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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum dimana 

kekuasaan tunduk pada hukum. Hukum mengatur segala hubungan antar 

individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat 

maupun individu dengan pemerintah.
1)

 Hukum merupakan perlindungan 

untuk kepentingan manusia. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, 

ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan 

keadilan.
2) 

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional 

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan rakyat yang adil dan makmur 

dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, para 

pelakunya meliputi baik pemerintah dan masyarakat sebagai orang 

perseorangan dan badan hukum, sangat memerlukan dana dalam jumlah 

besar. Hal ini berakibat meningkatnya kegiatan pembangunan yang 

meningkat kebutuhan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh 

melalui kegiatan perkreditan. Kredit dalam kehidupan masyarakat merupakan 

suatu kebutuhan yang akan digunakan untuk meningkatkan modal maupun 

usaha agar semakin berkembang. Peminjaman dana secara kredit dapat 

diberikan melalui lembaga keuangan yang ada di Indonesia sebagai lembaga 

                                                           
1)

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 

2003), hal. 21. 
2)

 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), hal. 29. 
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yang sah untuk menyediakan dana kepada masyarakat berupa kredit, yaitu 

Bank. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

Pasal 1 angka 2 menyatakan: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.” 

 

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 

angka 11 menyatakan: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga.” 

 

Bank merupakan tempat penyedia kredit bagi masyarakat untuk 

melakukan peminjaman yang digunakan untuk keperluan peningkatan modal 

usaha. Dalam hal pinjam-meminjam bank memberikan fasilitas yang dapat 

digunakan oleh masyarakat untuk melakukan peminjaman yaitu fasilitas 

kredit. Bank dalam pemberian kredit harus didasarkan pada persetujuan atau 

kesepakatan antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak peminjam sebagai 

debitur melalui suatu perjanjian. 

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji 

kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan 

antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu 
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menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
3) 

Suatu 

kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu 

kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya empat syarat 

sahnya suatu perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan 

mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.
4) 

Perjanjian yang 

dilakukan merupakan suatu peristiwa hukum untuk menjaminkan barang 

yang merupakan milik dari yang ingin berutang.  

Utang-piutang adalah meminjamkan sesuatu kepada seseorang dengan 

perjanjian bahwa orang yang meminjam akan mengembalikannya sejumlah 

uang yang dipinjam”. Pengertian Utang menurut Undang-Undang Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 Utang adalah 

kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia 

maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di 

kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian dan atau Undang-

Undang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak 

kepada kreditur untuk mendapat pemenuhanya dari harta kekayaan debitur. 

Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan:  

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, 

menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”. 

 

Adanya hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan 

pembuatan kesepakataan antara peminjam (debitur) dan yang meminjam 

(kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian utang-piutang 

                                                           
3) 

Subekti, Hukum Perjanjain, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 1. 
4) 

Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2004), hal. 1. 
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pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis, untuk kepentingan administrasi 

perusahaan dan sekaligus sebagai bukti apabila terjadi sengketa di antara para 

pihak. Akan tetapi, perjanjian utang-piutang ini pada dasarnya dapat dibuat 

dengan bebas dalam bentuk lisan atau secara tertulis, sangat tergantung pada 

itikad baik para pihak yang berkepentingan. 

Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun 

tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, 

salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah 

disepakati bersama. Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik 

kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu 

dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis.
5) 

Bank sebelum melakukan penyaluran kreditnya, terlebih dahulu 

mengadakan perjanjian kredit dengan debitur. Perjanjian kredit merupakan 

perjanjian pendahuluan (pactum de contrahendo). Dengan demikian 

perjanjian ini mendahului perjanjian utang-piutang (perjanjian pinjam-

mengganti). Sedang perjanjian utang-piutang merupakan pelaksanaan dari 

perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit.
6) 

 

Setiap kredit yang disalurkan kepada masyarakat selalu mengandung 

resiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengamanan, yang merupakan salah satu 

prinsip dasar dalam pemberian kredit di samping unsur keseimbangan dan 

                                                           
5) 

Sofyan dan Sri Soedewi, Hukum Jaminan di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 

hal. 4. 
6)

 H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia Edisi II, (Yogyakarta: ANDI, 2011), 

hal. 31. 
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keuntungan. Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan 

dengan pengikatan jaminan. Dalam melakukan transaksi utang-piutang, pihak 

kreditur selalu menghendaki adanya pengembalian utang secara baik dan 

lancar. Untuk menjamin keamanan transaksi utang-piutang, pihak kreditur 

akan meminta debitur menyediakan barang-barang miliknya sebagai jaminan. 

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, 

yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accesoir. Perjanjian pokok merupakan 

perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau 

lembaga keuangan nonbank. Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang 

bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian 

accesoir ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, 

tanggungan, dan fidusia. Jadi sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian 

accesoir, yaitu mengikuti perjanjian pokok.
7)  

Terkait dengan jaminan yang akan dijadikan jaminan utang baik benda 

bergerak maupun benda tidak bergerak maka dibuatlah perjanjian yang sesuai 

dengan jaminan yang akan dibebankan terhadap benda yang menjadi obyek 

jaminan. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum 

jaminan di Indonesia, antara lain terdapat dalam Undang-Undang tersendiri 

yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah 

beserta benda-benda yang berkatian dengan tanah dan Undang-Undang No. 

42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang masing-masing mengatur 

tentang lembaga jaminan dalam rangka penjaminan utang.  

                                                           
7)

 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2008), hal. 29-30. 
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Dalam pembuatan perjanjian kredit dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara 

yaitu perjanjian kredit yang dilakukan dibawah tangan dan perjanjian kredit 

yang dilakukan dihadapan Notaris atau akta otentik. Pasal 1868 KUHPerdata 

yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam 

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

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu 

dibuat. Akta yang dibuat dihadapan Notaris namanya akta notarial atau akta 

authentik atau akta Notaris.
8)  

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris menyatakan:  

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang 

dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” 

 

Akta Notaris yang telah dibuat pada awalnya tidak ada masalah, akan 

tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan, permasalahan 

itu timbul ketika salah satu pihak merasa dirinya dirugikan dan pada akhirnya 

akan menimbulkan suatu sengketa atau pelanggaran-pelanggaran dinilai kerap 

sangat merugikan, hal ini merujuk kepada Pasal 1365 KUHPerdata tentang 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena 

kesalahan atau kelalaiannya itu telah menimbulkan kerugian materiil maupun 

non materiil bagi orang lain.  

Kasus bermula pada saat Dedy Aidil Bin Suardi sebagai debitur 

melakukan peminjam kepada PT. Bank Pan Indonesia sebagai kreditur dalam 

bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan peminjaman uang sebesar 

                                                           
8) 

Kohir A, Notaris Dalam Praktek Hukum, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 7. 
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525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan membayar bunga 

sebesar 12% per tahun, dan provisi 1% ditarik dimuka berdasarkan perjanjian 

kredit nomor 16 di hadapan Notaris Evi Syarkowi, S.H. Selama perjanjian 

kredit berlangsung debitur membayar angsuran secara disiplin sebanyak 13 

kali namun pada angsuran ke-14 pembayaran mulai tidak tepat waktu tetapi 

debitur tetap membayar denda dan biaya administrasi sesuai dengan 

perjanjian dikarenakan keadaan ekonomi debitur mulai tidak stabil.  

Adanya keterlambatan tersebut kreditur mendaftarkan permohonan 

lelang eksekusi atas tanah dan bangunan milik debitur tersebut. Akibat dari 

permohonan lelang eksekusi yang dilakukan oleh kreditur, pihak dari debitur 

telah berusaha mengadakan perdamaian dengan pihak kreditur yaitu dengan 

mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang pada tahun 2008 

yang didukung juga dengan surat pernyataan dari ibu kandung debitur pada 

tanggal 5 Juni 2008 dan saudara kandung debitur pada tanggal 15 Oktober 

2008, selain itu debitur juga memasukkan dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima 

puluh juta rupiah) pada tanggal 2 April kedalam rekening debitur dengan 

maksud untuk mengangsur sisa hutang debitur kepada kreditur sesuai dengan 

kesepakatan dengan pihak kreditur pada tanggal 24 Maret 2009.  

Itikad baik dari debitur tidak ditanggapi dengan positif oleh kreditur, 

malahan pada tanggal 2 April 2009 pihak Pengadilan Negeri Palembang telah 

melaksanakan lelang eksekusi atas permohonan pihak kreditur dengan harga 

dibawah pasar sebesar Rp. 703.100.000,- (tujuh ratus tiga juta seratus ribu 

rupiah) yang dimenangkan oleh Jeffry sebagaimana dalam Risalah Lelang 

Nomor 034/2009 Tanggal 2 April 2009, padahal harga pasaran pada waktu itu 
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adalah sebesar Rp. 1,1 milyar. Dalam perjanjian kredit sama sekali tidak 

mengatur tentang adanya lelang, yang disebutkan adalah mengenai denda 

apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Pasal 2 Akta Perjanjian Kredit 

yang mengatur masalah ketika debitur lalai memenuhi kewajibannya maka 

debitur dikenakan denda 4% per bulan dari jumlah yang lalai dibayar beserta 

jumlah yang lalai dibayar tersebut.  

Dalam peraturan Bank Indonesia terdapat penggolongan kualitas kredit, 

yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus, kredit tidak lancar, kredit 

diragukan dan kredit macet. Dalam hal ini debitur mengalami keterlambatan 

tetapi debitur mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran atas 

keterlambatan tersebut. Debitur belum mengetahui mengenai penjelasan 

tentang kredit macet yang dinyatakan oleh kreditur dan kreditur dalam hal ini 

harus menerangkan secara jelas kepada debitur kapan debitur dikategorikan 

sebagai kredit macet, sehingga harus ada pelelangan. Dalam akta perjanjian 

kredit nomor 16 tanggal 5 Januari 2005, hak-hak penggugat tidak mendapat 

porsi yang memadai sementara semua akibat yang ditimbulkan dalam 

perjanjian ini sepenuhnya ditanggung oleh debitur.  

Dalam hal perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan 

nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Ada kalanya bank lebih kuat 

dari  debitur, dalam hal debitur termasuk pengusaha ekonomi lemah sebelum 

akad kredit ditandatangani, debitur diminta membaca seluruh klausul 

perjanjian yang berlembar-lembar hanya dalam beberapa menit, namun 

karena debitur sangat membutuhkan uang, maka mau tidak mau mereka 

setuju saja dengan semua ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank.  
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Pembuatan akta otentik dalam perbankan, Notaris sebagai Pejabat 

Publik, dituntut profesionalitasnya yang salah satunya adalah menjembatani 

kepentingan debitur dan kreditur dalam pembuatan akta otentik, namun 

kenyataannya sikap profesionalitas tersebut berhadapan dengan tuntutan 

dunia perbankan, yaitu efisiensi dalam prosedur perbankan dan keamanan 

dalam pemberian kredit, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris lebih 

mengutamakan kreditur dibandingkan debitur seperti pada kasus diatas yang 

menimbulkan akta otentik mengakibatkan perbuatan melawan hukum yang 

merugikan debitur. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat 

penulisan tesis dengan judul UPAYA HUKUM  YANG DILAKUKAN 

DEBITUR DALAM HAL AKTA OTENTIK MENGAKIBATKAN 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diutarakan penulis, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas adalah: 

1) Bagaimanakah akta otentik yang mengakibatkan perbuatan melawan 

hukum sehubungan dengan adanya perjanjian kredit dan perjanjian 

utang-piutang? 

2) Bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan debitur apabila akta 

otentik cacat hukum dan dibatalkan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah : 

a) Untuk mengetahui akta otentik yang mengakibatkan perbuatan 

melawan hukum sehubungan dengan adanya perjanjian kredit dan 

perjanjian utang-piutang. 

b) Untuk mengetahui upaya hukum yang harus dilakukan debitur apabila 

akta otentik cacat hukum dan dibatalkan. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Teoretis 

 Secara teoretis diharapkan dapat: 

1) Untuk menggambarkan akta otentik yang mengakibatkan perbuatan 

melawan hukum.  

2) Untuk menggambarkan upaya hukum yang dapat dilakukan debitur 

terhadap akta otentik. 

b) Praktis 

Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan 

kajian dalam menambah pustaka tentang upaya hukum yang dilakukan 

debitur terhadap akta otentik yang mengakibatkan perbuatan melawan 

hukum. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini merupakan susunan dari tesis secara teratur 

dan terperinci, sehingga dapat dengan mudah dan jelas diketahui hubungan 

antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Oleh karenanya untuk dapat 

lebih memudahkan melakukan pembahasan dalam tesis ini, maka penulis 

membagi penulisannya menjadi 5 (lima) bab agar dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai tesis ini, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dikemukakan tentang teori yang digunakan 

untuk membedah permasalahan dan menerangkan fakta yang 

diselidiki mengenai upaya hukum yang dilakukan debitur 

dalam hal akta otentik yang mengakibatkan perbuatan melawan 

hukum: Perjanjian, Kredit dan Perjanjian Kredit, Perjanjian 

Utang-Piutang dan Pengakuan Utang, Bank, Akta Otentik, dan  

Perbuatan Melawan Hukum. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai metode yang akan 

digunakan penulis dalam melakukan penelitian terhadap kasus 

tentang akta otentik yang mengakibatkan perbuatan melawan 

hukum. 
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BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menganalisis mengenai aturan tentang akta otentik yang 

mengakibatkan perbuatan melawan hukum serta upaya hukum 

debitur terhadap akta otentik yang mengakibatkan perbuatan 

melawan hukum. 

BAB V  : PENUTUP 

Dalam bab ini penulis akan memuat kesimpulan serta saran 

yang mungkin dapat bermanfaat sebagai alternatif pemecahan 

masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




