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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Dalam pertumbuhan ekonomi dewasa ini, kredit menjadi salah satu 

pilihan bagi sebagian masyarakat dalam memperoleh modal atau tambahan modal 

guna kepentingan perputaran usaha dasar, maupun ekspansi besar dalam 

perkembangan usahanya. Untuk mendukung usahanya tersebut, kredit yang 

diperoleh dapat pula bertujuan untuk pembelian Rumah Toko, Gudang, Pabrik, 

Hotel, dan Tanah Kosong sesuai kebutuhan dari pelaku usaha dalam masyarakat. 

Selain itu bagi sebagian masyarakat yang tidak berfokus pada tujuan usahanya, 

kredit pun menjadi salah satu cara atau pilihan dalam memenuhi kebutuhan 

konsumtif seperti dalam hal memperoleh suatu barang baik bergerak maupun tidak 

bergerak berupa rumah tinggal maupun kendaraan guna mendukung sarana 

kehidupannya.  

Kredit itu sendiri berasal dari Bahasa Yunani, credere, yang berarti 

kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu 

meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan 

membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada 

saat itu juga. 1 

 
1 H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesi, Edisi 11, Penerbit Andi Offset Yogyakarta, 2011, hlm 1 
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Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan. Unsur lainnya adalah mempunyai 

pertimbangan tolong menolong. Selain itu, dilihat dari pihak kreditur, unsur penting 

dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal 

dengan mengambil kontraprestasi; sedangkan dipandang dari sisi debitur, adalah 

adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. 

Hanya saja antara kontraprestasi dengan prestasi tersebut ada suatu masa yang 

memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan adanya resiko yang berupa 

ketidaktentuan sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian 

kredit tersebut.2 

Seiring dengan pesatnya kebutuhan masyarakat akan pemberian kredit, 

dan seiring pula semakin banyaknya lembaga keuangan pemberi kredit (kreditur), 

dalam hal ini khususnya perbankan, yang dari waktu ke waktu selalu menjadi 

lembaga keuangan utama terpercaya dalam hal penyaluran kredit bagi masyarakat 

yang memerlukan dana (debitur), maka timbul persaingan yang ketat antar bank 

pemberi kredit. Persaingan Bank dapat terlihat dari perkembangan produk-produk 

yang ditawarkan dengan bunga yang bersaing dan persyaratan yang dipermudah 

namun tetap memperhatikan rambu-rambu ketentuan dari Bank Indonesia sebagai 

Bank Sentral, maupun Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pengawasan 

perbankan.  

Lebih daripada itu, saat ini antar bank juga telah ketat bersaing dalam 

menarik debitur dengan memberikan tawaran penambahan plafond kredit yang lebih 

 
2 Mohammad Djuhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 231 
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besar daripada plafond kredit yang diberikan pada bank sebelumnya. Selain dari 

penawaran penambahan plafond, bank dapat mengambilalih fasilitas kredit dengan 

memberikan tawaran suku bunga yang lebih rendah dan bebas biaya provisi 

administrasi, prosedur yang cepat dan komposisi kredit yang lebih kompetitif 

dibandingkan bank sebelumnya. Kondisi seperti ini biasa disebut dengan 

pengambilalihan atau Take Over kredit, dan khusus penelitian ini lebih focus pada 

pengambilalihan kredit dalam rangka penambahan kredit dengan jaminan tanah dan 

bangunan yang berujung pada pentingnya pembebanan hak tanggungan sebagai hak 

preferen bank.  

Take Over yang menjadi istilah umum dunia perbankan merupakan 

pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain yang disebutkan dalam 

pengertian kredit sebagaimana tertuang dalam ketentuan terbaru Peraturan Otoritas 

Jasa keuangan Nomor 14/POJK.3/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penilaian 

Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan 

Peningkatan Devisa, khusus Pasal 1 point 3 yaitu; “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 utang setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga, termasuk:  

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

tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;  

b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan  

c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain  
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Pengertian yang sama terkait pengambilalihan kredit juga termaktub pada Peraturan 

OJK Nomor 11/POJK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-

hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian nasional bagi Bank Umum, khusus 

pasal 1 point 2. 

Adapun ketentuan tentang kredit perbankan itu sendiri, secara khusus 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Perbankan), dan tentang pengertian kredit termaktub dalam pasal 

1.11 menyebutkan “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 hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Sedangkan pengertian bank menurut pasal 1 ayat 2 Undang -Undang 

Perbankan dikemukakan bahwa 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 meingkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. Selanjutnya Undang-Undang Perbankan mengenal keberadaan 

Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dengan bank umum dimaksudkan 

sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip Syariah. Sedang BPR merupakan bank yang melaksanakan 
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kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah, yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.3 

Dalam kaitan dengan pengambilalihan kredit sebagaimana disampaikan 

sebelumnya telah banyak menjadi pilihan masyarakat yang dalam hal ini sebagai 

debitur, maka peranan bank dalam hal ini sebagai pemberi kredit atau bank yang 

melakukan pengambilalihan dan di sisi lain terdapat bank asal atau bank yang 

diambilalih dimana debitur memiliki fasilitas awal kredit. Dalam pelaksanaan ini, 

bank telah mengetahui resiko yang akan timbul, mengingat bank yang melakukan 

pengambilalihan telah merealisasikan dana untuk menutup fasilitas calon debiturnya 

di bank asal, sedangkan jaminan debitur masih dalam kekuasaan bank asal tersebut. 

Sehingga terjadi selisih waktu antara pemberian kredit dengan jaminan yang masih 

dalam kekuasaan kreditur lain sampai dengan lunasnya fasilitas tersebut.  

Tidak cukup dengan lunas saja, pelepasan hak atas jaminan sebagai hak 

preferen yang seharusnya didapat kreditur menjadi bagian penting dalam proses ini. 

Adapun jaminan yang lazim digunakan sebagian besar kreditur sebagai obyek kredit 

dari  proses pengambilalihan ini adalah jaminan berupa tanah dan bangunan, 

mengingat nilainya yang selalu mengalami peningkatan dan dapat menjadi dasar 

serta mendukung penambahan plafond fasilitas kredit yang diberikan. Sehingga 

dalam hal ini salah satu dokumen penting dalam pengambilalihan adalah surat 

pelepasan (roya) hak tanggungan atas jaminan tanah dan bangunan tersebut. 

 
3 Jonker Shombing, Butir-Butir Hukum Perbankan, RedCarpet Studio Jakarta 2011, hal 177 
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Secara khusus, jaminan atau agunan itu sendiri dalam hal pemberian 

kredit merupakan prestasi yang wajib diberikan debitur kepada kreditur sebagai 

jaminan keamanan atas resiko dalam pemberian kredit. Hal ini tercermin dalam 

perjanjian kredit antara kreditur dan debitur yang mana kreditur memberikan 

pinjaman dana/uang dan debitur menerima pinjaman tersebut dengan memberikan 

jaminan. Penyaluran kredit tanpa disertai agunan berarti memperbesar resiko 

kerugian yang dihadapi oleh bank. Dengan adanya jaminan maka manakala debitur 

ingkar janji, kreditur mendapat penggantian dari penjualan (lelang) atas barang 

jaminan.  

Ketentuan tentang penetapan pemberian jaminan termaktub dalam pasal 

11 ayat 1 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi : 

“Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian 

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, pemberian jaminan, 

penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat 

dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, 

termasuk pada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank 

yang bersangkutan”. 

Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelaslah bahwa dalam kaitannya 

dengan pemberian kredit, terlebih dahulu terdapat kesepakatan pinjam meminjam 

antara Bank pemberi kredit dengan debitur peminjam yang menimbulkan hak dan 

kewajiban pada masing-masing pihak. Di satu sisi Bank wajib mencairkan dana 

sesuai dengan yang diperjanjikan, dan di lain pihak si debitur wajib mengembalikan 

dana tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, dengan jaminan 
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penyerahan barang jaminan/agunan oleh debitur. Dalam hal ini terdapat hak dan 

kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak.4 Dalam kaitannya dengan 

proses pengambilalihan kredit ini, setalah dilakukan perjanjian kredit, maka bank 

mencairkan dana yang langsung digunakan untuk melunasi fasilitas debitur di bank 

lain. Dalam kondisi ini, bank kreditur belum menerima barang jaminan mengingat 

masih dalam kekuasaan bank lain tersebut selama fasilitas belum dilunasi dan 

barang jaminan belum dikeluarkan. Di sela waktu inilah, saat kredit telah dicairkan 

namun barang jaminan masih dalam kekuasaan bank lain, sangat berpotensi 

menimbulkan resiko antara lain: 

1. Bank lain/bank asal yang diambilalih tidak dapat melunasi fasilitas debitur 

dengan alasan tertentu sehingga jaminan tidak dapat diserahkan sehingga 

menjadikan kredit tanpa jaminan. Sehubungan dengan jaminan belum 

diterima maka tidak dapat terpasang hak tanggungan sebagai hak preferen 

bagi bank pemberi kredit 

2. Dalam proses yang sedang berlangsung debitur meninggal dunia, atau ingkar 

janji dan beritikad tidak baik untuk menggunakan dana yang telah ditransfer 

ke rekening debitur di bank asal, dan tidak menyerahkan jaminan hingga 

kredit menjadi macet, dan tidak dapat dilunasi oleh debitur. 

3. Kemungkinan gugatan dari bank asal jika kredit tersebut belum lunas dan 

jaminan masih dalam kekuasaannya, namun terdapat perjanjian di bank lain 

 
4 M. Khoidin, Hukum Jaminan (Hak-hak jaminan, hak tanggungan, dan eksekusi hak tanggungan), Laksbang Justitia, 

Surabaya, hal 5 
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yang mengikat debitur yang sama dengan jaminan tersebut, meskipun belum 

timbul hak preferen. 

Terkait beberapa resiko yang disebutkan di atas, mengakibatkan 

kerugian bagi bank dan kedudukan bank menjadi lemah terutama dalam hal eksekusi 

jaminan terhadap debitur wanprestasi atau macet. Bank dapat menjadi kreditur 

konkuren dan tidak didahulukan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1131 dan 

1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) 

yaitu : 

1. Pasal 1131  

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

baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi 

tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” 

2. Pasal 1132  

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 

yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu 

dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang 

masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang itu ada alasan-alasan 

yang sah untuk didahulukan.” 

Ditegaskan kembali bahwa dalam kondisi jaminan masih dalam 

kekuasaan Bank lain maka atas kredit tersebut menjadi unsecured dan atas jaminan 

tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk pemasangan hak tanggungan sebagai hak 

preferen yang seharusnya didapatkan oleh kreditur terutama dalam hal eksekusi 
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jaminan saat debitur wanprsetasi atau kredit macet. Dalam hal jaminan sebagai 

obyek perjanjian kredit tidak diterima oleh bank pemberi kredit pada saat dana 

dicairkan dan atau sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit tersebut, maka dapat 

mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian. Pada Pasal 1320 

KUHPerdata menyebutkan: 

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal .” 

Selanjutnya pada Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan: 

 “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit 

ditentukan jenisnya.”  

Untuk obyek jaminan berupa tanah dan bangunan, bank menggunakan 

perjanjian jaminan berupa Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda 

Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak 

Tanggungan), yaitu; 

1. Pasal 1.1 menyatakan : 

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang 
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dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, 

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditut tertentu terhadap kreditur-

kreditur lain.” 

2. Pasal 10 ayat 1 menyatakan : 

“Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak 

Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di 

dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang 

yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang 

tersebut.” 

Oleh karena pada saat perjanjian kredit ditandatangani dan dana 

dicairkan, barang jaminan belum berada dalam kekuasaan bank, maka dalam 

praktek pengambilalihan kredit lazim menggunakan Surat Kuasa Membebankan 

Hak Tanggungan (SKMHT) terlebih dahulu sebelum dilakukan perjanjian jaminan 

dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). SKMHT ini sebagai kuasa dari 

debitur untuk membebankan Hak Tanggungan dengan kondisi jaminan masih dalam 

kekuasaan bank lain dan karenanya belum dapat ditandatangani APHT. Jangka 

waktu SKMHT maksimal adalah satu bulan. Setelah jaminan diterima maka dapat 

dilanjutkan pemasangan Hak Tanggungan melalui pembuatan APHT. Selanjutnya 

ketentuan mengenai SKMHT dapat merujuk pula pada Undang-Undang Hak 

Tanggungan Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi : 
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“Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaries 

atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hokum lain daripada 

membebankan hak tanggungan  

2. Tidak memuat kuasa substitusi 

3. Mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan, jumlah utang dan 

nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila 

debitor bukan pemberi Hak Tanggungan” 

“Kemudian dalam pasal Pasal 15 ayat 2 menyatakan : 

“Kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali 

atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa 

tersebut telah dilaksanakan atau karena habis jangka waktunya.” 

 Adapun tentang pemberian kuasa, secara khusus sebagaimana 

termaktub pada SKMHT, mangacu pada ketentuan yang diatur pada Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yaitu : 

a. Pasal 1792 

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang 

memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas 

namanya menyelenggarakan suatu urusan.” 

b. Pasal 1793 

“Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu 

tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan. 
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Penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan 

dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.” 

c. Pasal 1795 

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu 

kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala 

kepentingan si pemberi kuasa” 

d. Pasal 1813 

“Pemberian kuasa berakhir : dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; 

dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa: dengan 

meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si 

kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau 

menerima kuasa” 

Terkait dengan SKMHT yang digunakan dalam praktek 

pengambilalihan kredit Perbankan masih terdapat celah resiko yang timbul yaitu 

tidak bisa dilaksanakannya perbuatan hukum yang terdapat dalam SKMHT yang 

mana SKMHT merupakan sarana awal untuk pemasangan hak tanggungan atas 

jaminan yang menjadi hak bank pemberi kredit sebelum dilaksanakan APHT, oleh 

karena Hak Tanggungan masih atas nama bank lain dan belum dilakukan 

penghapusan hak yang dalam praktek disebut juga sebagai roya atas hak 

tanggungan. Adapunt tentang penghapusan Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 18 

Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai berikut : 

1. Pasal 18 (1) : 

“Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut : 
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1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan 

2. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan 

3. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat 

oleh Ketua Pengadilan Negeri 

4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.”  

2. Pasal 18 (2) 

 “Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya 

dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya 

Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi 

Hak Tanggungan.” 

Dalam menghadapi berbagai macam resiko dan permasalahan yang 

ditimbulkan dari proses pengambilalihan kredit sebagaimana disebutkan 

sebelumnya, untuk melindungi bank pemberi kredit maka dalam praktek di 

lapangan banyak prosedur yang dibuat oleh bank guna melindungi kepentingannya 

dari resiko-resiko yang mungkin timbul atas barang jaminan tersebut. Upaya 

perlindungan Bank antara lain dengan menerbitkan pemberitahuan pengambilalihan 

yang isinya tentang kepastian pelunasan dan roya, penyerahan barang jaminan, nilai 

outstanding kredit, dan peminjaman untuk pengecekan sertifikat di BPN. Prosedur-

prosedur tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga meminimalisasi atau bahkan 

meniadakan resiko yang timbul akibat pelaksanaan pengambilalihan kredit di luar 

kesepakatan.  

Atas dasar hal tersebut di atas diperlukan penelitian lebih lanjut atas 

pelaksanaan proses pengambilalihan kredit tersebut agar dapat menjamin kepastian 
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hukum bagi para pihak terutama bank pemberi kredit yang dalam posisi ini menjadi 

pihak yang paling beresiko menerima kegagalan pengambilalihan dan kerugian 

bank. Lebih dari itu dibutuhkan peranan notaris/PPAT sebagai pejabat umum yang 

pastinya terlibat dalam pembuatan akta yang dibutuhkan para pihak seperti 

perjanjian kredit dan perjanjian jaminan, yang dalam hal penelitian ini jaminan 

berupa tanah dan bangunan yang wajib dipasang Hak Tanggungan sebagai hak 

preferen bank. Peranan Notaris/PPAT dalam hal ini baik dalam hal pembuatan akta 

maupun dalam memberikan masukan atau solusi yang diperlukan para pihak, sesuai 

dengan tugas, kewajiban, dan kewenangannya sebagai notaris/PPAT berdasarkan 

undang-undang jabatan notaris dan PPAT yang berlaku. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang disebutkan di atas maka rumusan 

masalah penulisan ini adalah : 

1.2.1. Bagaimana pelaksanaan pengambilalihan kredit dalam rangka 

penambahan kredit dengan Hak Tanggungan ? 

1.2.2. Bagaimana peranan Notaris/PPAT dalam proses pengambilalihan kredit 

dalam rangka penambahan kredit dengan Hak Tanggungan ? 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Mengetahui dan menganalisis secara utuh terkait pelaksanaan 

pengambilalihan kredit dalam rangka penambahan kredit dengan hak 

tanggungan, prosedur pelaksanaannya di lapangan, mitigasi terhadap 
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pernasalahan dan resiko yang ditimbulkan mengingat dalam proses 

pengambilalihan kredit ini fasilitas kredit sudah dicairkan namun barang 

jaminan masih berada pada kekuasaan bank asal. 

1.3.2. Mengetahui dan menganalisis peranan Notaris/PPAT dalam proses 

penambahan fasilitas kredit melalui pengambilalihan kredit dari bank lain, 

agar akta yang dibuat dan proses yang berjalan tidak bertentangan dengan 

ketentuan. Peranan Notaris/PPAT sekaligus sebagai partner  para pihak 

dalam menjamin keamanan proses pengambilalihan kredit terutama setelah 

kredit dicairkan, memastikan penyerahan jaminan, roya dan pemasangan hak 

tanggungan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam hal pelaksanaan 

pemberan kredit melalui pengambilalihan kredit antar bank dalam rangka 

penambahan kredit dengan hak tanggungan, mitigasi resiko permasalah 

hukum yang ditimbulkan dari proses tersebut, dan terhadap peranan 

Notaris/PPAT sebagai pejabat pembuat akta perjanjian kredit dan jaminan, 

sekaligus sebagai partner para pihak dalam menjaga dan menjamin 

kepastian hukum proses pengambilalihan kredit. 

 

 



16 
 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bekal bagi 

praktisi yang berkecimpung dalam bidang kredit perbankan dan 

kenotariatan khusus kerekanan dengan bank, agar dapat memastikan 

terwujudnya proses yang aman bagi para pihak yang terlibat, serta proses 

yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan yang 

berlaku. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan ini terdiri dari 5 bab yang saling terkait satu sama lain 

dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Secara sistematika diuraikan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi Tinjauan Pustaka yang diuraikan melalui 2 (dua) kerangka teori 

yang berhubungan dengan penelitian, yaitu : 

a. Kerangka Teoritis; yang pertama tentang teori hukum perjanjian terdiri dari 

pengertian perjanjian, syarat sah, asas-asas, dan berakhirnya perjanjian. 

Yang kedua tentang teori hukum jaminan terdiri dari pengertian jaminan, 
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unsur-unsur jaminan, jenis lembaga jaminan, dan ruang lingkup hukum 

jaminan. Yang ketiga tentang teori hukum perbankan terdiri dari definisi dan 

asas-asas hukum perbankan. 

b. Kerangka Konseptual; Yang pertama menerangkan tentang Kredit 

Perbankan terdiri dari uraian pengertian dan prinsip-prinsip kredit, bentuk 

dan perjanjian kredit, Analisa kredit dan tentang wanprestasi. Yang kedua 

tentang Tanah dan Bangunan sebagai jaminan kredit, terdiri dari uraian 

tentang aspek pemberian dan penilaian jaminan kredit, serta perjanjian 

jaminan melalui hak tanggungan. Yang ketiga tentang Notaris terdiri dari 

pengertian notaris dan akta otentik. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, 

pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan dan teknik analisa data penelitian 

yang digunakan dalam menyajikan penulisan ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh dan terbagi 

dalam beberapa bagian yaitu; Pertama, tentang kebijakan umum pemberian kredit 

yang menjelaskan tentang unsur-unsur dan kebijakan umum pemberian kredit. 

Kedua, menjelaskan tentang pelaksanaan penambahan fasilitas dan pengambilalihan 

kredit obyek tanah dan bangunan yang diuraikan dengan jenis-jenis fasilitas, 

jaminan, dan persetujuan kredit. Ketiga, tentang Perjanjian Kredit dan Jaminan yang 

digunakan dalam proses dalam penulisan ini. Keempat, tentang mekanisme/tahapan 
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penambahan fasilitas kredit yang terdiri dari penjelasan tentang penentuan kriteria 

penambahan kredit, pemberian jaminan, analisis dan persetujuan kredit. Kelima 

tentang mekanisme pengambilalihan kredit dengan jaminan tanah dan bangunan 

terdiri syarat dan prosedur serta pelaksanaan pengambilalihan kredit. Keenam, 

menjelaskan tentang peranan Notaris/PPAT yang terbagi atas peranan notaris 

sebelum perikatan kredit, pada saat penandatanganan perjanjian kredit, dan setelah 

penandatanganan perjanjian kredit. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian dari dua pokok permasalahan 

yaitu tentang pelaksanaan pengambilalihan kredit dalam rangka penambahan kredit 

dengan hak tanggungan dan peranan Notaris/PPAT, serta saran yang diberikan 

penulis berdasarkan telaah penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 




