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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemberian kredit pada masa kini merupakan salah satu solusi bagi masyarakat 

yang membutuhkan dana, biasanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

investasi selanjutnya dalam kehidupan. 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.  

Kredit merupakan implementasi daripada fungsi bank yang tidak hanya 

sebagai penghimpun dana tapi juga penyalur dana kepada masyarakat. Istilah kredit 

secara etimologi berasal dari bahasa Latin credere  dan creditum yang berarti 

kepercayaan dan kepercayaan akan kebenaran, karena ketika nasabah memperoleh 

kredit dari bank tentu merupakan orang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal 

ini menunjukkan implikasi bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit dilandasi 

dengan kepercayaan
1
 Dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan bahwa kredit adalah  

the ability of a business man to borrow money, or obtain goods on time, In 

consequence of the favorable opinion held by the community, or by the 

particular lender, as to his solvency and reliability (loan) bailment without 

reward; consisting of the delivery of an article by the owner to another 

person, to be used by the latter gratuitously, and returned either in specie or 

in kind. A sum of money confided to another.  

                                                           
1
 Taswan, 2002, Manajemen Perbankan, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hal. 309 



2 
 

Beberapa ahli juga merumuskan pengertian tentang kredit. Amir Rajab 

berpendapat bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas presasi 

atau kontra prestasinya akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang. 

Mengutip beberapa pengertian tersebut di atas walaupun titik beratnya berbeda-beda 

namun kiranya dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-

unsur yaitu: 

a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang 

bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan 

demikian lazim disebut kreditur,  

b. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjamkan uang, barang atau 

jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.  

c. adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur keempatAdanya 

janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur 

d. adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, 

barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali 

dari debitur 

e. Adanya risiko yaitu sebagai akibat adanya unsur perbedaan waktu 

seperti di atas, di masa yang akan datang merupakan sesuatu yang 

belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. Risiko 

tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di dalamnya 

penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya 
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f. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur 

(walaupun ada kredit yang tidak berbunga)
2
 

Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara 

mengangsur hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. 

Kredit berarti suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi 

(jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu.
3
 Dasar pemberian kredit adalah 

perjanjian, khususnya perjanjian kredit yang dialaskan dari pinjam meminjam  dalam 

konteks kesepakatan antara bank dan nasabah (kreditor dan debitor). Pinjam 

meminjam sejak dulu telah diatur dalam Pasal 1754 KUH perdata yaitu bahwa pinjam 

meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak 

yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, 

dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang 

sama dari macam dan keadaanya pula.  

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) mencantumkan 

bahwa dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan 

nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud 

sesuai dengan yang diperjanjikan. 

                                                           
2
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hal.2 
3
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Konsep kredit pada dasarnya adalah proses pinjam- meminjam. Unsur-unsur 

pinjam meminjam yaitu adanya persetujuan antara peminjam dengan yang memberi 

pinjaman; adanya satu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman; pihak 

yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama; peminjam wajib 

membayar bunga bila diperjanjikan walaupun aturan utamanya adalah peraturan 

perbankan, secara aspek konsensual perjanjian kredit merupakan bentuk spesialisasi 

dari perjanjian yang dimaksud dalam KUH Perdata.  

Pemberian kredit sebagai salah satu produk perbankan memiliki beberapa 

unsur; kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa yang diberikannya 

baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali 

dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang; tenggang waktu yaitu masa 

yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan 

diterima pada masa yang akan datang; tingkat risiko (degree of risk) yaitu tingkat 

risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya  jangka waktu yang 

memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di 

kemudian hari karena semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat 

risikonya; prestasi, yaitu objek kredit yang tidak saja berbentuk uang tapi dapat 

berbentuk barang atau jasa
4
 

 Fasilitas kredit oleh bank memiliki tujuan yaitu mencari keuntungan 

untuk kelangsungan hidup bank; membantu usaha bank; membantu pemerintah untuk 

pendapatan negara, dan beberapa fungsi yaitu meningkatkan daya guna uang; 

                                                           
4
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peredaran lalu lintas dana; daya guna barang; peredaran barang, pemerataan 

pendapatan, dan alat stabilitas ekonomi
5
 Ikatan Bankir Indonesia juga mengatur 

tentang beberapa prinsip yang berkaitan dengan pemberian kredit yaitu:  

a) Four eye principle 

Prinsip pemutusan kredit yang melibatkan sinergi antara unit bisnis yang 

bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan dan unit risiko kredit untuk 

meminimalisasi biaya risiko. Merupakan prinsip utama yang mendasari 

pengambilan keputusan dalam pemberian kredit. 

b) One Obligor principle 

Pemberian kredit kepada debitur dalam satu kelompok debitur wajib 

dikonsolidasikan guna mengetahui total risiko kredit secara keseluruhan.  

c) Exposure Consolidation 

Pendekatan untuk mengetahui total kredit yang diperoleh debitur dengan 

menjumlahkan kredit yang telah dan akan diberikan bank kepada debitur 

d) Prinsip Kepatuhan Terhadap Regulasi 

Dalam memberikan kredit, Bank harus melaksanaan ketentuan atau aturan 

perkreditan baik ketentuan eksternal maupun internal secara benar, konsisten, 

dan dapat dipertanggungjawabkan 

e) Prinsip Pemantauan Kredit 

Kredit yang diberikan harus dipantau secara aktif meliputi pemantauan 

terhadap usaha debitur dan pemenuhan persyaratan kredit. Melalui 

                                                           
5
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pemantauan, bank dapat segera mengetahui gejala penurunan kualitas kredit 

sehingga bank dapat segera melakukan langkah langkah yang perlu. 

Dalam proses pemberian kredit pihak yang terlibat tidak hanya bank sebagai 

kreditur dan nasabah sebagai debitur saja, tetapi ada pihak lain yaitu notaris yang 

akan menuangkan peristiwa tersebut dalam suatu akta perjanjian kredit. Hal penting 

mengenai akta yang dibuat notaris karena hanya akta otentik yang dapat dijadikan 

sebagai alat bukti yang sah di pengadilan apabila timbulnya sengketa akibat 

wanprestasi dari salah satu pihak. 

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) mencantumkan  

bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan memiliki kewenangan lain sesuai ketentuan dalam undang undang. 

Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan 

oleh undang-undang dan masyarakat, adanya tanggung jawab yang besar untuk 

melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepada notaris dengan selalu menjunjung 

tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya.
6
 

 Dalam undang-undang tersebut terwujud jaminan kepastian hukum ketertiban 

dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam akta yang 

dibuatnya. Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat 

pengguna jasa notaris. Akta otentik adalah akta yang dalam bentuk dan isinya 

                                                           
6
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ditentukan oleh undang-undang, dibuat atau oleh dihadapan pegawai-pegawai umum 

yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat.  

Apabila unsur Pasal 1868 KUH Perdata tersebut tidak terpenuhi, maka akta 

tersebut hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sepanjang akta tersebut 

ditandatangani oleh para pihak dengan Pasal 1869 KUH Perdata bahwa suatu akta 

yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai, atau karena suatu cacat di 

dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian 

mempunyai kekuatan tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. 

Apabila terjadi sengketa di mana salah satu pihak mengajukan akta otentik sebagai 

bukti di pengadilan , maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta 

otentik, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian 

tertentu dari akta telah diganti atau hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para 

pihak
7
  

Hubungan seorang notaris terhadap penghadap atau kliennya juga patut 

dicermati, yaitu bagaimana tidakan atau perbuatan hukum diformulasikan ke dalam 

akta otentik yang dalam kajian ini adalah permohonan kredit, kemudian notaris 

membuatkan akta atas permintaan klien atau keinginan para penghadap, sehingga 

memberikan landasan kepada notaris dan para tenghadap tentang terjadinya hubungan 

hukum atau peristiwa hukum.Notaris harus dapat menjamin bahwa akta yang dibuat 

                                                           
7
 Salim HS, 2000, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 
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telah sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang 

bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.
8
 

Pejabat umum yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum dalam 

kewenangan menjalankan sebagian tugas negara untuk membuat alat bukti tertulis 

dan otentik dalam bidang hukum perdata. Pejabat yang menjalankan tugas Negara 

yang bersifat mengikat umum (publiekrechtelijk) harus bercirikan adanya suatu 

kedudukan yang mandiri atau independensi antara lain
9
: 

1. Independensi stuktural, bahwa organ jabatan tersebut secara 

kelembagaan berdiri sendiri di luar structural organisasi pemerintahan 

2. Independensi finansial, bahwa organisasi jabatan tersebut secara 

finansial tidak berada dalam pembiayaan Negara 

3. Independensi fungsional, hal ini menyangkut akuntabilitas dari 

organisasi jabatan 

Ciri yang kedua adalah tidak memihak (onpartijdgeheid-impartiality) yaitu 

bahwa notaris berada di luar dari para pihak yang melakukan hubungan hukum dan 

bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan itu. Ketidakberpihakan notaris juga 

sejalan dengan kedudukannya yang independen. Secara netral, notaris akan secara 

leluasa menjalankan fungsinya tanpa pengaruh berbagai pihak. Pengangkatan notaris 

oleh negara bersifat atributif atas ketentuan undang-undang untuk melaksanakan 

                                                           
8
 Habib Adjie, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung: CV Mandar Maju, hal. 16 

9
   Wawan Setiawan, 2001, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum dibandingkan Pejabat Negara 

Menurut Hukum Nasional, Jakarta: Pengurus PPAT, hal. 8 
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sebagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh negara, terutama dalam bidang hukum 

keperdataan. 

Notaris merupakan profesi yang penting karena merupakan profesi yang 

mulia, dikarenakan profesi notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan.
10 

Kedudukan seorang notaris sangatlah penting karena notaris merupakan suatu profesi 

sehingga perlu adanya pengaturan dalam bentuk suatu kode etik. Alasan lain adalah 

sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi 

sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan 

kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris Selain itu sebagai 

pencegahan terjadinya ketidak adilan sebagai akibat dari pemberian status harta 

benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum 

dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan 

hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bidang notaris sangat 

memerlukan suatu kode etik profesi yang baik.
11

 

Kode Etik Notaris dengan tegas dan jelas menjabarkan sikap mental yang 

harus dimiliki seorang notaris. Kode Etik itu harus terus dipupuk dan dijaga serta 

dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana notaris dituntut untuk selalu 

mnunjukan sikap yang pantas, moral yang bagus, akhlak yang mulia dan kepribadian 

yang baik. Semua itu dilakukan bukan hanya saat bertemu klien tetapi juga dalam 

kehidupan sehari-hari. Notaris adalah seorang pejabat umum yang diharapkan dapat 

                                                           
10

 Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, 

Yogyakarta: UII Press, hal. 25 
11

 Munir Fuady, 2005, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris, 

Kurator dan Pengurus), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 133 
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menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat.Kini kode etik yang berlaku bagi seluruh 

notaris di Indonesia adalah Perubahan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa 

Ikatan Notaris Indonesia di Banten tertanggal 29-30 Mei 2015. 

Kode etik secara umum dibutuhkan dalam setiap organisasi profesi atau 

sekelompok masyarakat tertentu, karena menjadi standar dan batas dilakukannya atau 

tidak dilakukannya suatu perbuatan. Kontrol dari ditaatinya ada pada pribadi yang 

bersangkutan. Apabila kode etik dikeluarkan oleh organisasi, maka dalam 

pelanggarannya akan dikenakan sanksi. Sanksi yang ditentukan   Notaris sebagai 

salah satu profesi hukum tentu sangat fasih tentang peraturan hukum yang berlaku di 

negeri ini. Oleh karena itu pasti mengerti mengenai risiko jika melakukan 

pelanggaran hukum. Sewaktu menjalankan tugas ataupun dalam kehidupan sehari-

hari, seorang notaris harus menjalaninya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku 

di Indonesia. Pelanggaran terhadap norma yang berlaku akan mencemari kehormatan 

dan martabat jabatan notaris yang akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari 

masyarakat terhadap notaris. 
12

 

Suatu kelompok profesi harus menjaga nama baik perkumpulan dari adanya 

penyimpangan terhadap kode etik yang berlaku di dalamnya, karena menyangkut 

integritas dan komitmen moral atas jabatan yang disandangnya.
13

 Kode etik juga 

penting sebagai sarana konrol sosial, dalam arti membatasi tingkah laku notaris yang 
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 Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan 2009, Notaris, Jakarta, hal. 48 
13

 Christine Kansil, 1996, Pokok Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 15 
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notabene adalah pejabat yang ditugaskan negara, di mana mereka ditempatkan sesuai 

peraturannya. 

Pentingnya notaris juga terkait dengan memahami peristiwa yang terjadi pada 

setiap kliennya dan jeli untuk dapat menemukan hukumnya: hubungan hukum yang 

terdapat dalam peristiwa tersebut, sehingga dirinya kemudian dapat menerapkan 

undang-undang atau pasalnya terhadap peristiwa tersebut. Menemukan hukum tidak 

selamanya mudah karena undang-undang sebenarnya belum lengkap atau memadai 

nutuk menemukan hukum. Suatu keharusan bagi notaris untuk menguasai metode 

penemuan hukum dan sumber penemuan hukum serta sistem hukum atau disebut juga 

dengan istilah rechtsvinding.
14

 

 Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau 

diminta oleh bersangkutan, yang akan menghadapi masalah konkret yang diajukan 

oleh klien yang minta dibuatkan akta. Masalah hukum konkret atau peristiwa yang 

diajukan oleh klien merupakan peristiwa konkret yang masih harus dipecahkan atau 

dirumuskan menjadi peristiwa hukum yang merupakan tugas notaris yang tidak selalu 

mudah. Di sini notaris melakukan penemuan hukum.
15

 

            Penemuan hukum pada dasarnya mempunyai aturan permainan, disamping 

metode-metode penemuan hukum harus dikuasai juga perkembangan ilmu hukum 

dan sistem hukum serta perkembangan hukum. Karakter seperti kejujuran dan 

                                                           
14

 Sudikno Mertokusumo, 2018, Penemuan Hukum, Jakarta: Libery, hal. 3 
15

 Liliana Tedjosaputro, 1995, Etika Profesi Notaris, Yogyakarta: Bigraf Publishing, hal. 84 
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keberanian tidak boleh dilupakan, karena merupakan saran untuk penegakan hukum 

sedangkan untuk itu diperlukan kejujuran dan keberanian. Penemuan hukum 

bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum konkret. Pemecahan masalah 

daripada masalah hukum yang baik, tepat atau memuaskan akan membantu 

penegakan hukum yang benar. Notaris yang setiap harinya melakukan penemuan 

hukum berarti membantu penegakan hukum. Menemukan hukum tidak sekadar 

seperti yang dikemukakan diatas saja tetapi lebih mendalam dalam hal ni 

menggunakan metode dan sistematika tertentu.
16

 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam suatu perjanjian kredit 

diperlukan tidak hanya pihak perbankan dan calon debitur, melainkan juga pihak 

ketiga yaitu notaris. Peran notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri 

dan berwenang untuk membuat suatu bentuk akta otentik yang mampu memberikan 

perlindungan hukum kepada pihak pihak yang melakukan perjanjian. Sesuai dengan 

aturan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan ketetapan yang duharuskan oleh peraturan perundangundangan 

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. 
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 Abintara Prakoso, 2001, Penemuan Hukum, Yogyakarta: LaksBang, hal. 4 
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Pentingnya notaris selalu berpedoman pada kode etik profesinya sebagai 

acuan bertingkah laku, karena dapat saja terlibat atau dikenai gugatan akibat lalainya 

notaris dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Notaris dalam bidang perbankan 

pada khususnya berperan dalam proses pemberian kredit. Pasal 8 Undang Undang 

Perbankan menentukan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai 

keyakinan yang didasarkan analisis yang mendalam atas kondisi nasabah yang 

mendapat pinjaman uang dari bank. Bank mempunyai kriteria untuk menentukan 

bahwa seseorang itu dapat dipercaya. Untuk mengetahui atau menentukan bahwa 

seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan 

mengunakan instrumen analisa yang dikenal dengan The fives C of Credit atau 5C’s 

yaitu character (watak), capital (modal), capacity (kemampuan), collateral 

(jaminan), dan condition of ekonomi (kondisi ekonomi).
17

 

Untuk pengajuan kredit yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak perbankan 

memerlukan atau diwajibkan adanya perjanjian kredit antara dua pihak. Dalam 

perjanjian kredit pihak nasabah harus sanggup menyediakan benda tertentu yang 

diikatkan sebagai jaminan. Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang 

mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman 

uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat 

ini.  Jaminan kredit dalam perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yaitu: 

1) Jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit  

2) Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur  
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 Sutarno, 2007, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, hal.92 
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Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan perbankan Penyerahan jaminan kredit 

oleh pihak nasabah kepada perbankan jaminan kredit berupa surat berharga atau 

berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji 

penanggungan utang sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau janji 

penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan 

memberikan hak kepada pemegang jaminan kredit yang diajukan oleh pihak 

peminjam umumnya akan dinilai sebelum diterima sebagai obyek jaminan atas 

pinjaman yang diberikan. Penilaian perbankan ini meliputi penilaian dari segi hukum 

dan dari segi ekonomi.
18

 

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari 

perjanjian ikutannya seperti perjanjian pengikatan jaminan karena untuk menjamin 

kepastian hak dan kepastian hukum yang lainya dibuat dengan akta notaris. Bentuk-

bentuk pengikatan jaminan dapat dibedakan menjadi hak tanggungan, fidusia, gadai, 

borgtocht, cessie. Kebanyakan bentuk-bentuk jaminan yang digunakan dalam 

perjanjian kredit ini fidusia dan hak tangungan. 

 Undang undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT) 

memuat  bahwa suatu pemberian hak tanggungan didahului dengan dengan janji 

untuk memberikan sesuatu sebagai jaminan pelunasan tertentu, yang dituangkan 

didalam dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang 

bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Janji untuk 

memberikan hak tangungan sebagai pelunasan utang tertentu harus dirumuskan dalam 

                                                           
18

 M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, hal. 103-104 
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perjanjian kredit atau perjanjian utang. Janji tersebut dapat dirumuskan dalam salah 

satu perjanjian kredit atau perjanjian utang.  

Pembebanan hak tanggungan dan jaminan fidusia yang dengan pembuatan 

akta pemberian hak tanggungan dan akta pebebanan fiducia yang dibuat dengan akta 

notaris atau disahkan oleh notaris yang ditanda tangani oleh kreditur sebagai 

penerima hak tangungan dan fidusia dan pemilik hak atas tanah dan fidusia yang 

dijaminkan. Bentuk Akta Pembebanan Fidusia dan Akta Hak Tangungan (APHT) 

adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Perjanjian kredit yang 

dilakukan antara pihak nasabah dan bank yang disahkan oleh notaris perbankan. 

Hal ini merupakan syarat yang harus dilakukan dengan penerbitan akta 

perjanjian kredit yang disahkan notaris antara nasabah dan perbankan. Akta 

perjanjian kredit memberikan perlindungan hukum atau kepastian hukum bagi 

keduanya, yang mana merupakan salah satu azas esensial karena dalam hukum 

perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa 

saja dalam hal ini perbankan dan nasabah. Sehingga dapat dikatakan apakah artinya 

pembentuk undang-undang memberi kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan 

perjanjian apabila dalam hukum perjanjian itu sendiri tidak terkandung adanya 

kepastian hukum, namun demikian tidak berarti bahwa kepastian hukum hanya 

terdapat dalam hukum perjanjian saja tetapi juga terdapat dalam hukum pada 

umumnya. Kepastian hukum harus merupakan bagian mutlak dari suatu tata hukum.  
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Kepastian hukum dalam hukum perjanjian terungkap dari kekuatan mengikat 

dari perjanjian itu sebagai undang-undang bagi para pihak yaitu perbankan dan 

nasabah yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak karena perjanjian kredit 

yang telah disahkan notaris ini merupakan akta yang sah atau akta otentik sebagai 

bukti yang mempunyai kekuatan hukum bagi keduanya. Dalam perjanjian kredit ini 

memerlukan peran pihak ketiga yaitu notaris. Peran notaris sebagai pejabat umum 

yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk semakin besar terkait dengan 

semakin banyaknya orang yang melakukan perjanjian atau perikatan, kepastian 

hukum juga yang menjadi salah satu tujuan utama dalam konsep Negara kita, yaitu 

mewujudkan terciptanya ketertiban hukum maupun ketertiban masyarakat.
19

 

Kepastian hukum dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat 

dalam mempertahankan hak-haknya, hak yang dimaksud adalah hak yang sempurna 

yaitu hak yang cakupannya jelas, tetap dan tertentu, yang ditandai dengan pemenuhan 

kewajiban yang sempurna.
20

 

Penulis dalam hal ini mengkaji putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 

459 Tahun 2017 yang secara singkat dijelaskan bahwa (Penggugat) Tuan Saud, yang 

adalah nasabah debitur PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Tergugat) yang 

melaksanakan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dengan dibantu Notaris X (Turut 

Tergugat) dalam pembuatan akta perjanjian kredit serta hak tanggungan. Timbulnya 

sengketa karena diketahui baik dari pihak Tergugat yang tidak memberikan salinan 

                                                           
19

Imannuel Kant dalam Taher Azhari, 2007, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya, 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 8 
20

 Lili Rasyidi, 2000, Pokok Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), 

Jakarta: Gramedia, hal. 184 
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perjanjian kredit maupun dari pihak Turut Tergugat karena ternyata sejak awal proses 

pengikatan perjanjian pihak Penggugat maupun Notaris tidak pernah bertemu atau 

bertatap muka.  

 Berangkat dari latar belakang yang dijelaskan sebelumnya inilah maka penulis 

tertarik untuk mengangkat permasalahan dan melakukan analisis terhadap Putusan 

Pengadilan Tinggi Bandung terkait dalam suatu karya tulis yang berjudul 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS PERJANJIAN YANG 

DIBUAT TERKAIT KREDIT PERBANKAN yang akan dianalisis melalui 

peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap unsur – unsur yang ada. 

Topik mengenai perlindungan notaris telah dibahas sebelumnya dalam 

penelitian berjudul  “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli Yang Dibuatnya Atas Permintaan Penghadap Dalam Keadaan 

Memaksa”   oleh Ardian Permana mahasiswa Fakultas Magister Kenotariatan 

Universitas Pelita Harapan yang pada pokok bahasannya menitikberatkan pada 

perlindungan notaris terhadap perjanjian yang dibuat dalam keadaan terpaksa 

(overmacht). Berbeda dengan penulisan hukum ini karena permasalahan yang akan 

dibahas penulis adalah perihal perlindungan hukum bagi notaris yang mana terlibat 

sebagai pihak yang dijadikan turut tergugat dan dalam kasus ini akibat kelalaiannya 

maupun pihak Bank sebagai kreditor, bagaimana notaris berperilaku agar pribadi dan 

profesinya dapat tetap dipertahankan dan mendapatkan kepastian hukum menyangkut 

jabatannya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya penulis 

mengidentifikasikan beberapa masalah yaitu: 

1. Bagaimana kewenangan notaris terhadap akta yang dibuatnya 

berkaitan dengan perjanjian kredit perbankan? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang menjadi turut 

tergugat dalam perkara di pengadilan terkait Putusan Nomor 459 / 

PDT / 2017 / PT. BDG? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan penulis mengacu pengembangan yaitu memperdalam dan 

memperluas pengetahuan yang ada. Maksud dan tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1 Mengetahui, mengerti, memahami, dan menganalisa kewenangan serta 

tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya berkaitan dengan 

perjanjian kredit perbankan serta konsekuensi terhadap pelanggaran 

maupun kelalaian yang dilakukannya  

2 Mengetahui, mengerti, memahami, dan menganalisa keefektifitasan 

hukum terkait perlindungan bagi notaris tidak hanya dari peraturan 

perundang-undangan tetapi melalui lembaga lembaga yang dibentuk 

untuk itu dan pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan (stake 

holder) serta notaris secara pribadi terkait karakter dan wataknya 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Segi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang peraturan kenotariatan 

pada umumnya dan khususnya dalam perkembangan pelaksanaan kode 

etik profesi notaris yang menjadi pedoman dan tata perilaku bagaimana 

notaris bertindak sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan sesuai 

perannya sebagai pejabat umum. 

b. Segi Praktis 

Menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan perlindungan hukum bagi notaris dalam 

melaksanakan pengikatan perjanjian kredit. Sebagai bahan pertimbangan 

bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan juga masyarakat luas 

mengenai perkembangan hukum kenotariatan di Indonesia. Maksudnya 

agar masyarakat mengetahui dan menyadari betapa pentingnya atutan 

terutama perlindungan hukum bagi notaris sebagai pejabat umum yang 

diberi kewenangan oleh negara untuk melayani masyarakat.  

1.5 Sistematika Penelitian 

Bab I: Pendahuluan 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
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Bab II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini terdiri dari landasan teori atau landasan konseptual. Landasan teori ini 

memuat norma-norma hukum serta teori-teori hukum yang relevan dengan isu hukum 

yang dibahas dalam penelitian ini. Landasan konseptual menguraikan konsep-konsep 

yang digunakan pada analisis terhadap rumusan masalah yang sudah ditetapkan 

sesuai dengan judul. 

Bab III: Metode Penelitian 

Menguraikan Jenis Penelitian dan tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penyusunan karya tulis ini. 

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis 

Pada bab ini penulis akan menganalisis rumusan masalah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, landasan teoritis dan landasan konseptual dengan 

menggunakan metode penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

BAB V: Kesimpulan Dan Saran 

Bab ini Menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang telah dibahas dari mulai 

Bab I hingga Bab IV. 

 

 

 




