang 

diusulkan oleh satu pihak akan mengikat pihak lain dengan adanya 

penerimaan. Perjanjian baku itu mengikat saat perjanjian itu ditandatangani.81 

Pada kontrak baku berupa perjanjian kredit bank, ada banyak klausula yang 

memberatkan salah satu pihak khususnya pihak nasabah penerima kredit, 

klausula-klausula tersebut antara lain sebagai berikut:82 

i. kewenangan bank untuk sewaktu-waktu secara sepihak tanpa alasan 

apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya menghentikan ijin debitur 

untuk menarik kredit 

ii. dalam hal penjualan barang jaminan yang kreditnya sudah macet, maka 

bank berwenang secara sepihak untuk menentukan harga jual dari 

barang agunan tersebut 

iii. debitur diwajibkan tunduk kepada  segala petunjuk dan peraturan bank 

yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank 

iv. debitur diwajibkan untuk tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan 

umum tentang hubungan rekening koran dari bank yang bersangkutan, 

tanpa diberi kesempatan untuk mempelajari syarat-syarat dan ketentuan 

tersebut 

v. debitur harus memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada 

bank untuk melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank 

vi. debitur harus memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada 

bank untuk mewakili dan melaksanakan hak-hak nasabah debitur dalam 

setiap rapat umum pemegang saham 

                                                
81
   Ibid.  halaman 40 

82
   Munir Fuady. Op.cit. halaman 100 
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vii.  dicantumkannya klausula eksemsi yang membebaskan bank dari 

tuntutan ganti rugi oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang 

diderita oleh nasabah debitur sebagai akibat dari tindakan bank 

viii.  dicantumkannya klausula eksemsi tentang tidak adanya nasabah debitur 

untuk dapat menyatakan keberatan atas pembebanan bank terhadap 

rekeningnya 

ix. kelalaian nasabah debitur dibuktikan secara sepihak oleh pihak bank 

semata-mata 

x. bunga bank ditetapkan dan dihitung secara merugikan nasabah debitur 

xi. denda keterlambatan yang merupakan bunga terselubung 

xii.  penghitungan bunga berganda menurut praktek perbankan yang 

bertentangan dengan pasal 1251 KUH Perdata 

xiii.  pengesampingan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata jika terjadi 

events of default 

xiv. kewajiban pelunasan bunga terlebih dahulu, yang walaupun sesuai 

dengan pasal 1397 KUH Perdata, tetapi sangat memberatkan nasabah 

 

2.1.4  Profesi Notaris 

Notaris adalah orang yang mendapat wewenang dari pemerintah untuk 

menyaksikan dan mengesahkan berbagai surat menyurat yang berkenaan 

dengan hukum (misalnya surat perjanjian, wasiat, akta, dsb).83 

Dalam pasal 1868 KUH Perdata mensyaratkan supaya suatu akta 

mempunyai kekuatan bukti otentik maka harus dibuat oleh Pejabat Umum 

yang berwenang. Jadi tidak setiap orang dapat atau boleh membuat akta 

                                                
83
   Umi Chulsum dan Windy Novia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya : Kashiko. 2006. 

halaman 484 
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otentik, tetapi hanya pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk membuat akta otentik.  

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

Dari pasal di atas, jelas bahwa pejabat umum yang pada umumnya 

berwenang membuat akta otentik adalah notaris. Jika ditunjuk pejabat umum 

lain sebagai pejabat umum yang berwenang, maka hal itu adalah suatu 

pengecualian. 

Sehubungan dengan kewenangan notaris tersebut, maka ada 4 hal 

kewenangan yaitu: 84 

1. berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu.  

2. berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta 

itu dibuatnya. 

3. berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Jika 

tidak maka akta yang dibuatnya tidak sah. 

4. berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.  

 

Kewenangan Notaris dalam pasal 1 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 

diperjelas dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 yang 

berbunyi: 

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

 

                                                
84
   Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga. 1983. halaman 33 



Car
ol

in
e 

M
es

al
in

a.
 D

O
 N

O
T 

CO
PY

 44 

Selain itu, ada kewenangan notaris lainnya yang diatur dalam pasal 15 

ayat (2) UU No 30 Tahun 2004 yaitu: 

Notaris berwenang pula : 
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

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

buku khusus; 
c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam 
surat yang bersangkutan; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; 
g. membuat akta risalah lelang;  

 

Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris misalnya pendirian Perseroan 

Terbatas (PT), perubahan dan Risalah Umum Pemegang Saham; pendirian 

yayasan; pendirian badan usaha-badan usaha lainnya; kuasa untuk menjual; 

perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli; keterangan hak waris; wasiat; 

pendirian CV termasuk perubahannya; pengakuan utang, perjanjian kredit 

dan pemberian hak tanggungan; perjanjian kerjasama, kontrak kerja; segala 

bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.85 

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik 

memiliki kewajiban yang harus dipatuhi. Kewajiban notaris tercantum dalam 

pasal 16 UU No 30 Tahun 2004, yang berbunyi 

  (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: 
a.  bertindak 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.  mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta 

berdasarkan Minuta Akta 
d.   memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-  

Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya 
e.   merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan 

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 

                                                
85
    http://osinaga.wordpress.com/2007/05/03/beda-notaris-dan-ppat/ Notaris dan PPAT – Diakses  

tanggal 16 Maret 2008 
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dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan 
lain 

f.    menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku 
yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah 
akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid 
menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, 
bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku 

g.   membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayarnya atau 
tidak diterimanya surat berharga 

h.   membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan 
waktu pembuatan akta setiap bulan 

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

j.    mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 
setiap akhir bulan 

k.   mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik 
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, 
jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan 

l.   membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 
paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu 
juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris 

m.    menerima magang calon Notaris 
(2)  Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  

tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk  
originali. 

 (3)  Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 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; atau 
 f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih 

dari I (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”. 

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

(6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

(7) 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. 

(8) 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. 
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(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk 
pembuatan akta wasiat.  

 

Sehubungan dengan pasal 16 ayat 1 huruf a tentang kewajiban notaris 

‘tidak berpihak’, hal tersebut juga diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU No 30 

Tahun 2004 yang berbunyi 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai 
berikut: 

 “Saya bersumpah/berjanji: 
 bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan 
perundang-undangan lainnya. 

 bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, 
saksama, mandiri, dan tidak berpihak. 

 bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan 
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, 
kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. 

 bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh 
dalam pelaksanaan jabatan saya. 

 bahwa saya untuk dapat diangkap dalam jabatan ini, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak 
pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada 
siapa pun.” 

 

Dalam melaksanakan profesinya sebagai notaris, sesuai kewenangan dan 

kewajibannya, jika notaris melakukan pelanggaran tentu saja ada sanksi 

yang harus diterima. Ketentuan tentang sanksi ini diatur dalam pasal 84 dan 

UU No 30 Tahun 2004, bahwa 

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i, pasal 16 ayat (1) 
huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, atau 
pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan 
pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal 
demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian 
untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. 

  

Selain dalam pasal 84 UU No 30 Tahun 2004, sanksi juga diatur dalam 

pasal 85 UU No 30 Tahun 2004, yang berbunyi 

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 16 
ayat (1) huruf a, pasal 16 ayat (1) huruf b, pasal 16 ayat (1) huruf c, pasal 
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16 ayat (1) huruf d, pasal 16 ayat (1) huruf e, pasal 16 ayat (1) huruf f, 
pasal 16 ayat (1) huruf g, pasal 16 ayat (1) huruf h, pasal 16 ayat (1) huruf 
i, pasal 16 ayat (1) huruf j, pasal 16 ayat (1) huruf k, pasal 17, pasal 20, 
pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal 54, pasal 58, pasal 59, dan/atau pasal 
63, dapat dikenai sanksi berupa : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. pemberhentian sementara; 
d. pemberhentian dengan hormat; atau 
e. pemberhentian dengan tidak hormat.  

 

Jadi berdasarkan pasal 84 dan pasal 85 UU No 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, maka setiap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan dalam UU No 30 Tahun 2004 dapat dituntut jika ada pihak yang 

menderita kerugian atau dapat dikenai sanksi.  

 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1  Teori Kewenangan 

Menurut S.F. Marbun, ”wewenang mengandung arti kemampuan untuk 

melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah 

kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku 

untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.”86   

Sifat wewenang ada 3 yaitu:87 
a. wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yaitu terjadi apabila 

peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang 
bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan 
dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan 
yang harus diambil. 

b. wewenang fakultatif, yaitu terjadi dalam hal badan atau pejabat tata 
usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan 
wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun 
pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-
keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan 
dasarnya. 

                                                
86
     Marbun, S.F. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. 

Yogyakarta  : Liberty. 1997. halaman 154-155 sebagaimana dikutip dalam Sadjijono. 

Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laks Bang Pressindo. 

2008. halaman 50 
87
    Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007. halaman 

110-111 
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c. wewenang bebas, yaitu terjadi ketika peraturan dasarnya memberi 
kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk 
menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan 
dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang 
lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang 
bersangkutan. 

 

Kewenangan adalah “kekuasaan yang diformalkan baik terhadap 

segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan 

tertentu secara bulat, dimana kekuasaan tersebut dapat berasal dari 

kekuasaan legislatif ataupun dari kekuasaan eksekutif.” 88  

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 

didapat melalui 3 cara yaitu:89 

1. Atribusi 

 Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.90 

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 

undang-undang kepada organ pemerintahan.91 

 Istilah lain dari kewenangan atribusi adalah kewenangan asli atau 

kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. 

Kewenangan atributif berasal dari adanya pembagian kekuasaan 

negara oleh undang-undang dasar,92 artinya kewenangan pemerintah 

yang dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku93 atau dengan kata lain organ pemerintahan 

memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu 

                                                
88
     Marbun, S.F. Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, Jogjakarta : UII   

Press. 2003. halaman 123 
89     Lutfi Effendi dan Sri Kustina. Hukum Administrasi (Administratief Recht), Malang : Biro  

Konsultasi dan Bantuan Hukum. 2000. halaman 109-113 
90
     Philipus M. Hadjon, dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta : Gadjah 

Mada University Press. 2002. halaman 130 
91     Sadjijono. Op.cit. halaman 58 lihat juga Ridwan HR. Op.cit.. halaman 104 
92
     Lutfi Effendi dan Sri Kustina. Op.cit.  halaman 109 

93
     Sadjijono. Op.cit. halaman 59 
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dalam suatu peraturan perundang-undangan.94 Dalam hal atribusi, 

penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau 

memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab 

intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan 

sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Penerima wewenang 

ini bertanggung jawab mutlak terhadap akibat yang timbul dari 

wewenang yang dia peroleh dari peraturan perundang-undangan.95 

Pelaksanaan kewenangan ini dilakukan oleh pejabat atau badan yang 

tercantum dalam peraturan dasarnya. 

2. Mandat 

 Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengijinkan 

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.96 

 Kewenangan mandat bersumber dari proses atau prosedur 

pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat 

atau badan yang lebih rendah. Kewenangan ini terdapat dalam 

hubungan rutin atasan bawahan, kecuali jika dilarang secara tegas. 

Dalam kewenangan ini, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap 

berada pada pemberi kewenangan sebagai pemberi mandat,97 

sedangkan penerima mandat tidak dibebani tanggung jawab dan 

tanggung gugat atas wewenang yang dijalankan.98 Setiap saat 

pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang 

dilimpahkan tersebut. 

Ada 2 teori mandat:99 

                                                
94
   Ridwan HR. Op.cit. halaman 108 

95
   Sadjijono. Op.cit.  halaman 61 

96
   Ibid. halaman 58 lihat juga Ridwan HR. Op.cit. halaman 105 

97   Lutfi Effendi dan Sri Kustina. Op.cit. halaman 111 
98
   Sadjijono. Op.cit. halaman 60 

99
   Marbun, S.F. Op.cit. halaman 129 
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a. teori mandat imperatif : yang diberi mandat menjadi 
mandataris karena memperoleh instruksi tegas dan telah 
ditentukan dengan rinci oleh pemberi mandat 

b. teori mandat bebas : mandataris setiap waktu dapat bertindak 
dan tidak tergantung dari instruksi yang diberikan oleh 
pemberi mandat 

 
3. Delegasi 

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu 

organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.100 

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ 

pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-

undangan. Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih pada yang 

diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. 

Pemberi wewenang tidak dapat menggunakan kembali wewenang itu 

lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas 

contrarius actus. 

Syarat-syarat pelimpahan wewenang melalui delegasi yaitu : 

a) harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu 

b) harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

c) delegasi tidak kepada bawahan 

d) ada kewajiban mempertanggungjawabkan dari penerima 

delegasi kepada pemberi wewenang 

e) pemberi wewenang dapat memberikan instruksi tentang 

penggunaan wewenang tersebut kepada penerima delegasi 

Dalam kewenangan yang sah, dapat pula dilihat dari segi batas 

kewenangan, dalam arti suatu kewenangan itu dibatasi oleh isi/materi, 

wilayah dan waktu. Dari batas kewenangan dapat dilihat apakah 

                                                
100
  Sadjijono. Op.cit. halaman 58 lihat juga Ridwan HR. Op.cit. halaman 105 
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kewenangan tersebut melampaui batas kewenangan atau tidak. Berkaitan 

dengan tidak berwenangnya suatu badan atau pejabat pemerintahan maka 

dapat dibedakan menjadi 3 yaitu tidak berwenang dari segi materi, segi 

wilayah atau tempat, segi waktu.101  

Cacat dalam aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan atau 

dengan demikian bila dilihat dari segi batas kewenangan maka terdapat 

hal-hal sebagai berikut: 

1) kewenangan absolut : kewenangan berdasar atas materi/isi dari 

wewenang yang dimaksud, atau kewenangan tersebut tentang objek  

2) kewenangan relatif : kewenangan berdasar atas wilayah hukum atau 

lokasi dimana kewenangan tersebut dapat dilakukan operasionalnya 

3) kewenangan temporis : kewenangan berdasar atas waktu atau masa 

kapan kewenangan tersebut dilakukan. Dalam kewenangan ini akan 

terlihat masa berlakunya suatu kewenangan yang ada pada pejabat 

ataupun pada badan tata usaha negara. 

Dengan mengetahui sumber dan cara memperoleh kewenangan, 

maka hal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum dalam 

penggunaan kewenangan tersebut. Salah satu prinsip dalam negara hukum 

yaitu ‘tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban’, sehingga setiap 

pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, ada 

pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.102 

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) UU No 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Dalam 

hal ini, kewenangan yang dimiliki oleh notaris tersebut diperolehnya dari 

                                                
101
  Sadjijono. Ibid.. halaman 63 

102
  Ridwan HR. Op.cit. halaman 108 
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peraturan perundang-undangan yaitu UU No 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, khususnya diatur dalam pasal 15. Dengan diaturnya 

kewenangan notaris dalam UU No 30 Tahun 2004, maka dapat diketahui 

bahwa notaris memiliki kewenangan atribusi, dimana kewenangan yang 

dimilikinya ini melekat pada jabatannya sebagai seorang pejabat umum. 

Kewenangan notaris ini merupakan kewenangan atribusi, dimana berbeda 

dengan kewenangan mandat dan delegasi. Hal ini disebabkan karena 

dalam kewenangan atribusi, notaris bertanggung jawab mutlak terhadap 

akibat-akibat yang akan timbul dengan tindakannya dalam mempergunakan 

wewenangnya tersebut.  

 

2.2.2  Teori Tanggung Jawab 

  Menurut Aridwan Halim, tanggung jawab adalah suatu akibat lebih 

lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun 

kewajiban ataupun kekuasaan.103 Tanggung jawab dituntut karena ada 

suatu kesalahan yang dapat merugikan hak dan kepentingan orang lain.  

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap 

segala sesuatunya atau fungsi menerima pembenanan sebagai akibat 

tindakan sendiri atau pihak lain.104 Sedangkan pengertian tanggung jawab 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib 

menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, 

dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).105 Pengertian tanggung 

jawab secara etimologi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari makna 

                                                
103
   Aridwan Halim. Pengantar Ilmu Hukum dalam tanya jawab, Bogor : Ghalia Indonesia. 2005. 

halaman 163 
104   Em Jul Fajri. Kamus Bahasa Indonesia, Difa Publisher 
105
   Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. 

2002. halaman 1139 
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bahasanya maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan 

bertanggungjawab (pertanggungjawaban).  

Dalam kamus hukum ada 2 istilah pertanggungjawaban yaitu 

liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact being 

responsible). Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana liability 

menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap 

karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau 

yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak 

dan kewajiban. Liability juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban 

secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal 

yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau 

beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-

undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.106 Sedangkan 

responsibility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu 

kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan, dan 

kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas 

undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya 

memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.107 

Dalam ensiklopedi administrasi, responsibility adalah keharusan 

seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah 

diwajibkan kepadanya. Disebutkan juga pertanggungjawaban mengandung 

makna, meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan 

suatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat 

membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia 

                                                
106
  Ridwan HR. Op.cit. halaman 335 

107
  Ibid. halaman 335-336 
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dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan 

kepadanya.
108
 

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, liability menunjuk pada 

pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang 

dilakukan subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada 

pertanggungjawaban politik.109 Ketika ada subjek hukum yang melalaikan 

kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak subjek 

hukum lain, kepada yang melalaikan  kewajiban dan melanggar hak itu 

dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan 

hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan 

ganti rugi atau hak itu ditujukan pada setiap subjek hukum yang melanggar 

hukum.110 

Menurut Roscoe Pound, jenis tanggung jawab ada 3 yaitu 

pertanggungjawaban atas kerugian dengan disengaja, atas kerugian 

karena kealpaan dan tidak disengaja, dalam perkara tertentu atas kerugian 

yang dilakukan tidak karena kelalaian serta tidak disengaja.111 

Menurut Roscoe Pound, tanggung jawab bersumber dari:112 

1) perjanjian, dimana para pihak mengadakan perjanjian tersebut 

masing-masing dituntut untuk bertanggungjawab atas 

pemenuhan isi perjanjian yang mereka buat 

2) perbuatan melawan hukum, yang terbagi atas: 

                                                
108
   Ibid. halaman 337-338 

109
   Ibid. halaman 337 

110
   Ibid. halaman 338 

111   Roscoe Pound. Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the Philosophy of Law) 

diterjemahkan oleh Mohammad Radjab. Jakarta : Bhratara Niaga Media. 1996. halaman 92 

sebagaimana dikutip dalam Shiddiq. Tgk. Armia, Mhd. Perkembangan pemikiran dalam ilmu 

hukum, Jakarta : Pradnya Paramita. 2003. halaman 49 
112   Roscoe Pound. Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the Philosophy of Law) 

diterjemahkan oleh Mohammad Radjab. Jakarta : Bhratara Niaga Media. 1972. sebagaimana 

dikutip dalam  Aridwan Halim. Op.cit. halaman 163-164 
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2.1 perbuatan diri sendiri, baik yang disengaja (dolus) maupun 

yang tidak disengaja (culpa) 

2.2 perbuatan orang lain (orang yang masih berada di bawah 

tanggungan si penanggung jawab yang bersangkutan) 

2.3 kejadian lain yang bukan merupakan perbuatan, tetapi 

menimbulkan akibat yang tetap harus 

dipertanggungjawabkan oleh orang yang oleh hukum 

dianggap sebagai penanggungjawabnya 

Dalam KUH Perdata terdapat beberapa bentuk tanggung jawab 

yuridis yaitu:113 

a. tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan 

kelalaian) – pasal 1365 KUH Perdata, bahwa tiap perbuatan 

melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, 

mewajibkan orang yang menerbitkan kerugian untuk mengganti 

kerugian tersebut. 

b. tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian 

– pasal 1366 KUH Perdata, bahwa setiap orang yang bertanggung 

jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau 

kurang hati-hatinya. 

c. tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat 

terbatas – pasal 1367 KUH Perdata, bahwa seseorang tidak saja 

bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya 

sendiri tapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-

orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-

                                                
113
   Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Bandung : Citra 

Aditya Bakti. 2002. halaman 3 
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barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab 

mutlak merupakan terjemahan dari strict liability.  

Berdasar teori Roscoe Pound di atas, sehubungan dengan 

sumber dari tanggung jawab, maka tanggung jawab yang harus dipikul oleh 

notaris ini bersumber dari perbuatan melanggar atau melawan hukum. 

Dalam pasal 1365 KUH Perdata, dimana orang yang menyebabkan 

kerugian yang diderita oleh orang lain karena perbuatan melanggar hukum 

haruslah mengganti kerugian tersebut (tanggung jawab dengan unsur 

kesalahan).  Dalam hal ini, tindakan notaris dalam membuat akta perjanjian 

kredit harus sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya. Jika ternyata di 

kemudian hari terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka akta 

yang dibuat oleh notaris tersebut harus dapat dipergunakan untuk 

melakukan permohonan eksekusi terhadap barang agunan yang 

dijaminkan oleh debitur. Akan tetapi, jika sampai akta tersebut tidak dapat 

digunakan oleh kreditur atau bank untuk melakukan permohonan eksekusi, 

tentu saja pembuat akta itu atau dengan kata lain notaris harus 

bertanggungjawab terhadap perbuatannya dalam pembuatan akta tersebut. 

Hal itu dapat dilakukan dengan mengganti kerugian yang diderita oleh 

kreditur sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. 

Prinsip-prinsip tanggung jawab antara lain yaitu:114 

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on 

fault) 

 Merupakan prinsip umum yang berlaku dalam hukum perdata 

sesuai pasal 1365-1367 KUH Perdata. Pada prinsip ini dijelaskan 

bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban 

secara hukum bila ada unsur kesalahan yang dilakukan. Pada 

                                                
114
  Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta : Grasindo. 2006. halaman 72-80 
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pasal 1365 KUH Perdata (sering dikenal sebagai pasal tentang 

perbuatan melawan hukum) mengharuskan dipenuhinya 4 unsur 

pokok bagi adanya suatu perbuatan melawan hukum, sebagai 

berikut: 

a. adanya perbuatan 

b. adanya unsur kesalahan 

c. adanya kerugian yang diderita  

d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian 

2. Prinsip praduga selalu bertanggungjawab (presumption of liability 

principle) 

 Pada prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap 

bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak 

bersalah, sehingga beban pembuktian ada pada tergugat. Prinsip 

ini bertentangan dengan prinsip presumption of innocence karena 

dasar dari prinsip ini adalah seseorang dianggap bersalah sampai 

yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. 

3. Prinsip praduga selalu tidak bertanggungjawab (presumption of 

non liability) 

 Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang 

terbatas (biasanya dalam hukum pengangkutan). 

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), ada 2 yaitu: 

a. bahwa kesalahan ini bukan merupakan faktor yang 

menentukan tetapi ada perkecualian yang memungkinkan 

untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya keadaan force 

majeure 

b. konsumen (penggugat) bila ada kerugian hanya perlu 

menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku 
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usaha (produsen) dan kerugian yang dideritanya, berarti ada 

hubungan perjanjian 

Prinsip ini biasanya digunakan untuk menjerat pelaku usaha, 

khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang 

merugikan konsumen. 

5. Prinsip pembatasan tanggung jawab (limitation of liability) 

 Prinsip ini merupakan prinsip tanggung jawab dengan 

pembatasan, dimana ada klausula eksonerasi sehingga pelaku 

usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab. Prinsip ini 

sangat merugikan konsumen jika ditetapkan sepihak oleh pelaku 

usaha. Prinsip ini seringkali digunakan oleh pelaku usaha untuk 

dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian baku 

yang dibuatnya. 

Dari kelima prinsip tanggung jawab, prinsip yang paling tepat 

digunakan sehubungan dengan tanggung jawab notaris adalah prinsip 

tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault). Prinsip 

tanggung jawab berdasarkan kesalahan merupakan prinsip umum yang 

berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini mendasarkan pada 

ketentuan pasal 1365-1367 KUH Perdata. Prinsip ini secara common sense 

dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti 

kerugian bagi pihak korban. Prinsip tanggung jawab berdasarkan 

kesalahan sejalan dengan asas audi et alteram, dimana hakim memberi 

para pihak beban yang seimbang dan patut, sehingga masing-masing 

memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara. Sehingga 

dalam prinsip ini, keempat unsur adanya perbuatan melawan hukum 

tersebut harus dibuktikan oleh pihak penggugat maupun tergugat. 
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Tanggung jawab yang harus dipikul oleh notaris berhubungan dengan 

tindakan notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya, 

apakah tindakan-tindakannya tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan 

yang telah ditentukan atau tidak. Dalam hal ini, dapat dipergunakan prinsip 

tanggung jawab (prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/liability 

based on fault). Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya bila ada 

unsur kesalahan yang dilakukan. Untuk membuktikannya, perlu dibuktikan 

adanya perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas. Pada 

saat terjadi wanprestasi terhadap akta perjanjian kredit, tentu saja kreditur 

dapat mempergunakan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris 

sebagai alat bukti untuk melakukan permohonan eksekusi barang jaminan. 

Dalam hal ini, pengadilan harus melakukan pemeriksaan terhadap akta 

perjanjian kredit, yaitu apakah ada/tidak ada keberatan terhadap 

permohonan eksekusi atau apakah dalam pembuatan akta perjanjian kredit 

tersebut notaris telah menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai 

yang telah diatur dalam UU No 30 Tahun 2004 atau tidak. Dalam hal ini, 

pihak penggugat maupun tergugat harus dapat membuktikan tentang 

adanya hak yang mereka miliki. Bila tidak dapat dibuktikan bahwa ada hal-

hal yang dilanggar oleh notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit 

maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi jika ada 

keberatan terhadap permohonan eksekusi tersebut dan setelah 

diketemukan bukti bahwa diketahui ada hal-hal yang dilanggar oleh notaris 

dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut sehingga menimbulkan 

kerugian bagi kreditur, maka notaris dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya sesuai dengan kesalahan yang telah 

dilakukannya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum yang menggunakan pendekatan bersifat yuridis 

sosiologis, untuk mengkaji kewenangan notaris dalam pembuatan kontrak 

baku pada akta perjanjian kredit di bidang perbankan kemudian 

menganalisa tanggung jawab notaris jika dalam pelaksanaan kontrak baku 

pada akta perjanjian kredit terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur. 

Pendekatan yuridis yaitu dikaji dari segi hukum sedangkan 

pendekatan sosiologis berasal dari fakta yang berkaitan dengan upaya 

perlindungan bagi nasabah. 

 

3.2  Pemilihan Lokasi 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di kantor notaris 

yang bertempat kedudukan di Kota dan Kabupaten Malang, dengan 

pertimbangan antara lain mengingat cukup banyaknya Kantor Notaris yang 

bertempat kedudukan di Kota dan Kabupaten Malang. Disamping itu, 

beberapa perjanjian kredit yang di dalamnya tercantum kontrak baku dibuat 

oleh notaris yang bertempat kedudukan di Kota dan Kabupaten Malang. 

Demikian pula, beberapa instansi terkait yaitu bank-bank juga terdapat di 

wilayah Kota dan Kabupaten Malang.  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 
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Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari: 

3.3.1.1 Data primer 

Data primer meliputi hasil wawancara dan kuesioner yang 

diperoleh dari para responden yang menjadi sumber data dalam 

penelitian ini.  

3.3.1.2 Data sekunder 

Data sekunder berupa studi dokumentasi tentang akta 

Perjanjian Kredit notariil yang terdapat di Kantor Notaris yang 

bertempat kedudukan di Kota dan Kabupaten Malang. Data 

sekunder juga termasuk data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan yang berasal dari literatur dan peraturan 

perundang-undangan yang terdiri dari: 

3.3.1.2.1 Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai 

kekuatan mengikat dan harus ada dalam penelitian ini 

yaitu: 

 a. UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

khususnya pasal 1(1), 1(7), 4, 15, 16, 39, 84, 85 

 b. UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

khususnya pasal 1 angka 11 

 c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya 

pasal 1243, 1313, 1320, 1338, 1339, 1365, 1868 

3.3.1.2.2 Bahan hukum sekunder yaitu data yang berupa hasil 

penelitian serta literatur-literatur yang berkaitan dengan 

pembuatan kontrak baku pada perjanjian kredit di 

bidang perbankan. 
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3.3.2 Sumber data 

Dalam penelitian ini, ada 2 jenis sumber data yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder: 

3.3.2.1 Data primer yaitu data yang diperoleh dari kantor Notaris yang 

bertempat kedudukan di Kota dan Kabupaten Malang dan 

berbagai responden terkait, meliputi notaris yang bertempat 

kedudukan di Kota dan Kabupaten Malang, kepala cabang/legal 

officer/bagian kredit dari bank di wilayah Kota dan Kabupaten 

Malang. 

3.3.2.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelusuran 

pustaka dan dokumentasi di berbagai perpustakaan, internet 

dan instansi-instansi yang dijadikan sumber informasi utama.  

Perpustakaan dan kantor yang menjadi sumber perolehan data 

sekunder antara lain:  

a) Pusat Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 

Malang. 

b) Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga, Surabaya. 

c) Perpustakaan Umum dan Arsip Pemerintah Kota Malang. 

d) Instansi yang dijadikan informan kunci dalam penelitian ini. 

e) Situs-situs internet yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. 

Sedangkan dokumentasi yang diteliti meliputi akta perjanjian 

kredit yang dibuat oleh responden notaris. 
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3.4 Teknik Memperoleh Data 

Data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara 

(interview) mendalam yang dilakukan secara bebas terpimpin dengan 

responden dalam rangka pengumpulan data yang lebih jelas dengan 

memakai pedoman interview guide yaitu catatan-catatan kecil berisi pokok 

permasalahan yang diteliti dengan berbagai macam pertanyaan yang telah 

disusun terlebih dahulu. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi 

bertatap muka, ketika seseorang mengajukan pertanyaan yang dirancang 

untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian 

kepada seseorang responden.115 

Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan menggunakan 

teknik penelusuran pustaka dan dokumentasi berupa akta perjanjian kredit, 

peraturan-peraturan, buku-buku serta artikel yang mendukung data primer. 

Hal ini dilakukan baik dengan cara meminjamnya dari perpustakaan 

maupun mengaksesnya melalui internet. Untuk akta perjanjian kredit, akta 

tersebut diperoleh dari notaris yang menjadi sample dalam penelitian ini. 

 

3.5 Populasi dan Sample 

Populasi dalam penelitian ini adalah notaris-notaris yang terdaftar 

sebagai anggota dalam Ikatan Notaris Indonesia yang bertempat 

kedudukan di Kota dan Kabupaten Malang dan beberapa stakeholder 

terkait, yaitu pihak perbankan yang menggunakan jasa notaris.  

Metode yang dipakai untuk menentukan sample penelitian adalah 

metode pusposive sampling. Metode purposive sampling yaitu pengambilan 

sample yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

                                                
115
  Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo 

Persada. 2006. halaman 82 
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dipandang mempunyai sangkut paut yang erat  dengan ciri-ciri atau sifat-

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sample dalam penelitian 

ini diambil dengan mendasarkan pada ciri-ciri atau sifat sample yang 

dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan kriteria tertentu yang 

terkait dengan permasalahan penelitian. Dengan menggunakan metode 

purposive sampling, maka populasi yang terpilih dalam penelitian ini adalah 

para notaris yang menjadi rekanan bank dan bank-bank (bank umum dan 

bank perkreditan rakyat) yang menyalurkan kredit. 

Sedangkan sample yang dijadikan responden dalam penelitian ini 

ada beberapa yaitu : 

1) 1 orang Ketua Ikatan Notaris Indonesia cabang Malang 

2) 1 orang Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Malang 

3) 13 orang notaris yang bertempat kedudukan di Kota Malang (20% 

dari populasi) 

4) 7 orang notaris yang bertempat kedudukan di Kabupaten Malang 

(14% dari populasi) 

5) 11 orang Kepala Cabang/legal officer/bagian kredit dari bank yang 

berada di wilayah Kota Malang 

6) 7 orang Kepala Cabang/legal officer/bagian kredit dari bank yang 

berada di wilayah Kabupaten Malang 

Sehingga jumlah sample dalam penelitian ini adalah 40 orang. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, 

dengan mendeskripsikan semua temuan data primer yang diperoleh dari 

hasil wawancara, kuesioner serta data sekunder yang diperoleh dari 



Car
ol

in
e 

M
es

al
in

a.
 D

O
 N

O
T 

CO
PY

 65 

penelusuran pustaka dan dokumen kemudian dianalisis dan hasil analisis 

dijadikan bahan untuk merumuskan kesimpulan guna menjawab 

permasalahan penelitian serta merumuskan saran bagi seluruh 

stakeholders yang terkait dengan penelitian ini. 

 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

a. Notaris : Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

(akta perjanjian kredit) dan kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk 

keperluan penelitian ini, berarti notaris yang berwenang membuat akta 

perjanjian kredit bank. 

b. Kontrak baku : Kontrak/perjanjian kredit perbankan yang hampir seluruh 

klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang 

lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau 

meminta perubahan. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk kontrak 

baku dalam akta perjanjian kredit di bidang perbankan. 

c. Kredit : 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.  

 Akta Perjanjian Kredit dalam penelitian ini dikhususkan pada akta 

perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris (notariil). 

d. Tanggung jawab : Pertanggungjawaban akibat kesalahan yang 

dilakukan oleh notaris dalam hal pembuatan akta perjanjian kredit jika 
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terjadi wanprestasi, dimana dikhususkan pada prinsip tanggung jawab 

berdasarkan kesalahan (liability based on fault). 

e. Kewenangan : Kemampuan bertindak yang diberikan kepada notaris 

oleh undang-undang dalam hal pembuatan akta otentik yaitu akta 

perjanjian kredit.  

f. Wanprestasi : Salah satu pihak/ kedua belah pihak tidak memenuhi 

kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, dalam hal ini 

yaitu di dalam akta perjanjian kredit. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Kontrak Baku pada Akta 

Perjanjian Kredit di Bidang Perbankan 

Berdasar pasal 1 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini. Sebelum notaris membuat akta, tentu saja para pihak 

harus menghadap notaris untuk menjelaskan maksud dalam pembuatan 

akta tersebut dan akta apa yang ingin dibuat oleh para pihak. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pada saat awal para pihak 

menghadap notaris, notaris memiliki 2 fungsi yaitu pertama, menyerap 

keinginan para pihak dengan tepat. Untuk menyerap keinginan para pihak 

dengan tepat, maka notaris harus banyak bertanya kepada para pihak 

supaya notaris mengetahui apa yang diinginkan oleh para pihak. Umumnya 

di Indonesia, para pihak yang menghadap notaris adalah orang yang buta 

hukum, sehingga mereka tidak tahu akta apa yang harus dibuat dan 

kadang kala keinginan para pihak belum tentu tepat secara hukum.116 Hal 

ini berarti dari kacamata hukum apa yang diinginkan oleh para pihak 

tersebut tidak tepat/tidak bisa dipenuhi. Sedangkan fungsi kedua dari 

notaris adalah menuangkan terlebih dahulu keinginan para pihak dalam 

bentuk tulisan atau dikenal dengan istilah draf akta. Jadi draf akta ini 

nantinya akan dibuat akta di hadapan notaris yang berisi kehendak kedua 

                                                
116
      wawancara dengan Bapak Eko Handoko – notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam  

16.15 WIB 
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belah pihak dan dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 

Kemudian notaris menjelaskan maksud dari draf tersebut kepada para 

pihak. Jika draf tersebut telah sesuai dengan keinginan para pihak, baru 

notaris membuat minuta akta. Setelah dibuat minuta akta, pada hari yang 

telah ditentukan, kedua pihak datang menghadap notaris dan notaris 

kemudian membacakan serta menjelaskan isi akta tersebut kepada para 

pihak. Setelah akta itu dibacakan, maka kedua belah pihak, saksi dan 

notaris menandatangani akta tersebut.117  

Di bidang perbankan, notaris juga dapat menjalankan 

kewenangannya dalam pembuatan akta otentik, misalnya dalam 

pembuatan akta perjanjian kredit. Perjanjian kredit di bidang perbankan ada 

2 macam yaitu perjanjian kredit di bawah tangan (akta di bawah tangan) 

dan perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris (akta otentik).  

a. Perjanjian kredit di bawah tangan 

Perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian 

kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara 

mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris.118 Dalam praktek, perjanjian 

kredit di bawah tangan tersebut ada yang kemudian dilakukan 

waarmerking ke notaris dan ada juga yang dilegalisasikan ke notaris.119 

 Dalam perjanjian kredit di bawah tangan yang di-waarmerking, 

notaris hanya mendaftarkan perjanjian kredit di bawah tangan tersebut 

ke dalam buku daftar surat bawah tangan yang didaftar (waarmerking). 

                                                
117
   wawancara dengan Bapak Eko Handoko – notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 

16.15 WIB 
118
   Hasanuddin Rahman. Op.cit. halaman 152 

119
   wawancara dengan Ibu Narsi – bag kredit BPR.SAB pada tanggal 24 Juni 2008 jam 09.00 

WIB, Bapak Haris – bag. Kredit BPR.KKL pada tanggal 10 Juli 2008 jam 11.00 WIB, Ibu 

Nova – legal BPR. Adiartha Reksacitra pada tanggal 10 Juli 2008 jam 09.00 WIB,  

BapakJudan – legal BPR. Dhana Lestari pada tanggal 30 Juni 2008 jam 08.00 WIB, Bapak 

Abi – legal BPR. EDM pada tanggal 3 Juli 2008 jam 11.30 WIB 
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Pada perjanjian kredit di bawah tangan yang di-waarmerking, kedua 

belah pihak (debitur dan kreditur) telah menandatangani perjanjian 

kredit di bawah tangan tersebut, kemudian perjanjian kredit di bawah 

tangan tersebut dibawa ke notaris untuk didaftarkan. Tanda tangan 

pada perjanjian kredit di bawah tangan yang di-waarmerking ini dapat 

disangkal kebenarannya oleh salah satu pihak, karena 

penandatanganan perjanjian kredit di bawah tangan tersebut tidak 

dilakukan di hadapan notaris. Notaris tidak dapat menjamin bahwa 

orang yang namanya tercantum di dalam perjanjian kredit di bawah 

tangan tersebut benar telah membubuhkan tanda tangannya. 

 Sedangkan dalam perjanjian kredit di bawah tangan yang di- 

legalisasi, kedua belah pihak menghadap notaris dengan membawa 

perjanjian kredit di bawah tangan tersebut. Kemudian notaris 

membacakan isi perjanjian kredit di bawah tangan tersebut dan 

menjelaskan maksudnya kepada debitur dan kreditur. Setelah itu kedua 

belah pihak menandatangani perjanjian kredit tersebut di hadapan 

notaris. Notaris juga membubuhkan tanda tangannya pada keterangan 

yang menyatakan bahwa notaris telah menjelaskan isi perjanjian kredit 

kepada debitur, dimana keterangan itu tercantum di akhir perjanjian 

kredit di bawah tangan. Kemudian notaris mencatat perjanjian kredit di 

bawah tangan tersebut ke dalam buku daftar surat di bawah tangan 

yang disahkan (legalisasi). 

b. Perjanjian kredit notariil 

 Perjanjian kredit notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian 

kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di hadapan 

notaris.  Pada pasal 1 ayat (7) UU No 30 Tahun 2004, menyatakan 

bahwa ”Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di 
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hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang ini”.  

 Dalam hal ’akta otentik yang dibuat di hadapan notaris’, berarti 

akta tersebut dibuat di hadapan notaris lalu notaris membacakan isi 

akta tersebut dan menjelaskan kepada para pihak. Setelah itu, akta 

tersebut ditandatangani oleh para penghadap (para pihak), saksi dan 

terakhir oleh notaris. Dalam praktek, syarat dan ketentuan perjanjian 

kredit telah dipersiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris 

untuk dirumuskan dalam akta notariil. 

 

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa banyak notaris 

(72,72 persen dari sample penelitian) tidak menjalankan salah satu/semua 

kewenangan sesuai ketentuan yang tercantum di dalam pasal 15 UU No 30 

Tahun 2004, khususnya tentang pembuatan kontrak baku pada akta 

perjanjian kredit di bidang perbankan. Notaris tidak menjalankan 

kewenangannya untuk:  

a. 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 (sebagaimana diamanatkan oleh pasal 

15 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004).  

Berdasar pasal 15 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004, seharusnya notaris 

dalam membuat akta otentik, harus menjaga stempel otentisitas dari 

akta otentik tersebut. Untuk menjaga stempel otentisitas dari akte 

tersebut, maka notaris dalam pembuatan akta harus memenuhi tiga 

syarat yaitu menyusun, membacakan, dan menandatangani akta. 
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b. menjamin kepastian tanggal dalam pembuatan akta (sebagaimana 

yang diamanatkan pasal 15 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004).  

Kewenangan ini terkait dengan pembacaan dan penandatanganan 

akta. 

c. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta 

(sebagaimana diamanatkan pasal 15 ayat (2) UU No 30 Tahun 2004). 

 

Berdasarkan pasal 15 UU No 30 Tahun 2004, kewenangan notaris 

selengkapnya adalah: 

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

(2) Notaris berwenang pula : 
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 

tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 
khusus; 

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

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

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 
aslinya; 

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 
pembuatan akta; 

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; 
g. membuat akta risalah lelang; 

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

 

Kewenangan notaris ini berkaitan erat dengan kewajiban seorang 

notaris. Untuk dapat menjalankan jabatannya sesuai dengan 

kewenangannya maka notaris harus memenuhi kewajiban-kewajibannya. 
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Kewajiban notaris diatur dalam pasal 16 UU No 30 Tahun 2004 yang 

berbunyi: 

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: 
a. bertindak 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. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta 

berdasarkan Minuta Akta 
d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-   Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya 
e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya 

dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta 
sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang 
menentukan lain 

f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku 
yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika 
jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut 
dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah 
Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul 
setiap buku 

g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayarnya atau 
tidak diterimanya surat berharga 

h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut 
urutan waktu pembuatan akta setiap bulan 

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

j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat 
pada setiap akhir bulan 

k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik 
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, 
jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan 

l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 
paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat 
itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris 

m. menerima magang calon Notaris 
(2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b  tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk  
originali. 

(3)  Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 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; atau 
f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat 
lebih dari I (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”. 

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

(6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

(7) 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. 

(8) 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. 

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk  
pembuatan akta wasiat.  

 

 

A. 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 

Dari kewenangan notaris yang tercantum di dalam pasal 15 ayat (1) 

UU No 30 Tahun 2004, notaris berwenang membuat akta otentik, dalam hal 

ini adalah akta perjanjian kredit di bidang perbankan. Dalam pembuatan 

akta perjanjian kredit di bidang perbankan, maka notaris harus 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pasal 16 UU No 30 

Tahun 2004 supaya akta perjanjian kredit di bidang perbankan tersebut 

dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi kedua belah pihak. 

Dalam hal pembuatan suatu akta atau dalam bahasa aslinya 

dinamakan ”verlijden”, seorang notaris bukan hanya menyusun akta tetapi 

juga membacakan dan menandatangani akta. Jadi dalam pembuatan 

kontrak baku pada akta perjanjian kredit, terdapat 3 unsur dalam 



Car
ol

in
e 

M
es

al
in

a.
 D

O
 N

O
T 

CO
PY

 74 

pembuatan suatu akta yaitu menyusun, membacakan dan 

menandatangani. Menyusun akta disini berarti membuat akta dalam bentuk 

yang ditentukan undang-undang. Sedangkan dalam hal membacakan dan 

menandatangani akta, hal tersebut harus dilakukan oleh notaris dan tidak 

bisa didelegasikan kepada orang lain. Ketiga hal inilah yang memberikan 

stempel otentisitas dari akte otentik.120   

Ketiga unsur dalam pembuatan akta (menyusun akta, membacakan 

akta, menandatangani akta) yang harus dipenuhi notaris dalam pembuatan 

akta perjanjian kredit di bidang perbankan agar tetap terjaga stempel 

otentisitas akan dibahas oleh penulis lebih lanjut di bawah ini.  

1) Dalam hal menyusun akta 

 Penyusunan akta perjanjian kredit ini berhubungan dengan draf 

baku perjanjian kredit yang dimiliki masing-masing bank serta 

pemberian surat order dari bank kepada notaris. Dalam hal menyusun 

akta perjanjian kredit, terdapat beberapa model atau tipe yang umum 

yang dilakukan di dalam praktek penyusunan akta, dimana terdiri dari 

6 model atau tipe umum yaitu: 

a) Yang dilakukan oleh Bank Umum 

Biasanya, pada awal kerjasama antara bank dan notaris, 

seringkali bank memberikan draf baku perjanjian kredit kepada 

notaris. Penggunaan draf baku untuk menyusun akta perjanjian 

kredit di tiap-tiap bank berbeda-beda, dimana terbagi menjadi 

beberapa model yaitu: 

i. Draf perjanjian kredit tersebut dipakai oleh seluruh cabang dari 

bank tersebut di seluruh Indonesia. Penggunaan draf 

perjanjian kredit yang sama tersebut dipergunakan untuk  

                                                
120
  Materi kuliah Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notariiat 
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mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor pusat 

bank, dimana terdapat kesamaan isi ketentuan-ketentuan 

perjanjian kredit yang digunakan.121 

ii. Notaris harus menggunakan format perjanjian kredit yang 

dimiliki oleh bank tersebut, dan notaris tidak diperbolehkan 

untuk melakukan perubahan atau penambahan sedikitpun 

terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam format 

perjanjian kredit tersebut. Pada saat ada order dari bank 

kepada notaris untuk membuat akta perjanjian kredit, maka 

notaris tinggal menyesuaikan isi akta perjanjian kredit dengan 

ketentuan yang ada dalam surat order.122 

b) Yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat, sehubungan dengan 

penggunaan draf baku untuk menyusun akta perjanjian kredit 

dibagi menjadi beberapa model yaitu: 

i. Pada awal kerja sama antara bank dan notaris, bank 

memberikan draf baku perjanjian kredit kepada notaris. Jika 

ada order dari bank kepada notaris untuk membuat akta 

perjanjian kredit, maka seluruh ketentuan dalam draf baku 

perjanjian kredit yang diberikan oleh bank tersebut harus 

dicantumkan. Sehingga notaris dalam membuat akta 

perjanjian kredit itu menuangkan seluruh ketentuan yang ada 

                                                
121
   wawancara dengan Bapak Junjung – notaris di Malang pada tanggal 7 Juli 2008 jam 16.30 

WIB 
122   wawancara dengan Ibu Citra – bagian legal Bank. P pada tanggal 30 April 2008 jam 11.00 

WIB, Bapak Pras – bagian legal Bank. M  pada tanggal 16 Mei 2008 jam 16.00 WIB, Bapak 

Fahmi – bagian legal Bank. N pada tanggal 10 Mei 2008 jam 11.00 
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pada draf baku perjanjian kredit serta menambahkan 

ketentuan yang ada di order.123 

ii. Bank memberikan copy dari perjanjian kredit intern (antara 

bank dan debitur) kepada notaris untuk dijadikan dasar dalam 

pembuatan akta perjanjian kredit.124 

c) Yang dilakukan oleh kelompok Notaris I (pertama) 

Pada kelompok notaris I (pertama), dalam penyusunan akta 

perjanjian kredit, notaris harus menggunakan draf perjanjian kredit 

yang diberikan bank kepada notaris dan notaris tidak boleh untuk 

melakukan perubahan. Jadi notaris menyesuaikan isi akta 

perjanjian kredit dengan ketentuan yang ada dalam surat order.125 

d) Yang dilakukan oleh kelompok Notaris II (kedua) 

Pada kelompok notaris II (kedua), bank tidak memberikan draf 

perjanjian kredit kepada notaris, sehingga notaris yang 

bersangkutanlah yang membuat akta perjanjian kredit sendiri.126 

Dalam hal bank memberikan draf perjanjian kredit, maka akta 

perjanjian kredit yang akan dibuat oleh notaris tersebut 

disesuaikan dengan draf perjanjian kredit milik notaris dan notaris 

menambahkan ketentuan di dalam order.127  

e) Yang dilakukan oleh kelompok Notaris III (ketiga) 

                                                
123   wawancara dengan Bapak Wahyudi (direktur) dan Bapak Agus (marketing) dari BPR. Mandiri  

Adiyatra pada tanggal 24 Juni 2008 jam 16.00 WIB, Ibu Titien – bagian legal BPR. Bangil 

Adyatama  pada tanggal 30 Juni 2008 jam 09.00 WIB, Ibu Nurul – bagian legal & 

administrasi kredit BPR. Artha Kanjuruhan pada tanggal 9 Juli 2008 jam 11.00 WIB 
124   wawancara dengan Bapak Kris Wahyudi dan Muh. Isnaeni – bagian kredit BPR. ASK pada 

tanggal 30 Juni 2008 jam 10.00 WIB 
125
   wawancara dengan Ibu U – pegawai notaris pada tanggal 7 Juli 2008 jam 12.30 WIB, Bapak 

Sjahbany – notaris di Malang pada tanggal 3 Maret 2008 jam 12.00 WIB 
126   wawancara dengan Ibu Titik S –  notaris di Malang pada tanggal 11 Juli 2008 jam 09.30 WIB 
127
   wawancara dengan Ibu Titik S –  notaris di Malang pada tanggal 11 Juli 2008 jam 09.30 WIB,  

Ibu Siti N.E  - notaris di Malang pada tanggal 3 Juli 2008 jam 15.00 WIB 
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Pada kelompok ketiga ini, notaris setelah menerima order dari 

bank, notaris mempelajari apakah ketentuan dalam order tersebut 

sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah itu 

notaris mengajukan draf perjanjian kredit yang dimilikinya, yang 

telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata dan UU No 

30 Tahun 2004 ke bank yang bersangkutan.128 

f) Yang dilakukan oleh kelompok Notaris IV (keempat) 

Pada kelompok yang terakhir ini, notaris dalam membuat akta 

perjanjian kredit menggunakan draf perjanjian kredit yang dimiliki 

oleh notaris dengan mencantumkan ketentuan di dalam order.129 

 

 Saat ini perjanjian baku sudah merupakan hal yang umum di 

bidang bisnis, khususnya dalam dunia perbankan. Dulu sebelum 

banyak perjanjian baku seperti sekarang ini, notarislah yang membuat 

seluruh klausul-klausul dalam akta perjanjian kredit sesuai ketentuan 

hukum. Akan tetapi saat ini, hampir tidak ada bank yang memberi 

kebebasan kepada notaris dalam membuat akta perjanjian kredit 

sehingga semua ketentuan di dalam akta perjanjian kredit harus 

berdasarkan draf baku yang dimiliki oleh masing-masing bank. Dalam 

penyusunan akta perjanjian kredit, notaris agak ’terbatas ruang 

geraknya’ karena tiap-tiap bank biasanya sudah memiliki perjanjian 

baku atau draf akta perjanjian kredit dari bank pusat. Hal ini 

menyebabkan notaris tidak bebas mengembangkan pendapatnya di 

dalam akta itu karena dibatasi oleh ketentuan dalam draf baku 

                                                
128
   wawancara dengan Ibu Emy – notaris di Malang pada tanggal 3 Juli 2008 jam 10.00 WIB, 

Bapak Aryo – notaris di Malang pada tanggal 27 Pebruari 2008 jam 10.00 WIB 
129   wawancara dengan Bapak Prima – notaris di Malang pada tanggal 30 Juni 2008 jam 13.00 

WIB, Bapak Imam R – notaris di Malang pada tanggal 30 Juni 2008 jam 15.00 WIB, Bapak 

Paulus – notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 11.00 WIB 
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perjanjian kredit tersebut. Hal ini disebabkan karena setiap bank pasti 

memiliki coorporate legal  (di kantor pusatnya) yang membuat konsep 

(draf baku) perjanjian kredit. Dengan adanya draf baku perjanjian 

kredit yang dimiliki oleh masing-masing bank, fungsi notaris dalam 

pembuatan akta perjanjian kredit menjadi ’sempit’. Akan tetapi, notaris 

masih bisa memberikan pandangan/saran kepada pihak bank dalam 

hal akta apa yang akan dibuat, misalnya perjanjian kredit dengan 

cessie piutang, perjanjian kredit dengan fidusia piutang, dan lain-lain. 

Jika ada bank yang tetap tidak mau mendengarkan saran dari notaris, 

maka notaris tidak dapat melakukan apa-apa karena perjanjian kredit 

tersebut bukan termasuk relaas akta (akta pejabat) tetapi perjanjian 

kredit tersebut merupakan partij akta (akta pihak).130 

 Jadi berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam hal menyusun 

akta,  ada draf baku perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada 

notaris. Sehingga semua ketentuan di dalam akta perjanjian kredit 

berasal dari draf baku tersebut serta surat order yang diberikan bank 

kepada notaris. Amat jarang sekali diketemukan pada saat ini, notaris 

yang membuat akta perjanjian kredit sendiri tanpa adanya draf baku 

dari bank. Akta perjanjian kredit itu termasuk partij akta (akta pihak), 

maka notaris seharusnya dalam pembuatan akta perjanjian kredit 

mengkonstantir keinginan para pihak (debitur dan bank) ke dalam 

akta perjanjian kredit, tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena 

adanya draf baku perjanjian kredit dari bank.  

 

2) Dalam hal membacakan akta 

                                                
130
   wawancara dengan Bapak Eko Handoko – notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 

16.15 WIB 



Car
ol

in
e 

M
es

al
in

a.
 D

O
 N

O
T 

CO
PY

 79 

 Unsur kedua yang harus dipenuhi notaris agar tetap terjaga 

stempel otentisitas akta otentik adalah membacakan akta. Berdasar 

pasal 16 ayat (1) huruf l UU No 30 Tahun 2004, maka kewajiban 

notaris dinyatakan sebagai berikut yaitu ”membacakan akta di 

hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang 

saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, 

dan Notaris.” Tentang pembacaan akta juga diatur dalam pasal 16 

ayat (7) UU No 30 Tahun 2004, yang berbunyi 

 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. 

 

Pada pasal 40 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 juga diatur masalah 

pembacaan akta, dimana dicantumkan bahwa ”Setiap akta yang 

dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, 

kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain”. Jadi 

berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf l UU No 30 Tahun 2004, maka 

salah satu kewajiban notaris adalah membacakan akta di hadapan 

penghadap. Penghadap atau sering disebut dengan komparan adalah 

mereka yang di dalam akta notaris  disebut sebagai orang atau orang-

orang yang datang sendiri/pribadi menghadap notaris (yang datang 

secara persoonlijk menghadap di hadapan notaris).  

 Sehubungan dengan pembacaan akta, maka notaris akan 

membacakan akta kepada orang yang menghadap notaris. Dalam 

pembacaan akta perjanjian kredit, yang harus menghadap notaris 

adalah penghadap yaitu pihak debitur dan pihak bank. Berdasarkan 

ketentuan di dalam pasal 39 UU No 30 Tahun 2004, maka syarat 
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sebagai seorang penghadap adalah berumur 18 tahun atau telah 

menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan 

ketentuan di atas, maka yang seharusnya menghadap notaris, adalah 

orang-orang yang namanya tercantum di dalam akta perjanjian kredit 

(baik menghadap secara pribadi maupun bertindak berdasarkan 

kuasa).  

 Akan tetapi, di dalam praktek terjadi perbedaan tentang siapa 

orang yang menghadap notaris, terutama dari pihak kreditur/bank. Di 

dalam praktek, terdapat beberapa model atau tipe umum pihak bank 

yang menghadap notaris pada saat notaris akan membacakan akta 

perjanjian kredit, dimana terbagi menjadi 3 model atau tipe umum 

yaitu: 

a) Yang dilakukan oleh Bank Umum 

Pihak kreditur (bank umum) yang menghadap notaris saat ada 

pembacaan akta perjanjian kredit terbagi menjadi beberapa tipe, 

yaitu: 

i. Admin kredit/supervisor administrasi kredit berdasarkan kuasa 

dari pimpinan cabang/kepala cabang.131 

ii. Legal officer/bagian marketing/bagian kredit yang menghadap 

notaris, tapi tanpa adanya surat kuasa.132 

iii. Ada kuasa substitusi dari direksi bank yang bersangkutan 

kepada pimpinan cabang/kepala cabang, dan kuasa tersebut 

disubstitusikan lagi kepada bagian marketing/bagian legal.133 

                                                
131
   wawancara dengan Ibu Hilda – bagian legal Bank C.  pada tanggal 27 Mei 2008 jam 10.00 

WIB, Bapak Indra – bagian legal Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 14 Juli 2008 jam 16.00 

WIB, Bapak Frisco – account officer Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 26 Mei 2008 jam 

15.00 WIB 
132
   wawancara dengan Ibu Citra – bagian legal Bank. P  pada tanggal 30 April 2008 jam 11.00 

WIB 
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iv. Kepala seksi atau staff kredit mendapat kuasa dari pimpinan 

cabang/kepala cabang untuk menghadap notaris dan 

menjelaskan hak dan kewajiban kepada debitur.134 

v. Legal officer yang menghadap notaris berdasarkan surat 

kuasa, dimana kuasa yang diberikan untuk menghadap notaris 

dan menandatangani akta.135 

vi. Analis kredit (untuk debitur perorangan) atau pimpinan 

cabang/kepala cabang dan bagian kredit (untuk debitur non 

perorangan).136 

vii. Pimpinan cabang/kepala cabang biasanya yang menghadap 

notaris untuk kredit-kredit dalam jumlah yang cukup besar atau 

kredit khusus (kredit yang diajukan oleh debitur yang memiliki 

kredibilitas yang baik atau debitur yang mengajukan 

permohonan kredit dalam jumlah yang sangat besar).137 

b) Yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat 

 Pihak kreditur dari bank perkreditan rakyat yang menghadap 

notaris saat ada pembacaan akta perjanjian kredit terbagi menjadi 

3 jenis yaitu: 

i. Bagian kredit/account officer/legal officer berdasarkan surat 

kuasa dari direktur.138 

                                                                                                                                 
133
   wawancara dengan Ibu R. – admin kredit Bank. D  pada tanggal 12 Mei 2008 jam 17.00 WIB 

134
   wawancara dengan Bapak Benny – bagian legal Bank Tabungan Negara pada tanggal 16 Mei 

2008 jam 14.00 WIB 
135
   wawancara dengan Bapak Jindo – bagian legal Bank Permata pada tanggal 2 Mei 2008 jam 

17.00 WIB 
136
   wawancara dengan Bapak Benny – bagian legal Bank Tabungan Negara pada tanggal 16 Mei 

2008 jam 14.00 WIB 
137
   wawancara dengan Ibu Hilda – bagian legal Bank C.  pada tanggal 27 Mei 2008 jam 10.00 

WIB, Bapak Luxman – bagian legal Bank. B pada tanggal 2 Mei 2008 jam 11.00 WIB,  

Bapak Frisco – account officer Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 26 Mei 2008 jam 15.00 

WIB 
138
  wawancara dengan Ibu Titien – bagian legal BPR. Bangil Adyatama pada tanggal 30 Juni 2008 

jam 09.00 WIB, Bapak Kris Wahyudi dan Muh. Isnaeni – bagian kredit BPR. ASK pada 
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ii. Kepala kredit atau kepala legal, tapi tanpa adanya surat kuasa 

dari direktur.139 

iii. Direktur (dalam hal direktur tidak berhalangan untuk 

menghadap notaris). Akan tetapi, dalam prakteknya jarang 

sekali direktur menghadap notaris.140 

c) Yang terjadi pada notaris 

Pihak bank yang seringkali menghadap notaris pada saat 

pembacaan akta perjanjian kredit terbagi menjadi 5 tipe, yaitu: 

i. Legal officer/bagian marketing/bagian kredit/ pegawai bank 

tanpa adanya surat kuasa.141 

ii. Adanya kuasa substitusi dari pimpinan cabang/kepala cabang 

kepada kepala kredit.142 

iii. Pimpinan cabang/kepala cabang/ orang yang berwenang, 

dalam hal pimpinan cabang/kepala cabang tidak berhalangan 

untuk menghadap notaris dan untuk kredit khusus (kredit yang 

diajukan oleh debitur yang memiliki kredibilitas yang baik atau 

debitur yang mengajukan permohonan kredit dalam jumlah 

yang sangat besar).143 

                                                                                                                                 
tanggal 30 Juni 2008 jam 10.00 WIB, Bapak Wahyudi (direktur) dan Bapak Agus (marketing) 

dari BPR. Mandiri Adiyatra pada tanggal 24 Juni 2008 jam 16.00 WIB 
139   wawancara dengan Ibu Nurul – bagian legal & administrasi kredit BPR. Artha Kanjuruhan 

pada tanggal 9 Juli 2008 jam 11.00 WIB, Ibu Nova – legal BPR. Adiartha Reksacitra pada 

tanggal 10 Juli 2008 jam 09.00 WIB 
140
   wawancara dengan Bapak Wahyudi (direktur) dan Bapak Agus (marketing) dari BPR. Mandiri 

Adiyatra pada tanggal 24 Juni 2008 jam 16.00 WIB, Ibu Titien – bagian legal BPR. Bangil 

Adyatama pada tanggal 30 Juni 2008 jam 09.00 WIB 
141
   wawancara dengan Ibu Ita – notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 14.00 WIB, Ibu 

AM – notaris di Malang pada tanggal 2 Juli 2008 jam 11.00 WIB, Bapak Kuntjoro – notaris di 

Malang pada tanggal 3 Juli 2008 jam 13.00 WIB, Bapak Prima – notaris di Malang pada 

tanggal 30 Juni 2008 jam 13.00 WIB, Ibu Widanti – notaris di Malang pada tanggal 21 Juni 

2008 jam 10.00 WIB, Bapak Paulus – notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 11.00 

WIB, Ibu U – pegawai notaris pada tanggal 7 Juli 2008 jam 12.30 WIB 
142   wawancara dengan Ibu Dyah – notaris di Malang pada tanggal 9 Juli 2008 jam 15.00 WIB 
143
   wawancara dengan Ibu Emy – notaris di Malang pada tanggal 3 Juli 2008 jam 10.00 WIB, 

Bapak Kuntjoro – notaris di Malang pada tanggal 3 Juli 2008 jam 13.00 WIB, Bapak Prima – 
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iv. Dalam hal pimpinan cabang/kepala cabang berhalangan untuk 

menghadap notaris, maka ada kuasa kepada legal 

officer/bagian marketing/ staff.144 

v. Orang yang berhak menghadap notaris/komparan.145 

 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam praktek pembacaan 

akta perjanjian kredit, notaris dapat bertanya kepada para pihak, 

apakah akta akan dibacakan seluruhnya atau notaris hanya 

membacakan poin-poin dari akta tersebut. Debitur dapat meminta 

agar akta perjanjian kredit tersebut dibacakan seluruhnya, atau 

debitur juga dapat meminta agar akta tersebut dibacakan poin-

poinnya saja. Ketentuan tentang pembacaan akta ini bergantung atas 

permintaan para pihak.146 Akan tetapi yang terpenting adalah notaris 

melaksanakan kewajibannya untuk membacakan akta di hadapan 

penghadap/ para pihak dengan dihadiri 2 orang saksi. 

 Dalam praktek, jarang sekali pimpinan cabang/kepala 

cabang/direktur menghadap notaris. Ketidakhadiran pimpinan 

cabang/kepala cabang/direktur menghadap notaris disebabkan 

beberapa alasan yaitu karena yang bersangkutan tidak punya waktu 

dan punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, banyak 

                                                                                                                                 
notaris di Malang pada tanggal 30 Juni 2008 jam 13.00 WIB, Bapak Eko Handoko – notaris di 

Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 16.15 WIB, Bapak Junjung – notaris di Malang pada 

tanggal 7 Juli 2008 jam 16.30 WIB, Ibu Dyah – notaris di Malang pada tanggal 9 Juli 2008 

jam 15.00 WIB,  Ibu AM – notaris di Malang pada tanggal 2 Juli 2008 jam 11.00 WIB, Ibu 

Endang S.K – notaris di Malang pada tanggal 11 Juli 2008 jam 11.30 WIB, Ibu Titik – notaris 

di Malang pada tanggal 11 Juli 2008 jam 09.30 WIB 
144
   wawancara dengan Bapak Rum H – notaris di Malang pada tanggal 30 Juni 2008 jam 12.00 

WIB,  Bapak Imam R – notaris di Malang pada tanggal 30 Juni 2008 jam 15.00 WIB, Ibu 

Widanti – notaris di Malang pada tanggal 21 Juni 2008 jam 10.00 WIB, Bapak Eko Handoko 

– notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 16.15 WIB, Ibu Titik – notaris di Malang 

pada tanggal 11 Juli 2008 jam 09.30 WIB 
145   wawancara dengan Ibu Siti N.E  - notaris di Malang pada tanggal 3 Juli 2008 jam 15.00 WIB 
146
   wawancara dengan Ibu Hilda – bagian legal Bank C.  pada tanggal 27 Mei 2008 jam 10.00 

WIB 
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pengikatan perjanjian kredit dalam satu hari, jumlah plafond kredit 

yang diajukan debitur terlalu kecil, dan telah ada yang mewakili orang 

yang bersangkutan dari pihak bank, misalnya bagian legal/bagian 

kredit. Padahal dalam kenyataannya di setiap akta perjanjian kredit, 

nama yang tercantum sebagai pihak yang mewakili bank adalah 

pimpinan cabang/kepala cabang/direktur sebagai pihak bank yang 

menghadap notaris. Akan tetapi dalam kenyataannya jarang sekali 

orang yang bersangkutan menghadap sendiri/pribadi di hadapan 

notaris. 

 Dalam Kode Etik Notaris, notaris tidak diperbolehkan 

membacakan akta di bank karena untuk menjaga martabat sebagai 

seorang notaris. Sedangkan  saat ini di dalam Kode Etik Notaris, 

notaris tidak dianjurkan juga untuk membacakan akta di bank. Akan 

tetapi tuntutan perkembangan jaman saat ini, membuat notaris datang 

ke bank untuk membacakan akta di hadapan para pihak agar supaya 

terpenuhi syarat pembuatan akta yang harus dihadiri para pihak. 

 Jadi berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam hal membacakan 

akta perjanjian kredit ini berhubungan erat dengan para pihak yang 

menghadap secara pribadi di hadapan notaris. Dalam praktek, 

diketahui bahwa seringkali pihak bank yang menghadap notaris ini 

bukanlah orang yang berwenang mewakili bank untuk menghadap 

notaris. Sehingga dalam hal ini, notaris juga telah melanggar 

ketentuan untuk membacakan akta di hadapan penghadap karena 

pihak bank yang menghadap seringkali bukan orang yang tercantum 

di dalam akta perjanjian kredit. 
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3) Dalam hal menandatangani akta 

  Sedangkan unsur ketiga agar stempel otentisitas dari akta otentik 

tetap terjaga dan harus dipenuhi oleh notaris adalah menandatangani 

akta. Berdasar pasal 16 ayat (1) huruf l UU No 30 Tahun 2004, maka 

kewajiban notaris dinyatakan sebagai berikut yaitu ”membacakan akta 

di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) 

orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, 

saksi, dan Notaris.” Tentang penandatanganan akta juga diatur dalam 

pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No 30 Tahun 2004, yang berbunyi 

(1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani 
oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila 
ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda 
tangan dengan menyebutkan alasannya. 

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 
secara tegas dalam akta. 

 

Jadi berdasarkan pasal 16 dan pasal 44 UU No 30 Tahun 2004, maka 

kewajiban notaris adalah membacakan akta. Setelah pembacaan 

akta, maka akta tersebut ditandatangani pada saat itu juga oleh 

penghadap, saksi dan oleh Notaris. Sehingga bila ada pihak yang 

tidak dapat menandatangani akta tersebut setelah notaris 

membacakan akta, maka di dalam akta harus dicantumkan alasan 

mengapa orang yang bersangkutan tidak dapat menandatangani akta. 

Seharusnya setelah akta dibacakan, pihak-pihak yang menghadap 

notaris dalam hal ini seharusnya pihak debitur dan pihak bank atau 

komparan-lah yang menandatangani akta perjanjian kredit tersebut. 

Setelah para pihak menandatangani akta perjanjian kredit, baru saksi 

dan notaris membubuhkan tanda tangan pada akta perjanjian kredit 

tersebut.  
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 Dalam praktek, seringkali bukan orang yang menghadap notaris 

yang membubuhkan tanda tangan pada akta perjanjian kredit 

tersebut. Di dalam praktek, terdapat beberapa model atau tipe umum 

pihak bank yang menandatangani akta perjanjian kredit setelah 

notaris membacakan akta perjanjian kredit, dimana terbagi menjadi 3 

model atau tipe umum yaitu: 

a) Yang dilakukan oleh Bank Umum 

Pihak kreditur (bank umum) yang menandatangani akta perjanjian 

kredit terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu: 

i. Kepala kredit bersama-sama pimpinan cabang/kepala cabang 

menandatangani akta beberapa hari setelah debitur 

menandatangani akta.147 

ii. Pimpinan cabang/kepala cabang. Pimpinan cabang/kepala 

cabang menandatangani akta akan tetapi tidak bersamaan 

dengan penandatanganan yang dilakukan debitur di hadapan 

notaris. Penandatanganan oleh pimpinan cabang/kepala 

cabang tetap dilakukan pada tanggal yang sama akan tetapi di 

waktu dan tempat yang berbeda.148 

iii. Pimpinan cabang/kepala cabang. Dalam hal pimpinan 

cabang/kepala cabang memberi kuasa kepada supervisor 

administrasi kredit.149 

                                                
147
   wawancara dengan Ibu Citra – bagian legal Bank. P  pada tanggal 30 April 2008 jam 11.00 

WIB 
148
   wawancara dengan Ibu Hilda – bagian legal Bank C.  pada tanggal 27 Mei 2008 jam 10.00 

WIB, Bapak Benny – bagian legal Bank Tabungan Negara pada tanggal 16 Mei 2008 jam 

14.00 WIB 
149   wawancara dengan Ibu Neni – bagian legal Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 14 Juli 2008 

jam 15.00 WIB, Bapak Frisco – account officer Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 26 Mei 

2008 jam 15.00 WIB 
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iv. Tergantung jumlah plafond kredit, dimana penandatanganan 

tidak bersamaan dengan debitur (pada tanggal yang sama 

tetapi waktu yang berbeda). Pada tipe ini, dibagi menjadi 3 

jenis plafond kredit yaitu:150 

a. Untuk plafond kredit 0 – 500 juta, ditandatangani oleh 

pimpinan cabang pembantu dan wakil pimpinan 

cabang 

b. Untuk plafond kredit 500 juta – 10 milyar, 

ditandatangani oleh pimpinan cabang pembantu dan 

pimpinan cabang 

c. Untuk plafond kredit lebih dari 10 milyar, 

ditandatangani oleh pimpinan cabang/pimpinan cabang 

pembantu dan regional manager 

v. Ada kuasa dari pimpinan cabang/kepala cabang kepada 

manager bisnis/legal officer/bagian marketing sehingga 

manager bisnis/legal officer/bagian marketing dapat 

menandatangani akta perjanjian kredit. Kuasa tersebut 

merupakan kuasa untuk menghadap notaris dan 

menandatangani akta perjanjian kredit, sehingga manager 

bisnis/legal officer/bagian marketing juga bertindak sebagai 

penghadap/komparan dalam akta perjanjian kredit.151 

vi. Dalam setiap kota, ada pemberian surat kuasa dari direksi 

kepada 4 orang tertentu (bisnis koordinator, branch manager, 

legal officer dan kepala kredit) untuk menandatangani akta 

                                                
150
   wawancara dengan Ibu Bunga – bagian legal Bank. M  pada tanggal 7 Juni 2008 jam 10.00 

WIB 
151   wawancara dengan Bapak Luxman – bagian legal Bank. B  pada tanggal 2 Mei 2008 jam 

11.00 WIB, Ibu R. – admin kredit Bank. D  pada tanggal 12 Mei 2008 jam 17.00 WIB, Bapak 

Jindo – bagian legal Bank Permata pada tanggal 2 Mei 2008 jam 17.00 WIB 
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perjanjian kredit. Sedangkan pihak yang menghadap notaris, 

bukanlah keempat orang yang bersangkutan, namun dapat 

diwakilkan kepada legal officer dari bank tersebut.152 

vii. Pimpinan cabang/kepala cabang, dalam hal pimpinan 

cabang/kepala cabang dapat hadir menghadap notaris.153 

Akan tetapi dalam hal plafond kredit tidak memenuhi batas 

tertentu, maka penandatanganan tidak dilakukan saat itu juga 

oleh pimpinan cabang/kepala cabang setelah notaris 

membacakan akta perjanjian kredit.154 

b)   Yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat 

  Pihak kreditur dari bank perkreditan rakyat yang 

menandatangani akta perjanjian kredit adalah direktur dari bank 

perkreditan rakyat tersebut, akan tetapi penandatanganannya 

tidak dilakukan bersama-sama dengan debitur. Di dalam praktek, 

setelah notaris membacakan akta perjanjian kredit tersebut 

kepada debitur maka akta perjanjian kredit tersebut dibawa oleh 

pihak bank (legal/ bagian kredit) untuk ditandatangankan kepada 

direktur dan setelah ditandatangani maka akta perjanjian kredit 

tersebut dikembalikan ke notaris.155 

c)  Yang terjadi pada notaris 

                                                
152   wawancara dengan Bapak Fahmi – bagian legal Bank. N  pada tanggal 10 Mei 2008 jam 11.00 

WIB 
153
   wawancara dengan Ibu Neni – bagian legal Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 14 Juli 2008 

jam 15.00 WIB 
154   wawancara dengan Bapak Luxman – bagian legal Bank. B  pada tanggal 2 Mei 2008 jam 

11.00 WIB 
155
   wawancara dengan Bapak Wahyudi (direktur) dan Bapak Agus (marketing) dari BPR. Mandiri 

Adiyatra pada tanggal 24 Juni 2008 jam 16.00 WIB, Ibu Nurul – bagian legal & administrasi 

kredit BPR. Artha Kanjuruhan pada tanggal 9 Juli 2008 jam 11.00 WIB, Ibu Titien – bagian 

legal BPR. Bangil Adyatama pada tanggal 30 Juni 2008 jam 09.00 WIB, Bapak Kris Wahyudi 

dan Muh. Isnaeni – bagian kredit BPR. ASK pada tanggal 30 Juni 2008 jam 10.00 WIB 
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Pihak bank yang menandatangani akta perjanjian kredit terbagi 

menjadi 5 tipe, yaitu: 

i. Pimpinan cabang/kepala cabang/direktur. Akan tetapi 

penandatanganan akta tersebut menyusul karena orang yang 

bersangkutan tidak bersama-sama dengan debitur untuk 

menghadap notaris. Debitur menghadap notaris didampingi 

oleh legal officer/bagian kredit dari bank tersebut, dimana 

setelah debitur menandatangani akta perjanjian kredit baru 

akta perjanjian kredit tersebut dibawa ke bank oleh legal 

officer/bagian kredit dari bank tersebut untuk 

ditandatangani.156 

ii. Pimpinan cabang/kepala cabang/direktur. Saat notaris 

membacakan akta perjanjian kredit di bank dan pimpinan 

cabang/kepala cabang/direktur dapat menghadap notaris, 

maka pimpinan cabang/kepala cabang/direktur yang 

menandatangani akta. Akan tetapi, dalam praktek seringkali 

pimpinan cabang/kepala cabang/direktur tidak menghadap 

notaris.157 

iii. Legal officer/bagian marketing. Ada kuasa dari pimpinan 

cabang/kepala cabang/direktur kepada legal officer/bagian 

                                                
156
   wawancara dengan Ibu Ri’fah R – notaris di Malang pada tanggal 3 Juli 2008 jam 08.30 WIB, 

Bapak Kuntjoro – notaris di Malang pada tanggal 3 Juli 2008 jam 13.00 WIB, Ibu Widanti – 

notaris di Malang pada tanggal 21 Juni 2008 jam 10.00 WIB, Bapak Paulus – notaris di 

Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 11.00 WIB, Ibu Duri – notaris di Malang pada tanggal 

26 Juni 2008 jam 11.30 WIB, Ibu AM – notaris di Malang pada tanggal 2 Juli 2008 jam 11.00 

WIB,  Ibu U – pegawai notaris pada tanggal 7 Juli 2008 jam 12.30 WIB, Ibu Emy – notaris di 

Malang pada tanggal 3 Juli 2008 jam 10.00 WIB, Ibu Ita – notaris di Malang pada tanggal 8 

Juli 2008 jam 14.00 WIB 
157
   wawancara dengan Ibu Ita – notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 14.00 WIB, Ibu 

Duri – notaris di Malang pada tanggal 26 Juni 2008 jam 11.30 WIB, Bapak Imam R – notaris 

di Malang pada tanggal 30 Juni 2008 jam 15.00 WIB, Bapak Junjung – notaris di Malang 

pada tanggal 7 Juli 2008 jam 16.30 WIB, Ibu Dyah – notaris di Malang pada tanggal 9 Juli 

2008 jam 15.00 WIB 



Car
ol

in
e 

M
es

al
in

a.
 D

O
 N

O
T 

CO
PY

 90 

marketing. Kuasa yang diberikan tersebut untuk menghadap 

notaris dan menandatangani akta perjanjian kredit.158 

iv. Notaris yang menandatangankan akta perjanjian kredit ke 

bank yang bersangkutan, dan selanjutnya notaris 

menyaksikan penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut 

oleh pimpinan cabang/kepala cabang/direktur.159  

v. Orang yang hadir itulah yang menandatangani akta perjanjian 

kredit, dalam hal ia merupakan orang yang berwenang atau 

bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya.160 

  

 Berdasarkan hasil penelitian penulis, pihak bank yang menghadap 

notaris seringkali bukanlah orang yang berwenang, sehingga tentu 

saja penandatanganan akta perjanjian kredit tidak dapat dilakukan 

secara bersamaan antara debitur dan pihak bank setelah notaris 

membacakan akta kepada para pihak. Jadi dalam hal 

penandatanganan akta perjanjian kredit, yang tidak dilakukan secara 

bersamaan antara debitur dan pihak bank di hadapan notaris, maka 

notaris telah melanggar salah satu kewajibannya yang tercantum di 

dalam pasal 16 ayat (1) huruf l UU No 30 Tahun 2004. 

 

 

                                                
158
   wawancara dengan Bapak Prima – notaris di Malang pada tanggal 30 Juni 2008 jam 13.00 

WIB, Bapak Imam R – notaris di Malang pada tanggal 30 Juni 2008 jam 15.00 WIB, Bapak 

Eko Handoko – notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 16.15 WIB, Bapak Junjung – 

notaris di Malang pada tanggal 7 Juli 2008 jam 16.30 WIB, Ibu Dyah – notaris di Malang 

pada tanggal 9 Juli 2008 jam 15.00 WIB, Ibu Juliani – notaris di Malang pada tanggal 2 Juli 

2008 jam 13.00 WIB 
159
   wawancara dengan Ibu Emy – notaris di Malang pada tanggal 3 Juli 2008 jam 10.00 WIB, Ibu 

Ita – notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 14.00 WIB 
160
   wawancara dengan Bapak Rum H. – notaris di Malang pada tanggal 30 Juni 2008 jam 12.00 

WIB, Ibu Siti N.E – notaris di Malang pada tanggal 3 Juli 2008 jam 15.00 WIB,  Ibu Titik – 

notaris di Malang pada tanggal 11 Juli 2008 jam 09.30 WIB, Ibu Endang S.K – notaris di 

Malang pada tanggal 11 Juli 2008 jam 11.30 WIB 
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B.  Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis, saat notaris membacakan 

akta perjanjian kredit kepada para penghadap, diketemukan bahwa 

seringkali pihak bank yang menghadap notaris bukanlah pihak yang 

berwenang. Pihak bank yang berwenang untuk menghadap notaris dan 

menandatangani akta perjanjian kredit seharusnya adalah pimpinan 

cabang/kepala cabang/direktur atau dapat juga orang yang 

bersangkutan (pimpinan cabang/kepala cabang/direktur) memberikan 

kuasa kepada pihak lain untuk menghadap notaris dan bertindak atas 

namanya.  

Dalam praktek, dengan adanya pihak bank bukan orang yang 

berwenang untuk menghadap notaris, maka debitur dan pihak bank 

tidak dapat menandatangani akta perjanjian kredit secara bersamaan di 

hadapan notaris. Sedangkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 

ayat (1) huruf l UU No 30 Tahun 2004, maka kewajiban notaris adalah 

“membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 

penghadap, saksi, dan Notaris”.  

Dengan tidak dapat ditandatanganinya akta perjanjian kredit 

bersamaan di hadapan notaris, maka berarti debitur menandatangani 

akta perjanjian kredit di hadapan notaris segera setelah notaris 

membacakan akta perjanjian kredit tersebut, sedangkan pihak bank 

menandatangani akta perjanjian kredit tersebut tidak di hadapan 

notaris, namun pada waktu dan tempat yang berbeda.  

Dalam setiap akta perjanjian kredit, dinyatakan bahwa para pihak 

menghadap kepada notaris pada tanggal dan waktu yang tercantum di 

dalam akta perjanjian kredit tersebut. Tentu saja tanggal dan waktu ini 
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berhubungan dengan pembacaan akta oleh notaris dan 

penandatanganan akta perjanjian kredit. Dengan dilanggarnya 

ketentuan tentang pembacaan akta dan penandatanganan akta, maka 

dapat disimpulkan bahwa notaris tidak melaksanakan kewenangannya 

sehubungan dengan ‘menjamin kepastian tanggal pembuatan akta’. 

 

C.  Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta 

 Dalam pembuatan akta perjanjian kredit, untuk memberikan 

penyuluhan hukum maka notaris dapat memberikan saran perubahan 

maupun penambahan terhadap ketentuan yang tercantum dalam surat 

order. Surat order ini berasal dari bank, dan dasar dari surat order ini 

adalah offering letter (persetujuan debitur terhadap penawaran kredit 

yang diajukan oleh bank). Kemudian bank mengirimkan surat order 

tersebut kepada notaris sebagai dasar dalam pembuatan akta 

perjanjian kredit.  

Surat ’order’ ini di tiap-tiap bank memiliki nama yang berbeda-

beda. Ada yang dinamakan Surat Penegasan Pemberian Kredit 

(SP2K),161 Surat Pemberitahuan Putusan Kredit,162 Surat Persetujuan 

Pemberian Kredit,163 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit,164 atau 

bahkan hanya dinamakan Order. Surat ’order’ dari bank ini biasanya 

berisi tentang data debitur, jenis kredit, jumlah kredit, bunga, provisi, 

jangka waktu, penalti, denda, data jaminan, komparisi pihak bank, 

                                                
161
   wawancara dengan Bapak Benny – bagian legal Bank Tabungan Negara pada tanggal 16 Mei 

2008 jam 14.00 WIB 
162
   wawancara dengan Ibu Endang S.K – notaris di Malang pada tanggal 11 Juli 2008 jam 11.30 

WIB 
163
   wawancara dengan Bapak Luxman – bagian legal Bank. B pada tanggal 2 Mei 2008 jam 11.00 

WIB 
164
   wawancara dengan Ibu Bunga – bagian legal Bank. M  pada tanggal 7 Juni 2008 jam 10.00 

WIB 
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sistem pencairan, sistem pembayaran, tanggal pengikatan dan hal-hal 

lain.   

Seluruh ketentuan yang tercantum dalam surat order yang 

diberikan oleh bank kepada notaris harus dimasukkan seluruhnya ke 

dalam akta perjanjian kredit, dimana tidak boleh dilakukan pengurangan 

sedikitpun oleh notaris karena hal itu telah disesuaikan dengan kondisi 

debitur yang mengajukan permohonan kredit. 

Penambahan atau perubahan terhadap ketentuan di dalam surat 

order terbagi menjadi 3 macam yaitu: 

a. Diminta oleh debitur 

Kadang kala, debitur juga dapat meminta perubahan terhadap 

ketentuan di dalam surat order. Perubahan tersebut ada yang tidak 

disetujui oleh pihak bank, dan ada yang disetujui oleh pihak bank. 

Untuk menyetujui perubahan yang diminta oleh debitur tersebut, ada 

2 macam persetujuan, yaitu: 

1. Persetujuan intern bank itu sendiri 

Perubahan yang mendapat persetujuan intern dari bank itu 

sendiri misalnya berhubungan dengan hal-hal yang telah 

tertuang dalam order (meminta pengurangan jumlah kredit). 

Apabila perubahan yang diminta oleh debitur tersebut 

berhubungan dengan jumlah dan syarat-syarat kredit maka 

debitur dapat berhubungan dengan divisi kredit, sedangkan 

apabila perubahan yang diminta oleh debitur tersebut 

berhubungan dengan prosedur hukum maka debitur dapat 

berhubungan dengan divisi hubungan hukum perusahaan.165 

                                                
165
   wawancara dengan Bapak Benny – bagian legal Bank Tabungan Negara pada tanggal 16 Mei 

2008 jam 14.00 WIB 
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2. Persetujuan kantor pusat dari bank yang bersangkutan 

Kantor pusat dapat memberikan persetujuan terhadap 

perubahan yang bersifat negotiable dari debitur (contohnya 

dalam hal meminta penambahan jumlah kredit) 

b. Diminta oleh bank 

Di dalam praktek, bank seringkali meminta agar notaris 

memasukkan ketentuan-ketentuan tambahan dalam akta perjanjian 

kredit untuk melindungi pihak bank.166  

Berdasarkan hasil penelitian penulis, contohnya untuk kredit 

yang jumlahnya sangat besar. Misalnya jangka waktu kredit 1 tahun, 

biasanya para pihak tidak mau memasang hak tanggungan karena 

alasan biaya sehingga mereka meminta untuk dibuat Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) saja. Kemudian debitur 

menandatangani 12 akta SKMHT, hal itu dilakukan agar tidak setiap 

bulan debitur harus menandatangani akta SKMHT. Apabila di 

kemudian hari terjadi masalah dengan kredit tersebut, maka bank 

kemudian membebani obyek jaminan dengan Hak Tanggungan 

yang pembuatan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan)-nya  

didasarkan pada akta SKMHT yang tidak dijamin kepastian 

tanggalnya. Kondisi seperti ini amat merugikan Bank apabila debitur 

melakukan pemblokiran pada Kantor Pertanahan dengan alasan 

bahwa debitur tidak pernah menandatangani SKMHT pada tanggal 

tersebut. Untuk mengantisipasi hal ini, maka notaris menambahkan 

1 akta lagi yang menyatakan bahwa debitur melakukan tanda 

                                                
166
   wawancara dengan Bapak Fahmi – bagian legal Bank. N  pada tanggal 10 Mei 2008 jam 11.00 

WIB,  Bapak Kris Wahyudi dan Muh. Isnaeni – bagian kredit BPR. ASK pada tanggal 30 Juni 

2008 jam 10.00 WIB, Ibu Nurul – bagian legal & administrasi kredit BPR. Artha Kanjuruhan 

pada tanggal 9 Juli 2008 jam 11.00 WIB, Bapak Judan – bagian legal BPR. Dhana Lestari 

pada tanggal 30 Juni 2008 jam 08.00 WIB 
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tangan SKMHT sejumlah yang telah ditandatanganinya, sehingga 

tanpa diminta tanda tangan lagi maka SKMHT itu bisa diefektifkan 

(jaminan tersebut dapat dipasang hak tanggungan).167 

 

c. Dilakukan oleh notaris 

Penambahan atau perubahan yang dilakukan oleh notaris 

terhadap ketentuan di dalam surat order tergantung kasus per 

kasus, dimana penambahan atau perubahan yang satu belum tentu 

dapat diterapkan pada kasus yang lain. Menurut pihak bank, 

penambahan atau perubahan yang dilakukan oleh notaris jarang 

dilakukan.168 Penambahan atau perubahan yang dilakukan oleh 

notaris terbagi menjadi 2 yaitu: 

1. Diperbolehkan oleh bank 

Dalam hal bank memperbolehkan penambahan atau perubahan 

yang dilakukan oleh notaris, maka harus mendapat persetujuan 

dari intern bank itu sendiri.169 

Penambahan atau perubahan yang diperbolehkan oleh pihak 

bank, misalnya tentang: 

                                                
167
   wawancara dengan Bapak Benny – bagian legal Bank Tabungan Negara pada tanggal 16 Mei 

2008 jam 14.00 WIB 
168
   wawancara dengan Bapak Fahmi – bagian legal Bank. N  pada tanggal 10 Mei 2008 jam 11.00 

WIB,  Bapak Kris Wahyudi dan Muh. Isnaeni – bagian kredit BPR. ASK pada tanggal 30 Juni 

2008 jam 10.00 WIB, Ibu Nurul – bagian legal & administrasi kredit BPR. Artha Kanjuruhan 

pada tanggal 9 Juli 2008 jam 11.00 WIB, Ibu Ri’fah – notaris di Malang pada tanggal 3 Juli 

2008 jam 08.30 WIB, Bapak Sjahbany – notaris di Malang pada tanggal 3 Maret 2008 jam 

12.00 WIB, Bapak Judan – bagian legal BPR. Dhana Lestari pada tanggal 30 Juni 2008 jam 

08.00 WIB 
169   wawancara dengan Bapak Frisco – account officer Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 26 

Mei 2008 jam 15.00 WIB, Bapak Wahyudi (direktur) dan Bapak Agus (marketing) dari BPR. 

Mandiri Adiyatra pada tanggal 24 Juni 2008 jam 16.00 WIB, Ibu Titien – bagian legal BPR. 

Bangil Adyatama  pada tanggal 30 Juni 2008 jam 09.00 WIB, Bapak Kris Wahyudi dan Muh. 

Isnaeni – bagian kredit BPR. ASK pada tanggal 30 Juni 2008 jam 10.00 WIB, Ibu Nurul – 

bagian legal & administrasi kredit BPR. Artha Kanjuruhan pada tanggal 9 Juli 2008 jam 11.00 

WIB 
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i. Klausul pengaman bagi bank, contohnya dalam hal 

pengikatan hak tanggungan.170 

ii. Hal-hal yang telah diatur dalam KUH Perdata, contohnya 

pasal-pasal tentang syarat kuasa dalam KUH Perdata.171 

iii. Menurut bahasa hukum, ketentuan dalam surat order 

tersebut memiliki interpretasi ganda.172 

iv. Terjadi kesalahan dalam pengetikkan misalnya salah 

mencantumkan nama atau penulisan alamat yang tidak 

sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari 

debitur.173 

 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penambahan atau 

perubahan yang pernah dilakukan notaris, misalnya tentang: 

i. Dalam hal tanggung jawab ahli waris. Jika di kemudian hari 

debitur meninggal dunia maka sisa utang tersebut merupakan 

tanggung jawab ahli waris debitur.174 

ii. Dalam hal pemilik jaminan telah meninggal dunia dan tanah 

yang dijadikan jaminan merupakan harta gono gini, maka harus 

ditambahkan surat kematian dan surat keterangan ahli waris.175 

iii. Untuk kredit mikro. Kredit mikro memiliki ketentuan yang 

berbeda dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau jenis kredit 

                                                
170
   wawancara dengan Bapak Frisco – account officer Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 26 

Mei 2008 jam 15.00 WIB 
171
   wawancara dengan Bapak Benny – bagian legal Bank Tabungan Negara pada tanggal 16 Mei 

2008 jam 14.00 WIB, Ibu Endra – bagian legal BPR Gunung Arjuna pada tanggal 15 Mei 

2008 jam 11.00 WIB 
172   wawancara dengan Bapak Wahyudi (direktur) dan Bapak Agus (marketing) dari BPR. Mandiri 

Adiyatra pada tanggal 24 Juni 2008 jam 16.00 WIB 
173
   wawancara dengan Ibu Titien – bagian legal BPR. Bangil Adyatama  pada tanggal 30 Juni 

2008 jam 09.00 
174   wawancara dengan Bapak Junjung – notaris di Malang pada tanggal 7 Juli 2008 jam 16.30 

WIB 
175
   wawancara dengan Ibu Tuminem – notaris di Malang pada tanggal 7 Juli 2008 jam 15.00 WIB 
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lainnya. Dalam hal pembayaran, pembayaran kredit mikro 

dilakukan secara harian, sedangkan angsuran dilakukan per 

bulan dan per hari. Maka notaris dapat menambahkan ketentuan 

tentang jumlah angsuran per bulan dan jumlah angsuran per 

hari, serta perubahan jangka waktu menjadi harian. Jadi hanya 

merubah kata-kata dalam akta perjanjian kredit tersebut supaya 

sesuai dengan ketentuan untuk kredit mikro.176 

iv. Dalam hal jaminan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) 

dimana Hak Guna Bangunan tersebut jangka waktu berakhirnya 

adalah 5 tahun lagi, sedangkan jangka waktu kredit ternyata 

lebih dari 5 tahun. Maka harus ada peningkatan hak dari Hak 

Guna Bangunan menjadi Hak Milik supaya ada perlindungan 

terhadap pihak bank.177 

v. Dalam hal jumlah utang sangat besar dan bank memberikan 

order untuk dibuatkan kuasa menjual oleh notaris. Notaris dapat 

menyarankan untuk dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT) karena perlindungan terhadap bank lebih kuat dengan 

adanya akta tersebut.178 

2. Tidak diperbolehkan oleh bank 

Saran dari notaris kepada pihak bank sehubungan dengan 

penambahan atau perubahan yang akan dicantumkan dalam 

akta perjanjian kredit seringkali ditolak atau jarang diterima 

dengan alasan perjanjian kredit tersebut sudah draf baku dari 

                                                
176
   wawancara dengan Bapak Fahmi – bagian legal Bank. N  pada tanggal 10 Mei 2008 jam 11.00 

WIB 
177
   wawancara dengan Bapak Paulus – notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 11.00 WIB 

178
   wawancara dengan Ibu U – pegawai notaris pada tanggal 7 Juli 2008 jam 12.30 WIB 
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bank179 atau bahwa ketentuan hukum itu sangat luas sehingga 

tidak perlu ditambahkan dalam akta perjanjian kredit.180  

Akan tetapi pada umumnya, dalam akta perjanjian kredit sudah tidak 

ada kebebasan dalam menentukan kehendak karena itu sudah 

merupakan sifat dari perjanjian baku. Kelemahan dalam perjanjian 

baku itu karena adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak 

pada saat dibuatnya perjanjian dan adanya keadaan ekonomi yang 

tidak seimbang (yang satu keadaan ekonominya lemah dan yang 

lain keadaan ekonominya kuat).181 

Dengan adanya pemberian draf baku perjanjian kredit kepada 

notaris, bank telah menentukan isi dalam akta perjanjian kredit dan 

debitur hanya memiliki pilihan take it or leave it. Notaris hanya dapat 

memberikan saran sehubungan dengan ketentuan di dalam order, 

sedangkan isi dari akta perjanjian kredit merupakan kesepakatan 

para pihak karena akta perjanjian kredit tersebut merupakan akta 

pihak (partij akta).  

Saran dari notaris kepada pihak bank (penyuluhan hukum) 

jarang atau tidak pernah diterima karena dianggap tidak melindungi 

kepentingan pihak bank. Sebenarnya saran tersebut tidak hanya 

untuk melindungi kepentingan bank, tetapi juga untuk melindungi 

kepentingan pihak debitur, supaya dalam perjanjian kredit tersebut 

ada keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Penyuluhan 

hukum sehubungan dengan akta perjanjian kredit, tidak secara 

                                                
179
   wawancara dengan Ibu Endang S.K – notaris di Malang pada tanggal 11 Juli 2008 jam 11.30 

WIB, Ibu Titik S. – notaris di Malang pada tanggal 11 Juli 2008 jam 09.30 WIB 
180
   wawancara dengan Bapak Junjung – notaris di Malang pada tanggal 7 Juli 2008 jam 16.30 

WIB 
181
   wawancara dengan Bapak Eko Handoko – notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 

16.15 WIB 
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maksimal dapat dilakukan oleh notaris, karena notaris dibatasi 

dengan draf baku yang diberikan oleh bank. Penyuluhan hukum 

sehubungan dengan pembuatan akta juga tidak dilaksanakan oleh 

notaris sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, hal 

ini tampak dalam pelaksanaan pembacaan dan penandatanganan 

akta yang tidak dilaksanakan sesuai dengan UU No 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris.  

Kewenangan yang dimiliki notaris tersebut berasal dari 

kewenangan atribusi karena kewenangan tersebut diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yaitu pada pasal 15 UU No 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akan tetapi kewenangan 

notaris yang didapat dari kewenangan atribusi tidak dapat 

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku karena adanya pembatasan dari draf baku 

perjanjian kredit yang dimiliki oleh bank, serta pelaksanaan 

pembacaan dan penandatanganan akta yang bertentangan dengan 

undang-undang. 

Jadi dari hasil penelitian di atas, ditemukan bahwa 72,72 persen 

notaris dari sample penelitian tidak melaksanakan salah satu/semua 

kewenangan atribusi yang diperolehnya dari UU No 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris yaitu: 

a. tidak 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 

(sebagaimana diamanatkan oleh pasal 15 ayat (1) UU No 30 

Tahun 2004) 
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b. tidak menjamin kepastian tanggal dalam pembuatan akta 

(sebagaimana diamanatkan oleh pasal 15 ayat (1) UU No 30 

Tahun 2004) 

c. tidak memberikan penyuluhan hukum secara maksimal 

sehubungan dengan pembuatan akta (sebagaimana 

diamanatkan oleh pasal 15 ayat (2) UU No 30 Tahun 2004). 

 

4.2 Tanggung Jawab Notaris jika dalam Pelaksanaan Kontrak Baku 

pada Akta Perjanjian Kredit terjadi Wanprestasi yang Dilakukan 

Debitur 

 

Dalam suatu perjanjian, yang dinamakan wanprestasi adalah  

apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.  

Dalam perjanjian kredit, pihak bank maupun pihak debitur dapat 

melakukan wanprestasi. Kesalahan yang dapat dilakukan pihak bank 

sehingga menyebabkan wanprestasi bahkan sampai terjadi kredit 

bermasalah misalnya kesalahan dalam menilai obyek jaminan (pihak bank 

menilai obyek jaminan melebihi harga yang seharusnya. Pada saat terjadi 

kredit bermasalah dan obyek jaminan akan dilelang, obyek jaminan 

tersebut tidak laku  karena harganya yang terlalu tinggi). Kesalahan pihak 

bank yang lain dapat juga berupa kesalahan yang berhubungan dengan 

letak obyek jaminan, misalnya alamat obyek jaminan salah.182 

Tindakan-tindakan yang seringkali dilakukan oleh debitur sehingga 

menyebabkan kredit bermasalah/kredit menjadi macet adalah: 

                                                
182
  wawancara dengan Bapak Benny – bagian legal Bank Tabungan Negara pada tanggal 16 Mei 

2008 jam 14.00 WIB 
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a. Debitur melarikan diri dari kewajibannya membayar utang.183 

b. Debitur memindahtangankan jaminan.184  

c. Adanya force majeure karena keadaan di luar kendali bank maupun 

debitur misalnya tempat usaha debitur tertimpa bencana alam 

sehingga tidak dapat membayar angsuran.185  

d. Debitur tidak dapat membayar angsuran atau bunga.186  

e. Terjadi perselisihan antara debitur dan bank karena merasa hak 

debitur belum terpenuhi, misalnya debitur membeli rumah dari pihak 

ketiga dengan cara mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 

bank. Setelah debitur menandatangani perjanjian kredit ternyata 

pemilik rumah yang lama (pihak ketiga) tidak mau meninggalkan 

rumah tersebut187. Dengan adanya hal itu, debitur tidak mau 

membayar angsuran kreditnya. 

 

Akan tetapi, hal-hal yang seringkali dilakukan debitur sehingga 

menyebabkan kredit bermasalah adalah keterlambatan pembayaran atau 

ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran atau bunga.188 Dalam 

                                                
183   wawancara dengan Bapak Benny – bagian legal Bank Tabungan Negara pada tanggal 16 Mei 

2008 jam 14.00 WIB, Bapak Wahyudi (direktur) dan Bapak Agus (marketing) dari BPR. 

Mandiri Adiyatra pada tanggal 24 Juni 2008 jam 16.00 WIB 
184
   wawancara dengan Bapak Wahyudi (direktur) dan Bapak Agus (marketing) dari BPR. Mandiri 

Adiyatra pada tanggal 24 Juni 2008 jam 16.00 WIB 
185
   wawancara dengan Ibu Titien – bagian legal BPR. Bangil Adyatama pada tanggal 30 Juni 

2008 jam 09.00 WIB, Bapak Benny – bagian legal Bank Tabungan Negara pada tanggal 16 

Mei 2008 jam 14.00 WIB 
186   wawancara dengan Bapak Haris – bag. Kredit BPR.KKL pada tanggal 10 Juli 2008 jam 11.00 

WIB,  Bapak Luxman – bagian legal Bank. B  pada tanggal 2 Mei 2008 jam 11.00 WIB, 

Bapak Frisco – account officer Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 26 Mei 2008 jam 15.00 

WIB 
187   wawancara dengan Bapak Benny – bagian legal Bank Tabungan Negara pada tanggal 16 Mei 

2008 jam 14.00 WIB, Bapak Fahmi – bagian legal Bank. N  pada tanggal 10 Mei 2008 jam 

11.00 WIB 
188
   wawancara dengan Bapak Benny – bagian legal Bank Tabungan Negara pada tanggal 16 Mei 

2008 jam 14.00 WIB, Bapak Fahmi – bagian legal Bank. N  pada tanggal 10 Mei 2008 jam 

11.00 WIB, Bapak Wahyudi (direktur) dan Bapak Agus (marketing) dari BPR. Mandiri 

Adiyatra pada tanggal 24 Juni 2008 jam 16.00 WIB, Bapak Kris Wahyudi dan Muh. Isnaeni – 
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akta perjanjian kredit telah ditentukan hal-hal apa saja yang tidak 

diperbolehkan dilakukan oleh debitur. Dalam hal terjadi wanprestasi, baik 

karena keterlambatan pembayaran maupun debitur melakukan hal-hal yang 

dilarang, maka bank dapat melakukan tindakan agar debitur memenuhi 

prestasinya (pembayaran terhadap utang-utangnya) dan pembatalan 

kontrak. Bank dapat melakukan berbagai macam tindakan berdasarkan 

ketentuan intern dari bank yang bersangkutan, misalnya pemenuhan 

perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, meminta ganti rugi, 

pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.  

 

Berdasarkan UU No 30 Tahun 2004, notaris memiliki tanggung 

jawab sebagai berikut: 

a. Bertindak secara profesional. 

b. Menjaga otentisitas akta yang dibuat, hal ini berhubungan dengan 

penyusunan, pembacaan dan penandatanganan akta (pada awal dan 

akhir akta). 

c. Menyimpan dan memelihara segala akta yang dibuatnya sebagai 

bagian dari protokol notaris. 

d. Memberikan pelayanan atau jasa hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta, khususnya kepada orang yang tidak mampu secara 

cuma-cuma. 

e. Memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse 

akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang 

                                                                                                                                 
bagian kredit BPR. ASK pada tanggal 30 Juni 2008 jam 10.00 WIB, Bapak Haris – bag. 

Kredit BPR.KKL pada tanggal 10 Juli 2008 jam 11.00 WIB, Bapak Luxman – bagian legal 

Bank. B  pada tanggal 2 Mei 2008 jam 11.00 WIB, Ibu Citra – bagian legal Bank. P pada 

tanggal 30 April 2008 jam 11.00 WIB, Ibu Endra – bagian legal BPR Gunung Arjuna pada 

tanggal 15 Mei 2008 jam 11.00 WIB, Bapak Pras – bagian legal Bank. M  pada tanggal 16 

Mei 2008 jam 16.00 WIB 
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berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang 

memperoleh hak. 

f. Bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya sesuai 

dengan yang telah disepakati dan dikehendaki oleh para pihak. 

 

Tanggung jawab sebagai seorang notaris ini berhubungan erat 

dengan tindakan notaris dalam melaksanakan kewenangan dan 

kewajibannya. Jika notaris melanggar kewenangan dan kewajibannya 

maka ada sanksi yang diberikan bagi notaris. Ketentuan tentang sanksi ini 

diatur dalam pasal 84 UU No 30 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa 

     Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i, 
pasal 16 ayat (1) huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, 
pasal 50, pasal 51, atau pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta 
hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 
tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi 
alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut 
penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. 

  

Selain dalam pasal 84 UU No 30 Tahun 2004, ketentuan tentang 

sanksi juga diatur dalam pasal 85 UU No 30 Tahun 2004, yang berbunyi 

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 
pasal 16 ayat (1) huruf a, pasal 16 ayat (1) huruf b, pasal 16 ayat (1) 
huruf c, pasal 16 ayat (1) huruf d, pasal 16 ayat (1) huruf e, pasal 16 
ayat (1) huruf f, pasal 16 ayat (1) huruf g, pasal 16 ayat (1) huruf h, 
pasal 16 ayat (1) huruf i, pasal 16 ayat (1) huruf j, pasal 16 ayat (1) 
huruf k, pasal 17, pasal 20, pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal 54, 
pasal 58, pasal 59, dan/atau pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. pemberhentian sementara; 
d. pemberhentian dengan hormat; atau 
e. pemberhentian dengan tidak hormat.  

  

 Pada pasal 84 dan pasal 85 UU No 30 Tahun 2004, tercantum 

tentang sanksi bagi seorang notaris, hal ini berkaitan erat dengan tindakan 

notaris dalam pembuatan suatu akta. Jika notaris melanggar ketentuan 
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perundang-undangan dan dapat dibuktikan bahwa hal tersebut 

menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka notaris harus 

bertanggungjawab terhadap perbuatannya dan dapat dikenai sanksi 

menurut ketentuan yang berlaku. Sanksi bagi notaris dalam pembuatan 

akta bisa berupa: 

a. sanksi administrasi 

b. sanksi denda 

c. sanksi kriminal, dimana jika memenuhi unsur-unsur kriminal maka 

notaris bisa dipenjara (akan diminta pertanggungjawaban pidana), 

misalnya dalam komparisi tercantum A, dan yang menghadap 

notaris adalah B, sedangkan A tidak ada/ sudah meninggal dunia.189 

 

 Salah satu prinsip dalam negara hukum yaitu ‘tidak ada 

kewenangan tanpa pertanggungjawaban’, sehingga setiap pemberian 

kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, ada 

pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. Notaris mendapat 

kewenangan berdasarkan kewenangan atribusi, dimana telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 15 UU No 30 

Tahun 2004, sehingga dengan pemberian kewenangan tersebut maka 

harus ada pertanggungjawaban dari notaris. Notaris bertanggungjawab 

terhadap akibat yang timbul dari wewenang yang dia peroleh dari UU No 30 

Tahun 2004. 

Semua tindakan yang dilakukan oleh notaris harus dapat 

dipertanggungjawabkan, misalnya dalam hal mengeluarkan salinan akta, 

menandatangani akta, dan lain-lain. Notaris harus siap bertanggungjawab, 

                                                
189
   wawancara dengan Bapak Eko Handoko – notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 

16.15 WIB 
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selama notaris menjalankan aturan dengan benar.190 Jadi dalam hal 

tindakan yang dilakukan oleh notaris tidak sesuai dengan kewenangan dan 

kewajiban yang telah diberikan oleh undang-undang kepadanya maka 

notaris harus mempertanggungjawabkannya. 

 Akta perjanjian kredit merupakan akta pihak (partij akta), sehingga 

notaris menyaksikan perbuatan hukum antara debitur dan kreditur dan 

mengkonstantir kemauan para pihak ke dalam akta tersebut.191 Jika di 

kemudian hari terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan akta perjanjian kredit 

tersebut, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena 

wanprestasi itu hanya memiliki hubungan antara debitur dan kreditur. 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis ada beberapa pendapat 

dalam hal apa saja notaris dapat diminta untuk bertanggungjawab yaitu: 

a. Notaris bisa diminta untuk bertanggung jawab jika notaris bersalah 

dalam pembuatan akta itu, misalnya ikut memalsukan data para 

pihak, ikut membantu salah satu pihak, berlaku tidak adil, dan lain-

lain.192 

b. Notaris dapat bertanggung jawab dalam hal adanya kesalahan 

dalam komparisi para pihak (kesalahan identitas maupun 

keterangan lain yang menyangkut para pihak) dan terjadi kesalahan 

dalam penuangan isi ’order’ (SP2K) yang diberikan oleh bank untuk 

dibuat akta perjanjian kredit.193 

                                                
190   wawancara dengan Bapak Paulus – notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 11.00 WIB 
191
   wawancara dengan Bapak Eko Handoko – notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 

16.15 WIB 
192
   wawancara dengan Bapak Prima – notaris di Malang pada tanggal 30 Juni 2008 jam 13.00 

WIB 
193
   wawancara dengan Bapak Benny – bagian legal Bank Tabungan Negara pada tanggal 16 Mei 

2008 jam 14.00 WIB 
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c. Tanggung jawab notaris itu pada awal dan akhir akta.194 Terhadap 

isi akta notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, asalkan 

isi akta tersebut sudah sesuai dengan kehendak para pihak. 

Misalnya jika sampai notaris dipanggil oleh polisi karena ada 

permasalahan dalam akta itu, biasanya hanya menjadi saksi saja, 

atau menjadi saksi ahli di pengadilan karena notaris hanya sekedar 

membuatkan akta yang dikehendaki oleh para pihak tersebut.195 

 Akta perjanjian kredit merupakan salah satu akta otentik. Ciri dari 

akta otentik yang menjadi tanggung jawab dari notaris adalah pada awal 

dan akhir akta. Awal dan akhir akta merupakan bagian yang sangat penting 

karena dari apa yang tercantum di awal dan akhir akta akan tampak 

apakah akta itu dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Awal akta 

memuat:196 

a. nomor akta 

b. hari dan tanggal para pihak datang menghadap notaris 

                                                
194
   wawancara dengan Bapak Paulus – notaris di Malang pada tanggal 8 Juli 2008 jam 11.00 

WIB, Bapak Junjung – notaris di Malang pada tanggal 7 Juli 2008 jam 16.30 WIB, Ibu AM – 

notaris di Malang pada tanggal 2 Juli 2008 jam 11.00 WIB, Ibu U – pegawai notaris pada 

tanggal 7 Juli 2008 jam 12.30 WIB, Bapak Imam R – notaris di Malang pada tanggal 30 Juni 

2008 jam 15.00 WIB, Ibu Ri’fah R – notaris di Malang pada tanggal 3 Juli 2008 jam 08.30 

WIB 
195   wawancara dengan Ibu Emy – notaris di Malang pada tanggal 3 Juli 2008 jam 10.00 WIB,  

Bapak Prima – notaris di Malang pada tanggal 30 Juni 2008 jam 13.00 WIB, Bapak Kuntjoro 

– notaris di Malang pada tanggal 3 Juli 2008 jam 13.00 WIB, Bapak Imam R – notaris di 

Malang pada tanggal 30 Juni 2008 jam 15.00 WIB, Ibu Titien – bagian legal BPR. Bangil 

Adyatama  pada tanggal 30 Juni 2008 jam 09.00 WIB,  Bapak Haris – bag. Kredit BPR.KKL 

pada tanggal 10 Juli 2008 jam 11.00 WIB, Bapak Benny – bagian legal Bank Tabungan 

Negara pada tanggal 16 Mei 2008 jam 14.00 WIB, Bapak Frisco - account officer Bank 

Rakyat Indonesia pada tanggal 26 Mei 2008 jam 15.00 WIB, Bapak Luxman – bagian legal 

Bank. B pada tanggal 2 Mei 2008 jam 11.00 WIB, Ibu R. – admin kredit Bank. D  pada 

tanggal 12 Mei 2008 jam 17.00 WIB, Bapak Jindo – bagian legal Bank Permata pada tanggal 

2 Mei 2008 jam 17.00 WIB,  Ibu Endra – bagian legal BPR Gunung Arjuna pada tanggal 15 

Mei 2008 jam 11.00 WIB 
196   Yudara, N.G. 2001. Perjanjian Kredit Bank – Pemberian Jaminan Pengikatan dan 

Permasalahannya, Makalah disajikan dalam Seminar Perkreditan Perbankan. Bank Rakyat 

Indonesia. Surabaya. 12 September 2001. halaman 24 
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c. nama pejabat umum, yang oleh atau di hadapannya akta tersebut 

dibuat 

d. pernyataan tentang hadirnya saksi-saksi dalam pembuatan akta 

tersebut yang dikenal oleh pejabat umum tersebut 

e. Komparan/ para penghadap (nama, tempat dan tanggal lahir, 

kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal 

para penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili) 

Komparan/ para penghadap ini secara yuridis formal harus cakap 

dan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 

yang dimaksud dalam akta. 

f. pernyatan notaris bahwa para pihak telah dikenal oleh saksi-saksi 

pengenal 

Sedangkan akhir akta memuat:197 

a. pembuatan dan peresmian akta tersebut 

b. tempat dibuat dan diresmikan akta tersebut 

c. hari dan tanggal disahkannya pembuatan akta tersebut 

d. nama, pekerjaan dan alamat saksi-saksi yang menghadiri 

pembuatan dan peresmian akta tersebut 

e. pembacaan akta oleh notaris, di hadapan komparan/ para 

penghadap dan saksi-saksi 

f. setelah pembacaan (jika diperlukan notaris memberikan penjelasan 

kepada penghadap tentang arti, maksud dan tujuan serta akibat 

yuridis yang dapat timbul dan menjadi tanggung jawab dari masing-

masing pihak) kemudian dilakukan penandatanganan akta berturut-

turut oleh komparan/ para penghadap, saksi-saksi dan notaris 

g. penyebutan tentang adanya renvoi 

                                                
197
  Ibid. halaman 24 
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Isi akta perjanjian kredit memuat hal-hal yang berhubungan 

dengan pokok-pokok permasalahan yang dikehendaki dan disepakati oleh 

pihak-pihak, rincian pernyataan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur 

kesepakatan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak-pihak. 

Terhadap isi akta perjanjian kredit, notaris tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban karena itu merupakan perjanjian antara para pihak. 

Jadi tanggung jawab notaris pada akta perjanjian kredit, meliputi: 

a) apa yang dituangkan oleh notaris dalam akta perjanjian kredit itu 

benar 

b) bahwa benar akta perjanjian kredit tersebut ditandatangani pada hari 

itu (tanggal, bulan dan tahun) dan pada waktu yang tercantum dalam 

akta perjanjian kredit 

c) bahwa benar komparan/para pihak menghadap notaris 

d) bahwa benar yang menandatangani akta perjanjian kredit adalah 

orang yang namanya tercantum dalam komparisi 

e) isi akta perjanjian kredit tersebut benar dikehendaki oleh para pihak.  

 

Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi 

wanprestasi, yang ada hanya pertanggungjawaban dalam jabatan yaitu 

sepanjang mengenai akta perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris, 

misalnya terjadi kesalahan dalam komparisi (komparan ternyata tidak 

berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan yang 

disyaratkan dalam akta perjanjian kredit), tidak menjaga otentisitas pada 

tanggal tersebut (tanggal akta dibuat maju/mundur dari tanggal 

sebenarnya). 
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Dari ketiga kasus yang diuraikan di sub bab latar belakang di atas, 

pada saat terjadi wanprestasi maka bank akan melakukan eksekusi 

terhadap obyek jaminan. Akan tetapi, debitur menolak eksekusi tersebut 

bahkan ada yang mengajukan gugatan terhadap bank dengan alasan 

ketidakotentikan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris, misalnya 

akta tersebut tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak, akta 

tersebut tidak ditandatangani bersamaan oleh para pihak. Dengan alasan 

debitur tersebut, maka hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap akta 

perjanjian kredit yang digugat debitur dan jika ketidakotentikan akta itu 

terbukti maka akta perjanjian kredit tersebut menjadi akta di bawah tangan 

(bukan lagi menjadi alat bukti sempurna) dan bank tidak lagi memiliki hak 

preferen terhadap obyek jaminan tersebut. 

Dalam praktek, tindakan yang dilakukan notaris dalam pembuatan 

akta perjanjian kredit menyalahi kewenangan dan kewajibannya sehingga 

mereka harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Berdasarkan 

teori tanggung jawab, tindakan notaris tersebut merupakan perbuatan 

melawan hukum. Akibat yang timbul dari kewenangan atribusi yang didapat 

notaris dari peraturan perundang-undangan harus dapat 

dipertanggungjawabkan oleh notaris. Jika perbuatan notaris tersebut 

membawa kerugian pada pihak lain, maka notaris harus memberikan ganti 

rugi. Menurut salah satu dari prinsip-prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip 

tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault),  notaris 

dapat dimintai tanggung jawab jika terpenuhi 4 unsur pokok perbuatan 

melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, mengakibatkan 

kerugian dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian 

dalam tindakannya.  
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Akan tetapi, wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak bukan 

merupakan tanggung jawab dari notaris. Tindakan wanprestasi tersebut 

hanya memiliki hubungan antara debitur dan kreditur/bank, bukan dengan 

notaris. Terhadap isi akta perjanjian kredit, notaris tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban, karena isi akta perjanjian kredit merupakan kehendak 

para pihak. Dalam hal terjadi kesalahan terhadap isi akta, misalnya terjadi 

kesalahan pengetikkan sehingga debitur dirugikan, hal itu seharusnya tidak 

dapat dijadikan alasan oleh debitur untuk tidak melakukan kewajibannya 

atau bahkan sampai menggugat kreditur/bank. Tindakan debitur tersebut 

tidak memiliki dasar hukum yang tepat karena notaris telah membacakan 

akta tersebut di hadapan para pihak. Jika pada saat akta dibacakan dan 

ada yang dirasa kurang tepat maka pada saat itu juga dapat dilakukan 

renvoi terhadap akta itu. 

Notaris hanya bertanggung jawab terhadap awal dan akhir akta 

dari setiap akta yang dibuatnya. Hubungan wanprestasi dengan notaris 

hanya dalam hal pembuatan akta otentik yaitu akta perjanjian kredit. Dalam 

hal terjadi wanprestasi, maka akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris 

tersebut akan dijadikan alat bukti oleh pihak kreditur/bank untuk melakukan 

eksekusi terhadap barang jaminan. Jika pada saat akan melakukan 

eksekusi kemudian debitur menolak eksekusi atau bahkan sampai debitur 

menggugat kreditur/bank dan menyatakan bahwa akta otentik itu ’palsu’, 

maka hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap akta otentik itu.  

Notaris hanya bertanggung jawab bahwa apa yang dituangkan 

notaris dalam akta tersebut benar, bahwa akta itu benar ditandatangani 

pada hari itu (tanggal, bulan dan tahun) dan pada waktu yang tercantum 

dalam akta, bahwa benar komparan/para pihak menghadap notaris, bahwa 

benar yang menandatangani akta adalah orang yang namanya tercantum 
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dalam komparisi, dan isi akta tersebut benar dikehendaki oleh para pihak. 

Jika dapat dibuktikan bahwa ada yang tidak benar pada awal dan akhir 

akta, misalnya yang menghadap notaris dan yang menandatangani  akta 

hanya pihak debitur saja, maka akta perjanjian kredit hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika akta perjanjian 

kredit tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 

bawah tangan, maka tentu saja bank akan dirugikan terhadap hal ini, 

karena status mereka akan menjadi kreditur konkuren saja. Dalam hal ini 

notaris dapat digugat secara perdata oleh debitur dan/atau kreditur serta 

harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. 

Jadi jika dalam pelaksanaan kesepakatan akta perjanjian kredit 

terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur, maka notaris tidak dapat 

dimintai pertanggunganjawab. Tetapi, notaris bertanggungjawab terhadap 

pembuatan akta perjanjian kredit yaitu terhadap awal dan akhir akta 

perjanjian kredit. Notaris bertanggung jawab bahwa apa yang dituangkan 

notaris dalam akta perjanjian kredit adalah benar, bahwa akta perjanjian 

kredit benar ditandatangani pada hari itu (tanggal, bulan dan tahun) dan 

pada waktu yang tercantum dalam akta, bahwa benar komparan/para pihak 

menghadap notaris, bahwa benar yang menandatangani akta perjanjian 

kredit adalah orang yang namanya tercantum dalam komparisi, dan isi akta 

perjanjian kredit benar dikehendaki oleh para pihak. Apabila tanggung 

jawab notaris ini tidak dipenuhi, sehingga mengakibatkan akta perjanjian 

kredit tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 

bawah tangan, maka pihak yang menderita kerugian dapat menuntut 

penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

  Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan 

tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

1. Mayoritas notaris yang menjadi sample penelitian tidak 

melaksanakan salah satu/semua kewenangan atribusi yang 

diperolehnya dari UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

yaitu tidak 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 (sebagaimana 

diamanatkan oleh pasal 15 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004); tidak 

menjamin kepastian tanggal dalam pembuatan akta (sebagaimana 

diamanatkan oleh pasal 15 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004); tidak 

memberikan penyuluhan hukum secara maksimal sehubungan 

dengan pembuatan akta, yang dalam hal ini adalah akta perjanjian 

kredit (sebagaimana diamanatkan oleh pasal 15 ayat (2) UU No 30 

Tahun 2004). 

2. a. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika dalam 

pelaksanaan kesepakatan dalam akta perjanjian kredit terjadi 

wanprestasi yang dilakukan debitur. 

b.  Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap isi akta 

perjanjian kredit sepanjang isi akta perjanjian kredit tersebut 

merupakan kesepakatan para pihak (debitur dan kreditur) yang tidak 
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bertentangan dengan Undang-Undang dan ketertiban umum. 

Notaris hanya bertanggung jawab terhadap awal dan akhir akta 

perjanjian kredit, yaitu dalam hal pembuatan akta perjanjian kredit 

tersebut notaris harus menjamin kepastian bahwa para pihak benar-

benar menghadap dan menandatangani akta perjanjian kredit pada 

waktu yang tercantum di dalam akta. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan 

kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan kontrak baku 

pada akta perjanjian kredit di bidang perbankan, saran penulis adalah: 

1. Bagi Notaris, sebagai rekanan bank dalam pembuatan akta perjanjian 

kredit, maka notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat 

akta otentik, diharapkan melakukan segala perbuatannya secara 

profesional serta berdasarkan kewenangan dan kewajibannya sesuai 

UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris supaya akta yang 

dibuatnya tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain 

itu, diharapkan agar notaris lebih bebas mengembangkan pendapatnya 

di dalam akta perjanjian kredit walaupun ada draf baku yang berlaku di 

tiap-tiap bank serta memberikan penyuluhan hukum pada para pihak 

supaya ada keseimbangan hak dan kewajiban bagi debitur dan kreditur. 

Juga diharapkan di masa yang akan datang, notaris bertindak lebih aktif 

dalam pembuatan kontrak baku pada akta perjanjian kredit di bidang 

perbankan sehingga dapat meminimalisasi penyalahgunaan kekuatan 

yang dimiliki oleh kreditur sebagai pihak ekonomi kuat terhadap debitur. 



Car
ol

in
e 

M
es

al
in

a.
 D

O
 N

O
T 

CO
PY

 114 

2. Bagi Bank, sebagai pihak kreditur, maka diharapkan bank dapat 

memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

sehubungan dengan pihak yang berwenang menghadap dan 

penandatanganan akta. Dalam hal pihak yang bersangkutan tidak dapat 

menghadap secara langsung pada notaris, maka bank dapat 

memberikan kuasa kepada pihak lain, dimana kuasa tersebut untuk 

menghadap notaris maupun menandatangani akta tersebut. Juga 

diharapkan agar bank dapat menerima masukan dari notaris walaupun 

telah ada draf baku yang dimiliki masing-masing bank, agar 

kepentingan debitur dan kreditur sama-sama terlindungi oleh hukum. 

3. Bagi pihak debitur, diharapkan mau mempelajari hukum yang berlaku 

dan dapat bersikap kritis terhadap tindakan-tindakan pelanggaran yang 

selama ini terjadi dalam proses penyusunan akta perjanjian kredit oleh 

notaris, supaya mereka memperoleh perlindungan hukum dari akta 

yang ditandatanganinya, serta dapat mengajukan keberatan terhadap 

klausul-klausul yang telah ditentukan bank secara sepihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Car
ol

in
e 

M
es

al
in

a.
 D

O
 N

O
T 

CO
PY

 115 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 
BUKU 
 
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja 

Grafindo Persada : Jakarta 
 
Aridwan Halim. 2005. Pengantar Ilmu Hukum dalam tanya jawab, Ghalia 

Indonesia : Bogor 
 
Daeng Naja, H.R. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi – The Bankers Hand 

Book, Citra Aditya Bakti : Bandung 
 
Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka : Jakarta 
 
Djuhaendah Hasan. 2004. Pengkajian Masalah Hukum Kebebasan Berkontrak 

dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit 
Bank di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen 
Kehakiman dan Ham RI : Jakarta 

 
Em Jul Fajri. Kamus Bahasa Indonesia, Difa Publisher 
 
Gunarto Suhardi. 2003. Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Kanisius : 

Yogyakarta 
 
Hasanuddin Rahman. 1995. Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan 

di Indonesia, Citra Aditya Bakti : Bandung 
 
Herlien Budiono. 2007. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang 

Kenotariatan, Citra Aditya Bakti : Bandung 
 
Huala Adolf. 2007. Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama : 

Bandung 
 
Johannes Ibrahim. 2003. Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan asas 

Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, CV. Utomo : 
Bandung 

 
Johannes Ibrahim. 2004. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum 

Positif, CV. Utomo : Bandung 
 
Johannes Ibrahim. 2004. Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif 

Dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi ), Mandar 
Maju : Bandung 

 
Kasmir. 2007. Dasar-dasar Perbankan, Raja Grafindo Persada : Jakarta 
 
Lumban Tobing, G.H.S. 1983. Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga : Jakarta 
 



Car
ol

in
e 

M
es

al
in

a.
 D

O
 N

O
T 

CO
PY

 116 

Lutfi Effendi dan Sri Kustina. 2000. Hukum Administrasi (Administratief Recht), 
Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum : Malang 

 
Malayu S.P. Hasibuan, H. 2006. Dasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara : Jakarta 
 
Marbun, S.F. 2003. Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di 

Indonesia,UII Press : Jogjakarta 
 
Mariam Darus Badrulzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis, Alumni : Bandung 
 
Muhamad Djumhana. 2006. Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti : 

Bandung 
 
Munir Fuady. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra 

Aditya Bakti : Bandung 
 
Munir Fuady. 2002. Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti : 

Bandung 
 
Munir Fuady. 2002. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), 

Citra Aditya Bakti : Bandung 
 
Munir Fuady. 2003. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) – Buku 

Kedua, Citra Aditya Bakti : Bandung 
 
Philipus M. Hadjon, dkk. 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah 

Mada University Press : Yogyakarta 
 
Rachmadi Usman. 2001. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, 

Gramedia Pustaka Utama : Jakarta 
 
Rai Widjaya, I.G. 2004. Merancang suatu Kontrak – Contract Drafting Teori dan 

Praktek, Kesaint Blanc : Jakarta 
 
Ridwan HR. 2007. Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada : Jakarta 
 
Sadjijono. 2008. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Laks 

Bang Pressindo : Yogyakarta 
 
Salim H.S. 2003. Hukum Kontrak – Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar 

Grafika : Jakarta 
 
Salim H.S. 2004. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar 

Grafika : Jakarta 
 
Salim HS, H. 2007. Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata, Raja 

Grafindo Persada : Jakarta 
 
Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo : Jakarta 
 
Shiddiq. Tgk. Armia, Mhd. 2003. Perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum, 

Pradnya Paramita : Jakarta 



Car
ol

in
e 

M
es

al
in

a.
 D

O
 N

O
T 

CO
PY

 117 

Soedjono Dirdjosisworo. 2003. Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, 
Common Law dan Praktek dagang Internasional, Mandar Maju : Bandung 

 
Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang 

Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, 
Institut Bankir Indonesia : Jakarta 

 
Subekti. 1990. Hukum Perjanjian, Intermasa : Jakarta 
 
Thomas Suyatno, dkk. 2007.  Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka 

Utama : Jakarta 
 
Try Widiyono. 2006. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di 

Indonesia, Ghalia Indonesia : Bogor 
 
Umi Chulsum dan Windy Novia. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kashiko 

: Surabaya 
 
Zainal Asikin. 1995. Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Raja Grafindo 

Persada : Jakarta 
 
 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
 
UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
 
UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
 
 
PAPER 
 
Yudara, N.G. 2001. Perjanjian Kredit Bank – Pemberian Jaminan Pengikatan dan 

Permasalahannya, Makalah disajikan dalam Seminar Perkreditan 
Perbankan. Bank Rakyat Indonesia. Surabaya. 12 September  

 
INTERNET 
 
http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2005/0305/31/0605.htm. BPSK peringatkan 

228 klausula  
 
http://osinaga.wordpress.com/2007/05/03/beda-notaris-dan-ppat/ Notaris dan 

PPAT  
 

 

 

 

 



Car
ol

in
e 

M
es

al
in

a.
 D

O
 N

O
T 

CO
PY

 118 

 

Tabel 1. Kewenangan Notaris 

 

No Jawaban Narasumber Jumlah Distribusi Sample 

(%) 

1.  

 

 

 

2. 

Melaksanakan seluruh kewenangan 

dalam UU No 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris 

 

Tidak melaksanakan salah 

satu/semua kewenangan dalam UU 

No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris 

6 

 

 

 

16 

 

 

 

27,273 

 

 

 

72,727 

 

 

 

 Jumlah 22 100 
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PANDUAN WAWANCARA 

1. Untuk Notaris 

- Bagaimana awal mula proses terbentuknya perjanjian kredit notariil 

secara teknis ? 

- Dari order yang diberikan oleh bank tersebut, apakah seluruh ketentuan 

di dalamnya (order) dimasukkan seluruhnya dalam perjanjian kredit 

tersebut ? 

- Apakah bisa dilakukan perubahan atau penambahan dalam order tersebut 

? Sampai sebatas/ sejauh mana notaris dapat melakukan hal itu ? Dalam 

hal apa penambahan atau perubahan yang dilakukan oleh notaris, jika 

pernah dilakukan ? 

- Bagaimana tanggapan para pihak terhadap perubahan atau penambahan 

yang dilakukan oleh notaris ? 

- Jika di kemudian hari terjadi masalah dengan perjanjian kredit itu, apa 

yang dapat dilakukan notaris ? Apakah notaris dapat dimintai 

pertanggunjawaban ? 

 

2. Untuk Legal officer/bagian kredit bank 

- Awal mula terbentuknya perjanjian kredit notariil itu dari mana ? 

- Apakah ketentuan dalam order bank tersebut harus dimasukkan 

seluruhnya ? Apakah boleh dilakukan perubahan atau penambahan oleh 

notaris ? Jika diperbolehkan sampai sebatas mana notaris boleh 

menambahkan hal-hal lain ? 
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- Biasanya hal-hal apa saja yang ditambahkan oleh notaris? Apakah 

penambahan tersebut bisa langsung diperbolehkan atau harus menunggu 

persetujuan dari pusat ? 

- Apakah pihak yang menghadap notaris tersebut selalu pihak direktur/ 

kepala cabang atau diberikan kuasa untuk mewakili ? 

- Kredit bermasalah apa saja yang sering dilakukan oleh debitur ? 

- Jika terjadi kredit bermasalah, apakah dapat meminta 

pertanggungjawaban dari notaris? Misalnya notaris jadi saksi atau hal-

hal yang lain ? 
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