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PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan 

hukum kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggung jawab berkenaan 

dengan alat bukti otentik berupa surat-surat, akta-akta maupun dokumen yang 

dibuatnya secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Posisi notaris sangat 

penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum 

bagi masyarakat. Notaris memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam 

ranah hukum perdata, karena profesi ini menyangkut urusan paling pokok dan 

sangat mendasar dalam setiap perbuatan hukum, terutama bidang hukum 

perdata. Masyarakat yang menjadi subyek sekaligus obyek dari setiap 

perbuatan hukum akan sangat terbebani dengan urusan administrasi hukum. 

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum 

yang akan dilakukan tidak akan tersusun secara benar dan sesuai prosedur 

hukum, jika dikerjakan oleh orang yang bukan ahli dan benar-benar 

menguasai bidang tersebut, karena itulah para notaris hadir dan menawarkan 

jasa untuk membantu masyarakat.1 

Notaris diangkat sebagai pejabat umum, bukan untuk kepentingan 

dirinya, namun untuk melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata. 

                                                           
1 Supriyatna, Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris, (Yustisia Vol 2 No 3, Sept 

– Des 2013, hlm 1. 
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Pekerjaan notaris bukanlah pekerjaan biasa yang semata-mata mencari nafkah. 

Namun pekerjaan notaris merupakan panggilan untuk mengabdi kepada 

kemanusiaan, disamping harus bekerja secara profesional dan mempunyai 

sikap yang luhur demi menjaga martabat jabatannya.2 Notaris diharapkan 

memiliki posisi netral, sehingga dalam melaksanakan tugas profesinya untuk 

dan atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk 

kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris 

ialah untuk mencegah terjadinya masalah. 

Melihat pekerjaan dan fungsi notaris yang begitu vital diantaranya 

adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak, menjadi sangat 

berbahaya jika seorang notaris dalam menjalankan profesinya melakukan 

tindakan tercela, seperti ikut membantu memanipulasi data dan fakta demi 

kepentingan salah satu pihak, sehingga dapat merugikan pihak lainnya.3 Oleh 

karena itu pula, seorang notaris yang seringkali dipanggil menghadap ke 

Pengadilan karena suatu kasus tertentu, misalnya untuk menerangkan akta 

yang telah dibuatnya, atau terlebih lagi jika sempat terlibat menjadi pelaku 

dalam suatu kasus pidana, jelas mengurangi kredibilitas notaris tersebut di 

mata masyarakat. 

Notaris harus bersikap profesional artinya notaris harus mempunyai 

keahlian/kemahiran teknis yang bermutu tinggi, disertai rasa tanggung jawab, 

menjamin kepastian hukum, bekerja tanpa pamrih dengan menjauhkan 

kepentingan pribadinya serta bersikap adil bagi kliennya. Notaris yang bekerja 

                                                           
2 Ibid. 
3 Wawan Tunggul Alam, Memahami Profesi Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan 

Konsultan Hukum Pasar Modal), Jakarta : Milenia Populer, 2004, hlm 93. 
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secara profesional harus mematuhi etika profesi notaris, dengan kata lain 

seorang notaris dalam melakukan pekerjaan profesinya harus mampu 

menunjukkan perilaku yang etis. Seorang notaris dalam memberikan 

pelayanan harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan 

tuntutan kewajiban hati nurani.4 

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai 

sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat 

diartikan juga sebagai suatu keharusan Sehingga kewajiban Notaris adalah 

sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, 

karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang 

khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). 

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai 

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN 

maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh 

Notaris, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas apabila terkait dengan akta perusahaan, dan Undang-Undang Nomor 

7 tahun 1992 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan apabila terkait dengan pemberian kredit, serta Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang 

dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan 

                                                           
4 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 60. 
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untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban 

Notaris adalah kewajiban jabatan. Menurut UUJN, Dalam menjalankan 

jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban 

Notaris diatur dalam Pasal 16. 

Suatu transaksi yang sangat berhubungan dengan Notaris adalah 

pengikatan kredit atau pembiayaan oleh perbankan. Kredit atau pembiayaan 

pada hakikatnya berasal dari kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan atas 

suatu tujuan, baik konsumtif seperti pembelian rumah, maupun produktif 

seperti modal usaha atau modal kerja. Sehingga pada dasarnya suatu kredit 

atau pembiayaan bertujuan baik yaitu untuk membantu pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. 

Sebagai bagian dari pembangunan di bidang material tersebut adalah 

pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan 

pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya 

pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam 

struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk 

suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan 

ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan 

sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan 

ekonomi yakni proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang 

diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. 

Pembiayaan telah terbukti berperan penting dalam pendistribusian dan 

pengalokasian sumber daya keuangan kepada pelaku usaha dan masyarakat 
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Indonesia, baik melalui penyediaan pembiayaan atas barang-barang produktif 

yang dibutuhkan oleh pelaku usaha maupun barang-barang konsumtif yang 

menjadi kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong 

terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dalam masyarakat Indonesia.5 

Lembaga  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  tersebut adalah  

bank,  berbagai  lembaga  keuangan  terutama  bank  konvensional  telah 

membantu  pemenuhan  kebutuhan  dana  bagi  kegiatan  perekonomian,  

dengan memberikan  pinjaman  uang  antara  lain  dalam  bentuk  kredit  

perbankan.  Kredit perbankan  merupakan  salah  satu  usaha  bank  

konvensional  yang  telah  banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat 

yang memerlukan dana menurut Pasal 1 butir 2  UU  No.10  Tahun  1998  

Tentang  Perbankan,  bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  

dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkanya kepada 

masyarakat  (surplus of funds)  dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak,  

bank  berfungsi sebagai financial intermediary yang bertujuan :6 

1. Menunjang pembangunan nasional bukan pembangunan perorangan. 

2. Meningkatkan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat  banyak  bukan 

kesejahteraan perorangan/ kelompok 

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, bukan 

pertumbuhan perekonomian perorangan/ kelompok. 

                                                           
5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Perushaan Pembiayaan, tanggal 27 Desember 2018, Penjelasan umum. 
6 Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan 

Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal 5. 
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Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 diatur 

tentang Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan  pemerataan/pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian 

kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan 

hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit 

dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur 

hanya mempelajari dan memahaminya. Namun demikian   perjanjian   kredit   

ini   perlu   mendapat perhatian  khusus  dari  kedua  belah  pihak  dikarenakan  

perjanjian  kredit  mempunyai fungsi  yang  sangat   penting  dalam  

pemberian,  pengelolaan  dan  penatalaksanaan kredit  tersebut  dalam   

kesepakatan  yang  dilakukan  antara  debitur  dengan  kreditur, apabila 

debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua 

belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi keduanya. 

Sedangkan untuk lingkup perbankan syariah, konsep yang diberlakukan 

bukanlah pinjam meminjam karena tidak sesuai dengan prinsip syariah yang 

mengharamkan riba. Penerapan prinsip syariah menggunakan prinsip 

pembiayaan yang menggunakan beberapa bentuk akad baik jual beli, sewa, 

maupun jasa, dengan pembagian keuntungan berupa marjin sampai dengan 

bagi hasil. 
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Produk-produk syariah yang dapat diberikan oleh perbankan syariah 

antara lain sebagai berikut : 

1. Mudharabah; 

merupakan penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada 

pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, 

dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and 

loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua 

belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 

2. Musyarakah; 

penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan 

dana/modal mereka ada suatu usaha tertentu, dengan pembagian 

keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, 

sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan 

bagian dana/modal masing-masing. 

3. Murabahah; 

yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Jual beli barang sebesar 

harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. 

4. Takaful; 

yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah 

orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang 

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui 

atau perikatan yang sesuai dengan syariah. 

5. Wadiah; 
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akad penitipan barang/uang anatara pihak yang mempunyai barang/uang 

dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga 

keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang. 

6. Sharf; 

pertukaran mata uang asing dengan mata uang suatu negara begitu pula 

sebaliknya maupun antara mata uang asing dengan mata uang asing 

lainnya. 

Fungsi bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat adalah kegiatan 

usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, 

dimana menurut ketentuan Pasal 19 ayat 2 butir (2) Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat meliputi penyaluran bagi 

hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Bank syariah tidak mengenal istilah kreditur dan debitur, namun dikenal 

dengan istilah pemilik atau penyandang dana (shahibul mal) dengan pengelola 

dana (mudharib),untuk mengelola usahanya bersama, yang mana 

keuntungannya akan diperoleh dengan suatu kesepakatan bersama, dimana 

segala kerugian nantinya merupakan tanggung jawab penyandang dana, 

sementara pengelola dana tidak mendapatkan imbalan atas usahanya tersebut. 

Serupa dengan konsep konvensional, perjanjian pembiayaan diperlukan 

dalam rangka melandasi kepentingan pihak yang ada didalam perjanjian 

tesebut, khususnya pemilik atau penyandang dana (shahibul mal) dengan 

pengelola dana (mudharib). Secara teknis pelaksanaan perjanjian pembiayaan 
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dipersiapkan dalam bentuk form, dimana yang isi dan syarat-syaratnya telah 

ditentukan sendiri oleh pihak bank yang mana isi perjanjian tersebut menjadi 

kesepakatan kedua belah pihak. 

Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentu saja  

tidaklah selalu berjalan mulus sesuai harapan sehingga dalam  pelaksanaanya  

bank haruslah hati-hati.  Bank  harus  dapat  bersikap  bijak  dalam  

memberikan  pinjaman  atau  kredit kepada  masyarakat  sehingga  dalam  hal  

ini  pihak  bank  haruslah  memperhatikan prinsip-prinsip  penyaluran  atau  

pemberian  kredit.   

Salah  satu  prinsip  kehati-hatian  yang  digunakan  bank  dalam  

memberikan kredit  perbankan  yaitu  dengan  menggunakan  barang  jaminan  

guna  mendapat jaminan  pelunasan  hutang  apabila  kreditur  melakukan  

wanprestasi,  prinsip  kehati-hatian tersebut  digunakan untuk  memastikan  

kredit  debitur  dilunasi  kepada  kreditur,  jaminan  yang digunakan berupa 

Hak Tanggungan,  jaminan Hak Tanggungan tersebut bisa berupa hak  atas  

tanah  yang  diatur  dalam  Hak  Tangungan.  Adanya  barang  jaminan  yang 

diatur  dalam  Hak  Tanggungan  ini  berfungsi  apabila  ada  debitur  yang  

ingkar  janji atau  melakukan  wanprestasi  terhadap  perjanjian  kredit  

tersebut  maka  pihak  bank (kreditur)  bisa  melakukan  eksekusi  terhadap  

Hak  Tanggungan  dengan  melakukan pelelangan umum guna memenuhi 

prestasi yang tertunda oleh debitur, maka dalam hal  ini  bank  juga  tidak  

terlalu  beresiko  apabila  memberikan  kredit  dalam  jumlah yang  besar  

sesuai  dengan  barang  yang  ditanggungkan.  Hak  Tanggungan  adalah hak  
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jaminan  yang 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  kreditur  tertentu  

terhadap  kreditur-kreditur  lain.7 

Dalam  pemberian  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  

syariah,  bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atas itikad baik dan  kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah  

debitur  untuk  melunasi  utangnya atau  mengembalikan  pembiayaan  yang  

dimaksud  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.8 

Perjanjian  kredit  bank  pada  umumnya  dilakukan  dalam  bentuk  

tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku, perjanjian ini dapat dibuat dengan 

akta bawah tangan maupun  akta  otentik.  Berbagai  langkah  untuk  

mempermudah  pelaksanaan  dari pembuatan dokumen yang berkaitan 

dengan kredit dalam hal ini dengan akta otentik, maka bank menunjuk 

seorang notaris sebagai rekanan. Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  

sebagaimana dalam  Undang-Undang ini. 9 

                                                           
7Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang 

Kepailitan, Ps. 1 ayat (1). 
8 Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Ps. 8 ayat (1). 
9 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Ps. 1 ayat (1). 
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Keberadaan akta notaris tidak bisa terlepas dari notaris itu sendiri, dalam 

Pasal 1868  KUH  Perdata  disebutkan  bahwa  suatu  akta  otentik  adalah  

suatu  akta  yang didalam bentuknya ditentukan oleh Undang-  Undang dan 

dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu 

di tempat dimana akta itu dibuatnya. 

Sayangnya dalam praktiknya, terdapat modus-modus untuk bisa 

membobol perbankan. Seperti pada kasus kredit fiktif Bank Syariah Mandiri 

di tahun 2013, yang melibatkan pihak internal dan eksternal Bank Syariah 

Mandiri termasuk pihak Notaris. Kasus tersebut diawali dengan adanya 

pengajuan 197 nasabah yang mengajukan pembiayaan, dimana 113 

diantaranya diajukan oleh sesorang bernama Iyan Permana, dengan cara Iyan 

meminjam akta seseorang untuk meudian di fotokopi, dua sertifikat bisa 

dibuat 14 padahal rumahnya tidak ada. Setelah para debitur fiktif melengkapi 

persyaratan, kemudian Account Officer Bank Syariah Mandiri cabang Bogor 

yaitu John Lopulisa, yang sengaja memecah pengajuan pembiayaan untuk 

nilai tertentu agar hanya disetujui setingkat Kepala Cabang Bogor Agustinus 

Masrie yang juga sudah bersekongkol. Kemudian 197 kredit tersebut dibawah 

kepada Sri Dewi selaku Notaris yang membuat akta akad pembiayaan, yang 

prosesnya tanpa dihadiri Debitur, disertai hanya fotokopi sertifikat tanah, 

namun tetap diterbitkan perikatan pembiayaan antara Debitur dengan pihak 

Bank Syariah Mandiri. Seluruh 197 debitur yang hadir adalah Iyan 

Permana.10 

                                                           
10 Tribun News, Modus Kredit Fiktif BSM Bogor Hampir Sempurna, diakses tanggal 22 Oktober 



 

12 
 

 

Modus tersebut sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dari 

segi proses pemberian kredit atau pembiayaan itu sendiri dimana terdapat 

peran dan tanggung jawab Notaris yang akan memadukan aturan Perbankan 

yang berlaku dengan aturan Jabatan Notaris yang secara jelas menguraikan 

kewajiban dari Notaris dalam proses pembuatan akta. Sehinga dapat dilihat 

juga tindak pidana khusus yang terjadi dengan peristiwa tersebut atau akibat-

akibat lain selain pemidanaan terutama bagi Notaris yang turut serta dalam 

terjadinya tindak pidana tersebut. 

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik sesuai diatur dalam Pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena kewenangan tersebut, Notaris 

menjadi pihak terafiliasi dalam perbankan, sebagaimana diatur oleh Pasal 1 

ayat 22 Undang-Undang No 7 tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan, bahwa pihak terafiliasi diantaranya adalah pihak 

yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan public, penilai, 

konsultan hukum dan konsultan lainnya, serta Pasal 1 ayat 15 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa pihak 

terafiliasi diantaranya adalah pihak yang memberikan jasanya kepada Bank 

Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan public, 

penilai, dan konsultan hukum. Adapun pihak terafiliasi memiliki tanggung 

jawab sebagaimana diatur oleh Pasal 50 berupa pemidanaan dalam hal pihak 

terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang 

                                                                                                                                                               
2019, dapat dilihat dalam website https://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/11/08/modus-

kredit-fiktif-bsm-bogor-hampir-sempurna-ini-peran-ketujuh-tersangka-pembobol-rp-102-

m?page=2 
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diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank. Pidana penjara dalam 

Pasal 50 diatur sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta 

denda sekurang-kurangnya lima milyar Rupiah dan paling banyak 100 milyar 

Rupiah. 

Hal tersebut sejalan dengan kewenangan Notaris di dalam membuat akta 

otentik dengan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan 

akta, pemberian grosse, salinan dan kutipan akta sesuai Pasal 15 ayat 1 

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014. Sebagai tambahan kewajiban Notaris sebagai pihak 

terafiliasi dalam kegiatan perbankan adalah harus juga menjaga kerahasiaan 

atas informasi yang bersifat rahasia bank dan kerahasiaan atas akta-akta yang 

dibuatnya terutama pada : 

a. Pembuatan akta perkreditan atau pembiayaan (pengikatan kredit/ 

pembiayaan, pengikatan agunan, surat kuasa); 

b. Pendirian bank (pembuatan akta pendirian bank); 

c. Akta merger, konsolidasi, dan akuisisi. 

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai akibat yang dapat terjadi baik terhadap suatu akta authentik maupun 

terhadap seorang Notaris yang dalam penerbitan akta authentiknya 

menghadapi suatu pemalsuan, dengan judul penelitian “Analisa Hukum 

Terhadap Peran Notaris Sebagai Pihak Terafiliasi dalam Tindak Pidana 

Perbankan pada Kasus Pembiayaan Fiktif Bank Syariah Mandiri”. 
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2. Rumusan Permasalahan 

 Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis menemukan permasalahan hukum yang perlu untuk dianalisis terkait 

dengan penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana pengaturan peran Notaris sebagai pihak terafiliasi dalam 

pengajuan pembiayaan Bank Syariah Mandiri sehingga menimbulkan 

tindak pidana perbankan ?  

2. Bagaimana peran Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris yang 

melakukan tindak pidana perbankan ? 

 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Memahami dan menganalisis peran Notaris sebagai pihak terafiliasi dalam 

pengajuan pembiayaan secara umum, serta dalam pembiayaan Bank 

Syariah Mandiri yang menjadi studi kasus penelitian, dengan juga 

memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari sisi tindak pidana perbankan. 

2. Memahami dan menganalisis akibat dari kelalaian maupun tindak pidana 

yang dilakukan Notaris sebagai pihak terafiliasi perbankan, dengan 

memperhatikan peran Ikatan Notaris Indonesia. 

 

4. Manfaat Penulisan 

 Dengan adanya penelitian hukum ini, maka diharapkan akan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 
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1. Memberikan gambaran tentang dinamika hukum pidana khususnya 

pemalsuan dan hukum perbankan melalui praktik pembiayaan atau kredit, 

sehingga secara relatif dapat memperkaya referensi di bidang ilmu hukum 

termasuk praktiknya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

para praktisi yang menggunakan akta otentik serta ingin melakukan 

mengikatkan diri dalam suatu kredit atau pembiayaan dengan menggunakan 

akta otentik sehingga para praktisi dapat menemukan solusi di dalam 

penanganannya. 

 

5. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi keseluruhan penelitian menjadi 

lima bab yang kemudian masing-masing terdiri dari berbagai sub-bab untuk 

mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang masalah 

dilanjutkan dengan pokok permasalahan dengan tujuan dan manfaat penulisan, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai aspek hukum jabatan Notaris, 

aspek hukum pemberian pembiayaan atau kredit, dan aspek hukum pidana 

perbankan. 
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BAB III : METODELOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan khususnya 

terkait dengan metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, serta cara 

perolehan bahan hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh 

penulis di dalam melakukan penelitian ini. 

BAB IV : ANALISIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM 

PEMBERIAN KREDIT 

Dalam bab ini analisis beberapa permasalahan penelitian, dan dibuat melalui 2 

(dua) sub bab yang menerangkan (i) mengenai peran dan tanggung jawab Notaris 

dalam suatu pembuatan akta otentik dalam pemberian kredit atau pembiayaan, dan 

(ii) mengenai akibat hukum atas kesalahan atau kelalaian seorang Notaris dalam 

pengikatan kredit baik terhadap akta otentik yang dibuatnya maupun terhadap 

pribadinya. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu, berisi tulisan singkat 

yang diambil dari pembahasan atas masalah-masalah yang dipaparkan penulis 

yang merupakan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan disertai beberapa saran 

dari penulis sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 


