BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU
No.10/1998) mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka
mewujudkan sistem perbankan nasional

yang sehat

dan stabil.

Terwujudnya suatu sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil itu
memungkinkan dunia perbankan mampu memainkan peranan penting
dalam menunjang perekonomian nasional yang berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan rakyat1.
Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang
sangat

mendukung

pertumbuhan

ekonomi

masyarakat

Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No.10/19982 bank berfungsi sebagai
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak. Bank dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga intermediasi,
mengumpulkan

berbagai

jenis

pinjaman

yang

disetor

para

penabung/deposan, dengan jumlah dan jangka waktu yang berbeda-beda3.
Dengan demikian, salah satu bentuk peranan bank dalam pertumbuhan
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ekonomi adalah membantu kelancaran usaha debitur melalui pemberian
fasilitas kredit.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 10/19984, yang
dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga. Merujuk pada pengertian tersebut, maka dalam
memberikan kredit, bank dan penerima kredit harus membuat dan
menandatangani suatu kesepakatan tertulis yang memuat hak dan
kewajiban masing-masing pihak yang dapat dijadikan dasar sehingga ada
ketegasan dan kepastian hukum antara keduanya.
Perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur bersama debitur adalah
perjanjian pokok yang menyangkut hutang piutang, dimana kreditur selaku
pihak yang berpiutang sedangkan debitur selaku pihak yang berhutang.
Perjanjian kredit dapat dibuat di bawah tangan maupun secara notarial di
hadapan Notaris, namun berdasarkan kebiasaan yang berlaku di bank,
perjanjian kredit dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris.
Selain menandatangani perjanjian kredit yang merupakan perjanjian
pokok, biasanya terdapat pula suatu perjanjian jaminan yang bersifat
ikutan/tambahan (accessoir) 5 . Perjanjian jaminan yang dibuat sebagai
jaminan dari debitur kepada kreditur memuat jaminan kebendaan, baik
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benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adapun jaminan yang lebih
diterima oleh bank adalah bentuk jaminan benda tidak bergerak berupa
tanah dan bangunan dikarenakan memiliki nilai yang lebih tinggi
dibanding dengan jaminan lainnya. Jaminan berupa tanah dan bangunan
tersebut akan dibebankan dan diikat dengan Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT).
Pemberian jaminan kebendaan kepada kreditur tertentu dapat
menimbulkan akibat hukum adanya hak istimewa (preference) 6 yang
dimiliki kreditur tersebut dibandingkan kreditur lainnya. Hak istimewa itu
memungkinkan kreditur (pemegang hak jaminan) untuk terlebih dahulu
menjual barang jaminan mendahului kreditur lainnya. Jaminan kebendaan
juga diatur mengikuti sifat dari benda yang dijadikan objek jaminan.
Objek jaminan Hak Tanggungan tetap bisa dipakai oleh debitur, namun
tidak bisa dialihkan selama hutang belum dilunasi.
Proses pemberian suatu kredit oleh bank dimulai dari adanya
permohonan kredit yang diajukan oleh debitur kepada kreditur secara
tertulis. Permohonan ini sebagai alat bukti tertulis7 dan sebagai sumber
informasi pendahuluan atas kredit yang dimohon, tujuan kredit, jangka
waktu, serta jaminan yang hendak dijaminkannya. Setelah bank
melakukan verifikasi dan analisa kredit atas debitur dan barang yang akan
dijadikan jaminan, kemudian bank akan memberikan Surat Persetujuan
Kredit (SPK) kepada debitur untuk ditandatangani.Mengingat biasanya
bank membuat perjanjian kredit dalam bentuk akta otentik, maka
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selanjutnya bank selaku kreditur meminta kepada Notaris rekanan bank
untuk menyiapkan semua dokumen pendukung akta termasuk melakukan
pengecekan sertipikat atas tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan
jaminan. Apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka akan ditentukan
tanggal penandatanganan akta perjanjian kredit dan akta-akta pemberian
jaminan lainnya dihadapan Notaris rekanan bank yang ditunjuk.
Di samping unsur kreditur dan debitur, di dalam suatu perjanjian kredit
dimungkinkan juga keterlibatan pihak Notaris yang merangkap jabatan
juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menjadi pihak
yang independen (obyektif) untuk pembuatan akta otentik atas perjanjian
kredit dan pemberian jaminan-jaminan lainnya.
Lembaga Notaris timbul karena adanya kebutuhan masyarakat di
dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan
suatu alat bukti mengenai hubungan keperdataan diantara mereka8. Notaris
merupakan pejabat yang memegang jabatan tertentu yang menjalankan
profesi dalam pelayanan hukum kepada publik9. Notaris sebagai pejabat
umum merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari
sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban,
wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan
kepada masyarakat.
Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang
diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat sehingga seorang

8

9

Wiratni Ahmadi, Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cetakan Pertama,(Bandung: Logos
Publishing,2016), hal.2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris,
Konsiderans huruf c.

4

Notaris bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi etika hukum dan
martabat serta keluhuran jabatannya. Disamping tanggung jawab atas
jabatannya ada pula yang harus dimiliki orang seorang Notaris yaitu
integritas dan moral, di mana ini semua harus dijalankan sesuai kode etik
Notaris yang ditetapkan oleh Kongres Ikatan Notaris Indonesia (Kongres
INI), yang didalamnya telah pula mengatur mengenai kewajiban dan
larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan Kode Etik
Notaris.
Kode Etik Notaris mengatur perilaku Notaris yang harus ditaati oleh
setiap Notaris dalam menjalankan jabatan dan juga di luar menjalankan
jabatannya10. Namun demikian, sanksi yang diberikan atas pelanggaran
Kode Etik Notaris hanya merupakan sanksi disipliner yang berlaku
internal di dalam organisasi.
Kode Etik Notaris terdiri atas 8 (delapan) bab yaitu 1) Ketentuan
Umum yang berisi pengertian-pengertian yang terdapat dalam Kode Etik
Notaris; 2) Ruang Lingkup Kode Etik Notaris; 3) Kewajiban, 4) Larangan
dan Pengecualian; 5) Sanksi, Tata Cara Penegakan Kode Etik Notaris, 6)
Pelanggaran Terhadap Undang-undang Jabatan Notaris; 7) Pelanggaran
Terhadap Kode Etik Notaris dan 8) Ketentuan Penutup. Untuk menjamin
pelaksanaan Kode Etik Notaris, maka dibentuk Dewan Kehormatan.
Setiap orang membutuhkan kepastian hukum serta alat bukti otentik
atas perbuatannya. Oleh karena itu, perjanjian atau ikatan yang dibuat oleh
pihak
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bank

secara

yuridis

memerlukan

bantuan

Notaris

dalam

Kode Etik Notaris dalam Peraturan Perkumpulan, Penerbit PP-INI, Cetakan Pertama, 2018
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kapasitasnya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat
akta otentik. Dengan demikian, peranan Notaris dan PPAT sangat
diperlukan dan penting dalam lembaga perbankan.
Menurut Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2004 juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)11, Notaris berwenang membuat akta
otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin
kepastian tanggal perbuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse,
salinan dan kutipan akta, semuanya ini sepanjang perbuatan akta itu tidak
untuk ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain
yang ditetapkan oleh Undang-undang.
Selain Notaris yang terlibat dengan pembuatan akta otentik dikaitkan
dengan perjanjian kredit, jabatan PPAT yang juga biasanya dirangkap oleh
Notaris sangat diperlukan dalam pembuatan akta jaminan seperti Akta Jual
Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Jabatan PPAT diangkat dan
atau diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia12 dan PPAT di bawah naungan Ikatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (IPPAT). PPAT juga bertugas membuat akta-akta otentik mengenai
perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun.
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Dengan telah ditandatanganinya minuta akta13 perjanjian kredit dan
minuta akta pemberian jaminan oleh debitur dan kreditur, saksi dan
Notaris/PPAT, serta semua persyaratan dokumen jaminan telah diterima
oleh Notaris,sebenarnya telah memenuhi syarat formal untuk terjadinya
suatu perjanjian kredit dan perjanjian jaminan. Namun minuta akta yang
telah ditandatangani para pihak tersebut tidak dapat langsung dibuatkan
salinannya

oleh

Notaris/PPAT;

demikian

juga

dengan

dokumen

jaminannya yang belum dapat diselesaikan pada saat itu dikarenakan
masih memerlukan waktu penyelesaian. Untuk menjembatani telah
terjadinya transaksi antara debitur dan kreditur serta kesempurnaan atas
penyelesaian pemasangan jaminan (berupa Hak Tanggungan) maka atas
permintaan kreditur, Notaris menerbitkan Surat Keterangan atau yang
biasa dikenal sebagai Cover Note.
Cover Note atau dikenal juga dengan istilah Kovernot menurut Habib
Ajie14 berisi pernyataan atau keterangan Notaris yang menyebutkan atau
menguraikan bahwa tindakan hukum tertentu para pihak/penghadap untuk
akta-akta tertentu telah dilakukan di hadapan Notaris dan sudah pasti
Kovernot tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel Notaris yang
bersangkutan. Padahal Kovernot tersebut hanya suatu pernyataan atau
keterangan dari Notaris yang bersangkutan dan tidak bernilai hukum
apapun, tetapi dalam praktek Notaris seakan-akan Kovernot tersebut
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menjadi semacam surat sakti dari Notaris yang dapat melandasi untuk
tindakan hukum lainnya. Jika Kovernot tersebut ternyata tidak benar maka
hal tersebut merupakan tanggung jawab Notaris sepenuhnya.
Cover Note adalah surat keterangan dari Notaris untuk melaksanakan
apa yang belum diselesaikannya, misalnyasalinan akta perjanjian kredit
dan salinan akta pemberian jaminan yang telah ditandatangani serta
pengurusan hal lainnya sehubungan dengan pemberian jaminan kredit;
yang kesemuanya sedang dalam proses pengurusan di kantor Notaris
dan/atau melalui instansi terkait. Cover Note sangat diperlukan oleh
kreditur selaku pihak yang berpiutang, karena didalam Cover Note Notaris
tertuang kesanggupan Notaris untuk menjalankan isi dari Cover Note.
Tanpa adanya Cover Note, kreditur tidak dapat mencairkan

dananya

kepada debitur.
Arti Cover Note bagi bank selaku kreditur adalah sebagai jaminan atas
akan diselesaikannya semua dokumen dan pengikatan atas jaminan oleh
Notaris, sedangkan bagi Notaris, Cover Note merupakan Surat Keterangan
atas belum diselesaikannya pembuatan salinan akta pengikatan kredit
dan/atau pengikatan atas barang jaminan beserta pengurusannya di instansi
terkait. Dengan demikian maka arti Cover Note bagi masing-masing pihak
menjadi berbeda.
Selain itu didalam UUJN tidak ada ketentuan yang mengatur tentang
Cover Note, sehingga Cover Note tidak dianggap atau tidak memenuhi
syarat sebagai akta otentik.
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Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata berbunyi15:
“adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh
undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum
yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya”.
Hal yang sama disebut sebagai aktaotentik 16 apabila akta otentik
tersebut dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri oleh
saksi-saksi, serta pembacaan oleh Notaris dan sesudahnya langsung
ditandatangani dan seterusnya. Akta otentik adalah keharusan pembuatan
dihadapan atau oleh pejabat umum.

Kata “hadir dihadapan”

menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang,
sedangkan akta yang “dibuat oleh” pejabat umum karena adanya suatu
kejadian, pemeriksaan, keputusan dan sebagainya

(contoh berita acara

rapat, protes dan lain-lain).
Akta otentik mempunyai ciri-ciri (antara lain) sebagai berikut17 :


Aktanya dibuat oleh dan di hadapan yang berwenang untuk itu;



Ada kepastian tanggalnya;



Ada kepastian siapa yang menandatangani, identitas.

Dengan terbitnya Cover Note Notaris, yang sesungguhnya bukan
merupakan produk Notaris (karena tidak termasuk dalam wewenang
Notaris menurut Pasal 15 UUJN) sudah barang tentu Notaris tetap harus
bertanggung

jawab

sepenuhnya atas isi Cover Note. Apabila

dikemudian hari Notaris belum dapat menyelesaikan apa yang dijanjikan
dalam Cover Note sesuai jangka waktu yang ditentukan antara Notaris dan
15
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Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Cetakan ketigabelas,(Jakarta: PT Pradnya
Paramita, 1980), hal 419.
Tan Tong Kie, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris,(Jakarta: PT IchtiarBaru Van
Hoeve,2007), hal.442.
Freddy Harris, Notaris Indonesia, Cetakan Ke-2 (Jakarta : PT Lintas Cetak Jaya, 2017), hal.62.
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kreditur, maka Notaris tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tanggung
jawabnya tersebut dan melakukan perpanjangan dari Cover Note.
Fungsi Cover Note yang semula dianggap sebagai Surat Keterangan
dari pihak Notaris bahwa dokumen jaminan dan perjanjian lainnya sedang
dalam proses pengurusan dalam kurun waktu yang telah disepakati Notaris
dan bank, namun pada kenyataannya Cover Note didalam praktek bank
dijadikan salah satu syarat dari pencairan kredit.
Seiring dengan berjalannya waktu, seolah-olah telah terjadi pergeseran
fungsi dari Cover Note Notaris dimana tugas dan tanggung jawab Notaris
semula untuk menyelesaikan dokumen jaminan yang belum selesai pada
saat itu namun bank mengartikan Cover Note sebagai jaminan Notaris atas
dokumen yang sedang diurusnya tersebut. Jaminan Notaris ini mempunyai
arti sebagai tanggung jawab Notaris secara pribadi, karena tugas
pengerjaan pengurusan jaminan bukan merupakan tanggung jawab secara
langsung dari Notaris (pekerjaan yang tidak diatur dalam Pasal 15 UUJN).
Jika Notaris secara berulangkali belum mampu melaksanakan atau
menyelesaikan isi Cover Note sesuai dengan yang diharapkan, maka
sanksi moral dari pihak bank berupa turunnya rasa kepercayaan atas
integritas Notaris yang berujung pada pengalihan kepercayaan atau
pemberian order kepada Notaris lain.
Namun dalam hal terjadi penyelewengan olehNotaris akibat penerbitan
Cover Note yang tidak benar atau tidak kunjung selesai tanpa alasan yang
jelas, maka Notaris dapat dikenakan teguran oleh bank selaku pemberi
order, atau pengaduan langsung dari pihak bank kepada INI selaku
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institusi yang mewadahi para Notaris di Indonesia, atau pemanggilan dan
peringatan sampai pemberhentian sementara dengan hormat dan tidak
hormat sesuai ketentuan dalam Pasal 77 UUJN mengenai sanksi dari
Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris.
Tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh kreditur dapat berupa
tuntutan

perdata

untuk

kelalaian

atau

wanprestasi

atas

tidak

diselesaikannya janji-janji dalam Cover Note ataupun tuntutan pidana
apabila terdapat pemalsuan surat atau penggelapan yang menimbulkan
suatu kerugian bagi pihak bank selaku kreditur ataupun bagi debitur.
Demikian juga dengan satu kasus yang terjadi di Kota Makasar yang
telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Negeri Makassar18, dimana pihak bank selaku pemberi kredit
telah mencairkan dana fasilitas kredit kepada debitur berdasarkan Cover
Note Notaris; yang salah satu isi dari Cover Note adalah perpanjangan Hak
Guna Bangunan (HGB) yang akan berakhir 22 (dua puluh dua) bulan
setelah pencairan kredit. Di tengah perjalanan waktu, debitur mengalami
gagal bayar atau wanprestasi, dan pihak bank telah memberikan beberapa
kali peringatan namun debitur tetap tidak dapat membayar kewajibannya
kepada bank. Pihak Bank kemudian akan melaksanakan eksekusi atas
barang jaminan berupa tanah/bangunan mall di Kota Makasar berdasarkan
Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama). Namun diketahui bahwa jangka
waktu atas HGB tanah telah berakhir sehingga bank tidak dapat
melaksanakan eksekusi atas tanah bangunan. Perihal perpanjangan jangka
18

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor
112/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks
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waktu HGB memang telah dimasukkan dalam Cover Note namun
dikarenakan tidak tersedianya dana (anggaran) untuk perpanjangan HGB
sehingga jangka waktu HGB pun berakhir begitu saja.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tesis
yaitu:
“Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Cover Note Notaris Dikaitkan Dengan
Pencairan Kredit Bank (Studi Kasus) :
Kasus yang dibahas dalam tesis ini adalah : Putusan Pengadilan

Tindak

Pidana

Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor12/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks”.
1.2

Rumusan Masalah
Dari judul tersebut di atas, Rumusan Masalah yang diangkat adalah :
1.2.1

Bagaimana fungsi Cover Note yang diterbitkan Notaris dalam
perjanjian kredit bank?

1.2.2

Bagaimana tanggung jawab dan resiko Notaris/PPAT atas Cover
Note yang dijadikan sebagai salah satu syarat pencairan kredit pada
bank?

1.3

Tujuan Penelitian
1.3.1

Untuk mengetahui dan menganalisa fungsi dari Cover Note yang
diterbitkan Notaris dalam perjanjian kredit bank.

1.3.2

Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab dan resiko
Notaris/PPATatas Cover Note yang dijadikan sebagai salah satu
syarat pencairan kredit pada bank.
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1.4

Manfaat Penelitian
1.4.1

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan, sumbangan
pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam
perjanjian

kredit

bank,

memperluas

pengetahuan

dan

sumber-sumber pembelajaran mengenai fungsi Cover Note Notaris
yang dikaitkan dengan pencairan kredit bank.
1.4.2

Hasil penelitian inidiharapkan menjadi tambahan, bekal bagi
praktisi,

Notaris

yang

berkecimpung

dalam

tugas

dan

wewenangnya (Notaris).
1.5

Sistematika Penulisan
Hasil penulisan ini disusun dalam 5 (lima) bagian sebagai berikut :
Bab I

Pendahuluan
Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang, RumusanMasalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II

Tinjauan Pustaka
Bab ini berisi penjelasan tentang Notaris dan PPAT (meliputi
tugas dan wewenang Notaris/PPAT dan Cover Note yang
diterbitkan) dan Tinjauan Umum tentang Perbankan (meliputi
perjanjian

kredit,

perjanjian

jaminan,

pengaturan

Hak

Tanggungan sebagai jaminan atas tanah).
Bab III Metode Penelitian
Bab ini berisi uraian tentang pengertian dan jenis penelitian, jenis
data-data yang disajikan sebagai sumber penelitian hukum dalam
penulisan tesis, prosedur perolehan data, metode pendekatan dan
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analisis data yang digunakan dalam penelitian.
Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis
Bab ini berisi tentang prosedur bank dalam pemberian kredit,
pencairan kredit, penunjukan Notaris/PPAT dan pengecekan
sertipikat,

pembuatan

perjanjian

kredit

dan

jaminan,

penandatanganan perjanjian kredit dan pembuatan Cover Note
oleh Notaris, pencairan kredit oleh bank yang dikaitkan dengan
Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada

Pengadilan

Negeri

Makassar

Nomor

112/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks.
Bab V

Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan
saran-saran

yang

diperlukan

atau

disampaikan

kepada

pihak-pihak yang berkepentingan.
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