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Selama penulis menjalankan program magang di kantor Notaris dan PPAT 

Ny. Ima Rangganis Sudiana, SH. Penulis mendapat gambaran tentang bagaimana 
proses pembuatan akta perjanjian kredit dengan bank. Pemberian kredit bagi bank 
merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal 
dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan 
lainnya. Dalam proses aktivitas kredit, bank membutuhkan jasa notaris yang mana 
notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang mampu 
memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam suatu kesepakatan 
khususnya dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya. Berdasarkan 
kondisi tersebut, isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 
proses pemberian jaminan kredit oleh bank dan bagaimana peran notaris dalam 
pembuatan akta perjanjian kredit menurut undang-udang jabatan notaris. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa dalam pemberian fasilitas kredit, bank mempunyai 
seraingkaian proses yang harus dilalui dengan prinsip kehati-hatian: Permohonan 
kredit/ pembiayaan, analisis dan evaluasi kredit/ pembiayaan, penentuan struktur 
dan jenis pembiayaan kredit, pemeriksaan keabsahan dokumen kredit atau 
pembiayaan, keputusan kredit atau pinjaman, realisasi kredit atau pembiayaan dan 
yang terakhir, bimbingan dan supervisi. Selanjutnya, notaris mempunyai peran 
penting dalam pembuatan perjanjian kredit. keberadaan notaris, menciptakan 
kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada bank dan juga 
nasabahnya. Akta notaris dalam perjanjian kredit akan menjadi bukti sempurna di 
pengadilan jika terjadi dalam hal debitur menyangkal adanya perjanjian kredit 
antara kedua belah pihak, pihak bank dapat memperoleh perlindungan hukum 
sehingga dapat merasa aman dalam memberikan jaminan kredit. Ini dikarenakan 
akta otentik notaris adalah bukti yang sempurna karena akta otentik memiliki tiga 
kekuatan pembuktian: kekuatan bukti luar (uitwenduge bewijsracht), kekuatan 
bukti formal (formele bewijskracht) dan bukti material (materiele bewijskracht). 
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