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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kebutuhan masyarakat terhadap perumahan sampai saat ini terus berkembang 

seiring dengan pertambahan penduduk di Indonesia. Dengan kondisi saat ini di mana 

harga tanah maupun rumah yang semakin tinggi, sebagian besar masyarakat memilih 

fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui bank sebagai cara untuk mendapatkan 

rumah yang diidamkan untuk menjadi tempat tinggal bersama keluarga. Hampir semua 

bank saat ini memiliki produk KPR sebagai produk andalannya, karena market yang 

sangat bagus dan cenderung bersifat stabil karena kebutuhan masyarakat maupun 

pengembang perumahan (developer) yang terus meningkat. 

Pertumbuhan sektor perbankan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan 

ekonomi di Indonesia. Pembangunan ekonomi, yang merupakan kekuatan utama dalam 

mendorong negara berkembang termasuk Indonesia untuk berubah dari masyarakat 

tradisional agraris menuju masyarakat industrialis seperti halnya di negara maju.
1
 Industri 

perbankan di Indonesia salah satu pendorongnya adalah dari pertumbuhan Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR). Hal ini menyebabkan pemerintah, melalui Bank Indonesia (BI) 

maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peraturan-peraturan yang harus 

diterapkan seluruh bank guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perbankan. 

Terkait pertumbuhan KPR perbankan, Asisten Gubernur Kepala Departemen 

Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan, sejak 
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berlaku mulai 1 Agustus 2018, efek relaksasi Loan To Value (LTV) sudah mulai terlihat. 

Pada bulan Agustus 2018, pertumbuhan kredit properti mencapai 15,5% secara tahunan 

atau year on year (yoy). Menurut Fili, setelah kelonggaran LTV, KPR terus bertumbuh di 

atas pertumbuhan industri. Bulan sebelumnya atau Juli 2018 sebelum ada relaksasi LTV, 

pertumbuhan kredit properti tercatat 15,1% yoy.
2
 

Sementara itu, penjualan properti sejumlah pengembang juga mulai meningkat 

setelah sebelumnya mengalami penurunan sejak tahun 2014. Hal ini tercermin dari unit 

properti yang terjual dari 8.314 unit pada tahun 2016 menjadi 11.589 unit pada tahun 

2017 yang utamanya didorong tipe 22 m2—70 m2.  Tren pembelian properti oleh usia 

muda juga semakin meningkat berdasarkan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB)  yang dari total 54,3% sebesar 13,5% nya disumbang 

dari konsumsi rumah tangga untuk perumahan dan perkakasnya.
3
 

Sampai akhir tahun 2018, BI memproyeksikan pertumbuhan KPR bisa berkisar 

13%-14%. BI juga sudah mengeluarkan aturan teknis mengenai relaksasi LTV yang 

tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI No.20/22/PADG/2018. Aturan 

teknis ini sebagai pelengkap Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/8/PBI/2018 terkait 

LTV yang mulai berlaku sejak 18 September 2018 lalu.
4
 Dari data tersebut terlihat 

pertumbuhan KPR setiap tahunnya menunjukkan semakin banyaknya transaksi jual beli 

rumah di Indonesia. Hal ini menyebabkan bank sebagai lembaga intermediasi harus dapat 
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mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap perumahan melalui kredit. Proses 

pemberian kredit dari bank tentu memiliki peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah 

melalui lembaga yang saat ini bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 

perbankan di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

Pada tahun 2018 tercatat sekitar 75,8% masyarakat Indonesia membeli rumah 

dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Bank BTN, yang telah terkenal dengan program 

KPR, mencatat KPRnya tumbuh 22,03% secara tahunan (year-on-year) dari Rp112,3 

triliun pada April 2017 menjadi Rp137,05 triliun pada april 2018. Pengucuran KPR akan 

terus meningkat seiring dengan kebutuhan hunian masyarakat, diperkirakan setidaknya 

kebutuhan atas rumah meningkat sebesar 800.000 unit setiap tahunnya. Seperti kredit 

pada umumnya, KPR juga memilki kasus kredit yang bermasalah pelunasannya atau 

biasa disebut dengan Non Performing Loan (NPL). Ketika telah terjadi NPL pada KPR, 

pihak bank akan melakukan eksekusi pada agunan sesuai dengan Pasal 6 Undang-

Undang Hak Tanggungan (UUHT). Pada Bank BUMN, rumah sitaan eksekusi UUHT 

selanjutnya dijual dengan metode lelang melalui penyelenggaraan DJKN.
5
 

Pemberian kredit sebagai kegiatan utama dari sebuah bank didasarkan pada 

penilaian kelayakan usaha (feasibility), dan dilakukan bank secara independen.  

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK kepada masing-masing bank didasarkan kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kehadiran OJK dalam fungsi 
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pengaturan dan pengawasan ini tidak dapat diartikan sebagai upaya untuk meniadakan 

independensi perbankan yang diperiksa.
6 

Pengertian kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42 

/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijaksanaan 

Perkreditan Bank Bagi Bank Umum,  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 sebagaimana 

dimaksud dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
7
 

Produk KPR dari sisi bank cukup menjadi salah satu yang dipertahankan dan 

cenderung menjadi andalan. Hal ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya: 

1. Jangka waktu KPR cukup panjang sampai dengan 15 tahun, bahkan ada beberapa 

bank yang memberikan KPR sampai dengan 20 tahun, sehingga bank bisa 

mendapatkan pendapatan bunga yang lebih stabil selama jangka waktu kredit. 

2. Portofolio KPR dapat lebih stabil dan terjaga selama jangka waktu yang cukup 

panjang, berbeda dengan kredit korporasi yang memiliki jangka waktu kredit 

lebih pendek, yaitu biasanya hanya 1 sampai dengan 3 tahun. 

3. KPR bersifat lebih aman dikarenakan pasti memberikan agunan atau jaminan 

berupa rumah. Hal ini dapat mengecilkan risiko bank saat pembiayaan macet. 
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Bank dapat mengambilalih dan menjual jaminan rumah tersebut dengan cara 

lelang, yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi hutang KPR nasabah.   

Jenis-jenis KPR yang dimiliki bank pada umumnya adalah sebagai berikut: 

1) KPR Rumah Baru, yaitu KPR dengan objek kredit adalah rumah baru yang 

berasal dari pengembang atau developer. KPR ini bisa berupa KPR indent (belum 

siap huni) atau ready stock (siap huni). 

2) KPR Rumah Bekas, yaitu KPR dengan objek kredit adalah bukan rumah baru 

dibangun, namun rumah yang sudah jadi dan siap huni yang dibeli bukan dari 

pengembang atau developer. 

3) KPR Multiguna, yaitu KPR dimana nasabah menjaminkan rumahnya ke bank 

untuk mendapatkan sejumlah uang untuk kerperluan tertentu. 

KPR dengan jaminan rumah hasil lelang termasuk dalam KPR Rumah Bekas, di 

mana pemilik sebelumnya adalah nasabah yang kreditnya macet di bank. Jaminan rumah 

yang berasal dari kredit macet tersebut dilelang bank melalui balai lelang sampai dengan 

ada pembeli. Untuk melakukan pembelian rumah yang diperoleh secara lelang, awalnya 

memang tidak seperti prosedur jual beli biasa karena calon pembeli tidak langsung 

bertransaksi dengan pemilik rumah, melainkan melalui Balai Lelang yang ditunjuk. 

Pembeli tersebut dapat membeli rumah hasil lelang dengan cari cash atau melalui KPR 

bank. Namun jika melalui KPR harus ada hal-hal yang diperhatikan, diantaranya harus 

bisa mendapat kepastian bahwa bank dapat menerima jaminan rumah lelang tersebut dan 

lolos dalam analisa kreditnya ataupun analisa keuangan nasabah tersebut. 

Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijaminkan kepada 

pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika 
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peminjam gagal bayar atau wanprestasi, pihak pemberi pinjaman dapat 

mengambilalih agunan tersebut. Tujuan dari jaminan atau agunan adalah untuk menutupi 

risiko kerugian yang ditanggung pihak bank apabila nasabah tidak mampu melunasi 

kredit yang telah dipinjam atau disebut sebagai kegagalan kredit.  Artinya agunan 

tersebut dapat digunakan sebagai sumber pelunasan kredit dengan cara dijual melalui 

proses lelang. Artinya, dengan adanya jaminan kredit bagi bank adalah dalam hal upaya 

memimimalisir risiko kerugian bank jika terjadi kredit macet. 

Pemberian kredit perbankan merupakan kegiatan yang mengandung risiko yang 

sangat besar (high risk). Bank harus mampu menganalisis kelayakan pemberian kredit 

untuk dapat meminimalkan risiko yang melekat pada setiap pemberian kredit. Secara 

klasik bank menggunakan pendekatan 5 C’s untuk menilai kelayakan kredit.
8 

Pendekatan 

5 C’s tersebut terdiri atas Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral.  

Bank harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan OJK dalam 

proses memberikan kredit kepada nasabah. Hal ini untuk menjaga keamanan bank serta 

nasabah dan dalam rangka menjalankan Good Corporate Governance (GCG) dari sebuah 

institusi, terutama institusi bank. Pemerintah Indonesia telah banyak sekali 

memberlakukan undang-undang dan peraturan yang dibutuhkan agar perbankan dapat 

berfungsi dengan baik. Namun ketentuan tertulis akan tidak bermakna tanpa pelaksanaan 

yang konsisten. 
9
  

Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dibuat oleh bank untuk dapat disepakati oleh 

nasabah atas semua kondisi dan persyaratan yang ada. Perjanjian Kredit (PK) ini 
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merupakan sebuah kontrak bisnis atau kontrak komersial, karena mengandung nilai. 

Untuk kontrak-kontrak komersial harus dikaji secara seksama dan hati-hati agar tidak 

serta merta menyatakan klausul kontrak tersebut tidak seimbang atau berat sebelah, 

semata-mata membaca teks gramatikal substansi kontrak tersebut.  Hampir setiap kredit 

yang diberikan oleh bank harus disertai agunan atau jaminan untuk menjamin nilai 

kreditnya.  

Proses di bank yang menandakan bank dan nasabah sepakat atas perjanjian KPR 

ditandai dengan menandatangani Perjanjian Kredit (PK) diikuti dengan penandatanganan 

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

berdasarkan PK tersebut. Dalam PK dan APHT dicantumkan segala sesuatu tentang 

kredit dan pelaksanaannya, hak dan kewajiban nasabah dan bank termasuk terkait detail 

jenis jaminan. PK dapat dibuat dibawah tangan ataupun notaril, tergantung kebijakan 

internal setiap bank, namun untuk APHT harus dibuat oleh Notaris dan PPAT yang sudah 

bekerjasama atau ditunjuk oleh bank. 

Bank yang merupakan perseroan terbatas memiliki tujuan utama yaitu mencari 

keuntungan. Jika terdapat hal yang dapat mengurangi keuntungan bank, bank harus dapat 

meminimalisir hal tersebut, termasuk dalam hal pemberian KPR. Prinsip terpenting dari 

pendirian suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tidak ada pemilik 

modal yang mendirikan perusahaan dengan skenario untuk mengalami kerugian. Sedapat 

mungkin kerugian harus dicegah atau ditekan sampai taraf minimum.
10
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Saat ini banyak rumah yang didapatkan tidak hanya berasal dari jual beli murni 

tetapi didapatkan dari hasil lelang. Masyarakat yang membeli rumah dari hasil lelang 

biasanya adalah yang mencari rumah dengan harga di bawah harga pasar. Rumah hasil 

lelang ini berasal dari agunan yang dimiliki bank di mana nasabah yang mengagunkan 

rumah tersebut melakukan wanprestasi, yaitu gagal bayar, sehingga bank melakukan 

lelang agunan. Bank dapat menerima agunan dari hasil lelang selama rumah yang 

menjadi hasil lelang tersebut memenuhi kriteria agunan yang dapat diterima oleh bank 

maka bank dapat menjadikannya jaminan KPR. Namun setelah itu harus diperhatikan 

bagaimana cara atau mekanisme pengikatannya, apakah aman bagi bank atau tidak dari 

segi bisnis maupun dari segi legalnya. Proses pengikatan jaminan ini dilakukan oleh 

notaris yang sudah bekerjasama dengan bank. 

Salah satu bank yang memiliki protofolio KPR besar adalah PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk (BTN). BTN memiliki portal atau website yang berisi rumah-

rumah untuk dilelang dengan harga yang lebih murah. Mulai dari rumah sitaan karena 

debitur tidak membayar, hingga rumah bekas yang dilelang secara sukarela. Direktur 

BTN Nixon Napitupulu mengungkapkan, ―Kami memastikan rumah-rumah tersebut 

aman. Karena pada dasarnya BTN menjual rumah-rumah tersebut untuk mengurangi 

rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). Kondisinya juga bebas dari 

masalah hukum. Proses menjual rumah tersebut kami pastikan surat-surat sudah clear dan 

semuanya aman. Baru kami jual, kami tidak mau jual masalah, risikonya harus minim, 

Kami pastikan rumah-rumah ini kosong," ujarnya. Bank Tabungan Negara (BTN) 

berinovasi dengan menyediakan kredit pemilikan rumah (KPR) khusus bagi pembeli 

rumah hasil lelang, yang sekaligus sebagai upaya menekan angka kredit bermasalah (non-
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performing loan/NPL). ―Kalau membeli rumah lelang harus menyediakan dana tunai 

yang cukup besar serta batas waktunya sudah ditentukan. Maka, kami mencoba 

menjembataninya dengan KPR Lelang,‖ ungkap Direktur PT BTN (persero) Tbk, Nixon 

LP Napitupulu.
11

 

Pada proses KPR di bank pada umumnya, pengikatan dilakukan oleh notaris dan 

PPAT. Notaris sangat berperan penting bagi bank maupun bagi nasabah agar proses jual 

beli atau pemindahan haknya benar dan sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. Terutama bagi bank yang akan memberikan kredit, notaris dan PPAT harus 

sangat berperan dalam mengamankan pihak bank sebagai kreditur. Proses pengikatan 

jaminan rumah melalui lelang ini memiliki risiko yang agak berbeda dari proses jual beli 

biasa. Hal ini dikarenakan risalah lelang yang dijadikan dasar pemindahan hak dari 

penjual ke nasabah, sementara beberapa proses yang harus dilewati membutuhkan waktu. 

Selain itu ada risiko yang kemungkinan timbul yaitu risiko gugatan terhadap aset tersebut 

dari pihak ketiga. 

Gugatan terhadap asset yang dilelang merupakan salah satu risiko yang akan 

muncul jika membeli rumah hasil lelang. Pada prinsipnya pengadilan tidak boleh 

menolak suatu perkara yang diajukan oleh seseorang, dalam hal ini misalnya jika debitur 

atau pihak ketiga lainnya mengajukan gugatan atas dilelangnya jaminan tersebut oleh 

pengadilan. Namun demikian, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai dalil apa yang 

menjadi dasar pengajuan gugatan tersebut oleh debitur, yaitu misalnya apakah utangnya 

ternyata belum jatuh tempo, atau apakah ada perbuatan melawan hukum dalam 

pembuatan perjanjian pokok sebelum dilakukannya pembebanan hak tanggungan, atau 
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hanyalah merupakan gugatan yang sifatnya untuk menunda atau mengganggu 

dilaksanakan pelelangan jaminan tersebut. 

Pada proses pembuatan akta notaril hendaknya notaris dapat memberikan saran-

saran jika terjadi perbedaan pendapat diantara para pihak dengan memberikan masukan 

kepada mereka tentang bagaimana seharusnya permasalahan itu ditempatkan. Akta 

notaril yang dibuat dihadapan notaris sebagai pejabat umum memiliki pembuktian formal 

maupun pembuktian material dapat menunjang terhadap tegaknya prinsip kehati-hatian 

dalam proses pemberian kredit oleh bank. 

Notaris adalah sebagai pejabat publik, di mana dalam hal ini publik yang 

bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak hukum. Notaris sebagai pejabat publik 

tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan 

sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk 

masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya 

yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum 

pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang 

bersifat konkrit, individual dan final. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi 

seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau 

kehendak (wlisvorming) para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat 

dihadapan atau oleh notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan 

umum (negeri). 

Pejabat umum bukan hanya notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat 

umum kepada pejabat lain selain pejabat umum, bertolak belakang dengan makna dari 
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pejabat umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja 

yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan pejabat 

lelang hanya untuk lelang saja.
12

 

Peran notaris juga harus ditunjang oleh bank karena sejumlah resiko hukum atas 

harta kekayaan yang diagunkan oleh debitur sebagai agunan kredit. Pada saat kredit yang 

diberikan macet, penjualan agunan harus dipastikan tidak menimbulkan masalah bagi 

bank dikemudian hari. Hal ini bisa terjadi jika bank kurang cermat dalam mendeteksi 

status agunan debitur. Selain bekerjasama dengan Notaris, bank memerlukan Legal 

Officer yang sangat dibutuhkan karena mempunyai peran sangat besar dalam pembuatan 

akta perjanjian kredit, sehingga dalam mengadakan perjanjian kredit atau akta pengakuan 

hutang oleh atau dihadapan notaris, legal officer tersebut dituntut berperan aktif untuk 

memeriksa segala aspek hukum dan kelengkapan yang diperlukan, kemungkinan terjadi 

kesalahan atau kekeliruan atas suatu perjanjian kredit. Dengan demikian legal officer dan 

notaris secara bersama-sama dapat menjaga kepentingan bank dari sisi hukum dalam 

proses pemberian kredit dan pengikatan agunannya. 

Salah satu kasus yang pernah terjadi dalam praktek di bank seperti halnya yang 

terjadi dalam kasus KPR Bank Muamalat Indonesia nasabah atas nama Leonard Kanadi 

pada tahun 2017, di mana sebelum pengikatan bank selesai, ada gugatan dari pihak ketiga 

terhadap aset yang dijaminkan ke bank oleh nasabah tersebut. Jaminan yang diagunkan 

ke bank tersebut berasal dari rumah hasil lelang. Gugatan secara umum muncul ketika 

terjadi ketidakpuasan seseorang atau pihak ketiga. Sebagai negara hukum 

(rechtstaat), setiap warga negara yang merasa hak-haknya terlanggar, berhak untuk 

                                                           
12

  Dody Radjasa Waluyo,  Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, (Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-

Desember , Jakarta: 2001), hal. 63. 



12 
 

mengajukan gugatan atau bantahan kepada pengadilan sebagai saluran haknya yang 

terlanggar. Gugatan terhadap pelaksanaan lelang sebagian besar karena Perbuatan 

Melawan Hukum (PMH). Dalam hal ini pihak bank harus dapat mengatasi hal ini dan 

peran notaris dalam hal ini sangat diperlukan.
13

 

Risiko yang dimiliki bank dalam pengikatan rumah lelang lebih tinggi dibanding 

dengan pengikatan jual beli biasa. Hal ini diungkapkan oleh Notaris rekanan Bank 

Muamalat Indonesia, yaitu notaris Erning, SH, Mkn.
14

 Dalam hasil wawancara dengan 

notaris Erning, diperlukan proses yang lebih lama untuk proses jual beli dan balik nama 

ke atas nama nasabahnya, yaitu terlebih dahulu harus balik nama kepada pemilik aset 

lelang, lalu baru balik nama kepada nasabah bank yang membeli aset melalui KPR. 

Dalam kasus salah satu nasabah KPR Bank Muamalat Indonesia nasabah atas nama 

Leonard Kanadi, nasabah sebagai pemenang lelang juga melakukan gugatan atas rumah 

tersebut dikarenakan rumah tidak bisa dikosongkan. Pada kasus ini rumah yang dibeli 

nasabah dari hasil lelang belum balik nama ke atas nama penjual oleh bank pelaksana 

lelang. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji peran notaris dalam pembuatan akta 

yang terkait KPR dalam mitigasi risiko bagi bank dan nasabah dalam penjaminan aset 

hasil lelang. 

Saat ini dengan berkembangnya bisnis perbankan di bidang kredit, bank 

membutuhkan kerjasama dengan banyak notaris untuk dapat melayani kebutuhan 

nasabahnya. Peran notaris dalam mambantu pihak bank sangat dibutuhkan terutama 

untuk kredit yang bersifat retail seperti KPR. Retail di sini diartikan memiliki karakter 

yang memiliki transaksi yang banyak dengan nominal yang tidak terlalu besar. Kredit 
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yang termasuk kredit retail contohnya adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit 

Tanpa Agunan (KTA). Notaris harus dapat menjaga profesionalismenya dalam 

bekerjasama dengan bank, dapat mengakomodir kebutuhan bank dan nasabah serta 

menjaga risiko-risiko hukum yang dapat menimbulkan kerugian para pihak. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

analisis dan pembahasan atas permasalahan yang diuraikan diatas dan oleh karenanya 

penulis merumuskan judul Tugas Akhir “TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN 

NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KREDIT PEMILIKAN RUMAH 

DENGAN JAMINAN RUMAH HASIL  LELANG”.  Berdasarkan hasil pencarian 

judul penelitian Tugas Akhir di Universitas Pelita Harapan dan universitas lainnya di 

Indonesia, belum ada penelitian yang sama dengn penulis. Hal yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian topik lain yang sejenis adalah penulis tidak hanya 

menganalisis akta kredit pemilikan rumah, namun analisis lebih jauh terhadap risiko dan 

peran notaris dalam membuat akta KPR dengan jaminan rumah lelang, dikarenakan hal 

ini melibatkan lebih banyak pihak dan lebih banyak dokumen dalam peralihan haknya, 

sehingga tanggung jawab notaris kepada para pihak, terutama terhadap bank menjadi 

lebih besar. Begitupun dengan risiko yang ada dalam proses KPR dengan jaminan rumah 

hasil lelang yang merupakan eksekusi Hak Tanggungan bank lain, risikonya lebih besar 

dibandingkn dengan KPR dengan jaminan rumah melalui proses jual beli biasa. Dengan 

demikian, penulis bertaggung jawab penuh atas keaslian penelitian ini. 

I.2. Rumusan Masalah  

1.2.1. Bagaimana pengaturan atas proses kredit pemilikan rumah serta pengikatan hak 

tanggunan terhadap jaminan rerupa rumah hasil lelang di perbankan? 
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1.2.2. Bagaimana peran notaris dalam membuat akta Kredit Pemilikan Rumah dengan 

jaminan rumah hasil lelang? 

I.3. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan atas proses Kredit Pemilikan 

Rumah serta pengikatan hak tanggunan terhadap jaminan berupa rumah hasil lelang 

di perbankan. 

2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana peran notaris dalam membuat akta Kredit 

Pemilikan Rumah dengan jaminan rumah hasil lelang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya di bidang 

Perbankan, Lelang, Pengikatan Jaminan, dan pada khususnya di bidang 

Kenotariatan terkait peran notaris dalam kegiatan perbankan yang menyangkut 

Kredit Pemilikan Rumah dengan jaminan rumah hasil lelang. 

1.4.2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dan praktikal baik kepada Penulis maupun pihak-pihak lain yang 

terkait dengan masalah yang diteliti, terutama menjadi bahan penelitian dan 

pengembangan ilmu hukum mengenai pembuatan akta Kredit Pemilikan Rumah 
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dengan jaminan rumah hasil lelang oleh notaris dan mengetahui prosesnya, para 

pihak yang terlibat serta risiko yang timbul dari proses tersebut. 

I.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan berjudul ―Tinjaunan Yuridis Atas Peranan Notaris Dalam Pembuatan 

Akta Kredit Pemilikan Rumah Dengan Jaminan Rumah Hasil Lelang‖ ini, dibagi 

dalam 5 Bab, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan  yang  akan menjelaskan latar  

belakang  permasalahan  yang  akan  dibahas,  rumusan masalah, tujuan  

penelitian,  manfaat  penelitian,  dan  sistematika  penulisan dalam 

penelitian.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini  berisi  tentang  Tinjauan Pustaka  mengenai  Jabatan Notaris, 

Kewenangan  Notaris,  Kewajiban  dan Larangan  Notaris, Ruang Lingkup 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Analisa Bank Dalam Kredit Pemilikan 

Rumah, Pengikatan Hak Tanggungan, Jenis dan Proses Lelang, Risiko 

Pembelian Rumah dari Hasil Lelang serta Peran Notaris Dalam 

Pembuatan Akta dalam Kredit Pemilikan Rumah Dengan Jaminan Rumah 

Hasil Lelang. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan tesis ini yang terbagi dalam kerangka teori dan kerangka 
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konseptual, yaitu meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, 

cara pengumpulan data, analisis data, dan cara penarikan kesimpulan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini berisi tentang pembahasan atau hasil penelitian  yang 

dianalisa  secara  komprehensif  dan  mendalam  terkait  dengan  

Tinjaunan Yuridis Atas Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Kredit 

Pemilikan Rumah Dengan Jaminan Rumah Hasil Lelang.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




