
BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

Hukum tentang Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum

Perdata tentang Perikatan, mempunyai sifat sistem terbuka. Maksudnya dalam hukum

perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan,

ketertiban umum dan kesusilaan.

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan

sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.1 Menurut Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana

dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.2 Menurut Van Dunne perjanjian

adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk

menimbulkan akibat hukum.

Sedangkan pengertian Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPer) diatur dalam Pasal 1313 yaitu : suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan

mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.3

Dari definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian

merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan oleh para

1 Wirjono Pradjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung : Bale Bandung, 1986), h. 19
2 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Penerbit Intermasa, 1998), h. 1
3Salahudin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Visimedia, 2010), h.466
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pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan

akibat hukum.

2. Syarat sahnya suatu perjanjian

Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi : untuk sahnya sebuah

perjanjian diperlukan empat syarat : Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan

untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau

dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak

pernah ada. Kedua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk

membuat suatu perikatan dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau

subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu suatu hal

tertentu dan sebab yang halal, dinamakan syarat obyektif dari perbuatan hukum yang

dilakukan itu.

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi salah satu atau keduanya, maka perjanjian

dapat dituntut pembatalannya. Dalam arti, bahwa salah satu pihak mempunyai hak untuk

meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang menuntut pembatalan tersebut,

adalah salah satu pihak vang dirugikan atau pihak yang tidak cakap.

Sedangkan dalam hal apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian

tersebut adalah batal demi hukum. Untuk lebih jelasnya berikut sedikit penjelasan tentang

keempat syarat sahnya perjanjian,  yaitu :4

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri

4 R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989),
h. 305.



Syarat ini merupakan syarat mutlak adanya sebuah perjanjian, dimana kedua pihak

yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang

menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan itu, dan apabila mereka tidak

sepakat maka tidak ada perjanjian. Kesepakatan yang dibuat menunjukkan bahwa mereka

(orang-orang) yang melakukan perjanjian, sebagai subyek hukum tersebut mempunyai

kesepakatan (kebebasan) yang bebas dalam membuat isi perjanjian serta tidak boleh

adanya unsur paksaan.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengandung makna bahwa pihak-pihak

yang membuat perjanjian atau perikatan tersebut merupakan orang yang sudah memenuhi

syarat sebagai pihak yang dianggap cakap oleh atau menurut hukum, sehingga

perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum pula.



a. Suatu Hal Tertentu

Maksud dari kata suatu hal tertentu pada persyaratan sahnya suatu perjanjian

adalah obyek dari pada perjanjian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPer) ditentukan bahwa objek perjanjian tersebut haruslah merupakan barang-

barang yang dapat ditentukan nilainya atau dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang

bebunyi : "Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit

ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah itu barang tidak tentu,

asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

a. Suatu Sebab Yang Halal

Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu bahwa isi dari perjanjian tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah :

a. Ada pihak yang saling berjanji;

b. Ada Persetujuan;

c. Ada tujuan yang hendak di capai;

d. Ada Prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan objek

perjanjian;

e. Ada bentuk tertentu ( lisan atau tertulis);

f. Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian

serta syarat tambahan atau pelengkap.

4. Asas-asas Perjanjian



Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas mengenai perjanjian. Asas-asas

tersebut adalah :5

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat

tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan sudah sah

dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak

mengenai pokok perikatan.

b. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak14, adalah salah satu asas yang sangat penting dalam

hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran

hak asasi manusia. Salim HS15 menyatakan, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah

suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak

membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi

perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu

tertulis atau lisan.

c. Asas Pacta Sunt Servada

Asas Pacta Sunt Servada berkaitan dengan akibat dari perjanjian, yaitu asas yang

berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal

1338 KUHPer yang menyebutkan : semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

B. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

5Ahmadi Miru, Hukum Kotrak,( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), h. 3.



Menurut HMA Savelberg dalam buku yang ditulis oleh Mariam Darus

Badrulzaman, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti :6

a. Sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang

lain ;

b. Sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan

untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.

Menurut O.R. Simorangkir dalam Hasanuddin Rahman, Kredit adalah pemberian

prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada

waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka

transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit

berfungsi koperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditor

dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya,

kredit dalam arti luas didasarkan atas komponenkomponen kepercayaan, risiko dan

pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang.7

Sedangkan dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau

tagihan. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

menyebutkan bahwa “ 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 “ .

2. Pengertian Perjanjian Kredit

6 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung : Alumni, 1989), h. 21.
7 Rahman. Hasanuddin, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia,  (Bandung: Citra

Aditya Bakti, 1998)  h. 95.



Atas suatu pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya, pertama-tama akan

selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank

menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksana

pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu haruslah dengan diadakannya suatu persetujuan

atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang.

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu

perjanjian kredit, selain berdasarkan Pasal 1 angka 11 juga berdasarkan Pasal 1 angka 12

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di mana disebutkan bahwa kredit

diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan

pihak lain.

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di dalam

definisi atau pengertian kredit sebagaimana Pasal 1 angka 12 tersebut diatas, dapat

mempunyai beberapa maksud sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan

kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitor yang

berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku

Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam-

meminjam) KUH Perdata khususnya.

2. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit

bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Kalau semata-mata hanya dari bunyi

ketentuan Pasal 1 angkam 12 Undang-undang Perbankan 1992 tersebut, maka sulit

kiranya untuk menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang menghendaki agar

pemberian kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis.



Namun ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi

Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1996 tanggal 3 Oktober 1966 Jo. Surat Edaran Bank

Negara Indonesia Unit 1 No. 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran

Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649 UPK/Pemb.tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi

Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang

menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib

mempergunakan atau membuat akad perjanjian kredit.

Namun demikian, yang lebih penting dari pada dasar diadakannya yang lebih

penting dari pada dasar diadakannya perjanjian kredit, adalah filosofi daripada keharusan

adanya suatu perjanjian kredit atas setiap pelepasan kredit bank kepada

nasabahnya.Adapun filosofi tersebut adalah berfungsinya perjanjian kredit tersebut sebagai

alat bukti, dan sebagaimana diketahui bahwa surat-surat perjanjian yang ditandatangani

adalah merupakan suatu akta.

Pinjam meminjam sendiri diatur dalam Buku III Bab ke tiga belas KUHPerdata.

Dalam Pasal 1754 KUH Perdata disebutkan, 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 keadaan yang

sama pula.

Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa perjanjian kredit bank di Indonesia

adalah perjanjian yang bernama.Dalam aspeknya yang konsensual perjanjian ini tunduk

kepada Undang-Undang Perbankan dan bagian umum Buku III KUHPerdata. Dalam aspek

riil perjanjian ini tunduk pada Undang-Undang Perbankan dan ketentuan yang terdapat di



dalam model-model perjanjian (standar) kredit yang dipergunakan di lingkungan

perbankan, perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil ini tidak tunduk pada Bab XIII Buku

III KUHPerdata.8

Mengenai pengertian perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (principal) yang

bersifat formil dan riil. Sebagai perjanjian principal, maka perjanjian jaminan adalah

assesoir. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok,

sedangkan artinya riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan

uang oleh bank kepada nasabah.

C. Klausula Baku

1. Pengertian Klausula Baku

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah

perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan

pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau

meminta perubahan.9

Mariam Darus Badrulzaman mendefinisikan bahwa perjanjian baku adalah

perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk

formulir yang bermacam-macam bentuknya.

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang

menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang

8 Mariam Darus Badrulzaman, Op.cit, h.111.
9 Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, ( Bandung : Citra

Aditya Bakti, 1992), hlm. 6.



mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang distandarisasikan atau dibakukan

meliputi model, rumusan dan ukuran.10

Selain itu terdapat pula definisi resmi dari klausula baku yang diberikan dalam

Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

yang berbunyi: “Setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan

dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam

suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

2. Macam-Macam Bentuk Klasusula Baku

Klausula baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:11

a. Perjanjian baku sepihak

Merupakan perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat

kedudukannya dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang

lazimnya mempunyai kedudukan ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua

belah pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian kerja kolektif.

b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah

Merupakan perjanjian yang mempunyai objek berupa hak-hak atas tanah. Dalam

bidang agraria, misalnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan

Sertipikat Hak Tanggungan.

c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat

10 Ibid., h. 48.
11 Ibid., h. 50.



Merupakan perjanjian yang sudah sejak semula disediakan untuk memenuhi

permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat yang

bersangkutan.

3. Ciri-Ciri Klausula Baku

Ciri-ciri klausula baku adalah sebagai berikut:12

a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur;

b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut;

c. Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;

d. Bentuknya tertulis;

e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang

berlaku di negara-negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam

bentuk perjanjian atau klausula baku tersebut, dilihat dari kepentingan pengusaha, bukan

dari kepentingan konsumen.

Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, maka kepentingan ekonomi pengusaha

lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh

pengusaha.

4. Akibat Hukum Perjanjian Yang Berbentuk Klausula Baku

Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku terdapat dalam pasal 1 ayat (10)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan

mengenai pencantuman klausula baku tersebut dimaksudkan oleh undang-undang sebagai

12 Ibid., h. 52.



usaha untuk menempatkan kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha

berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Sehingga, dalam hal hubungan pelaku usaha

dan konsumen, maka pencantuman klausula baku harus memperhatikan ketentuan pasal 18

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi

sebagai berikut:13

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap
dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang

yang dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang

yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara

langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen ecara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh
pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang
dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya
sulit atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit
dimengerti;

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku saha pada dokumen atau
perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yangbertentangan dengan
undang-undang ini.”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka setiap perjanjian dalam hal hubungan antara

pelaku usaha dengan konsumen, yang mencantumkan klausula baku di dalamnya, wajib

13 Penjelasan pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen tersebut.

Konsekuensi terhadap pelanggaran pasal 18 adalah batal demi hukum terhadap

perjanjiannya, kecuali apabila dicantumkan klausula severability of provisions, maka yang

batal demi hukum hanyalah klausula yang bertentangan dengan pasal 18 saja. Sedangkan

terhadap perjanjian lain di luar hubungan pelaku usaha dan konsumen, pencantuman

klausula baku adalah sah-sah saja.14

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka apabila suatu perjanjian yang

mencantumkan klausula baku di dalamnya telah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat

sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan memenuhi

pula hal-hal dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dapat ditarik

suatu kesimpulan bahwa suatu perjanjian yang mencantumkan klausula baku di dalamnya

adalah sah sepanjang terpenuhinya unsur formil dan materiil dalam pasal 1320 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata tersebut.

D. Lembaga Perbankan

1. Pengertian Lembaga Perbankan

Bank selain mempunyai fungsi yang penting bagi suatu negara juga merupakan alat

bagi pemerintah untuk menjaga stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara.

Stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara dapat tercapai, apabila bank diberi

fungsi oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya sebagai alat ekonomi dan keuangan

negara.15

14 Ibid, h.55
15 Achmad Anwari, Praktek Perbankan di Indonesia, (Jakarta  : Ghalia Indonesia, 1981), hal.16.



Adapun pengertian bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun

1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah 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.16

2. Jenis Lembaga Perbankan

Dalam rangka penyempurnaan tata perbankan di Indonesia ditempuh langkah

penyederhanaan jenis bank menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini

sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-undang No. 10 Tahun

1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut jenisnya, bank terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Pengertian Nasabah

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 10 Tahun 1998 tentang

perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa

bank. Sedangkan yang dimaksud dengan nasabah debitor menurut Pasal 1 angka 18 adalah

16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, ( Jakarta : Sinar Grafika,
2002), h. 9.



nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang

bersangkutan.

E. Tinjauan tentang akta

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam Bahasa Belanda disebut “acte/akta” dan dalam

Bahasa Inggris disebut “act/deed”, pada umumnya mempunyai dua arti yaitu :

a. Perbuatan (handeling)/ perbuatan hukum (rechtshandeling), itulah pengertian yang

luas, dan ;

b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum

tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu

Sedang menurut R.Subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan, bahwa kata “acta”

merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa latin dan berarti

perbuatan-perbuatan.17 A. Pittlo mengartikan akta, adalah surat yang ditandatangani,

diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk

keperlusan siapa surat itu dibuat.18

Sudikno Mertokusumo mengatakan akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang

memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang

dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.19

2. Macam Akta

17 H.R. Daeng Naja, Op,cit., h. 9.
18 Ibid.
19 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1979), h. 106.



Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, maka akta dapat dibedakan atas :

a. Akta Otentik

1)Pengertian Akta Otentik

Definisi mengenai akta otentik dengan jelas dapat dilihat di dalam Pasal 1868

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “ Suatu Akta Otentik ialah

suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang di buat oleh

atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana

akta dibuatnya.”

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas

dapatlah dilihat bentuk dari akta ditentukan oleh Undang-undang dan harus dibuat

oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang. Pegawai yang berwenang yang

dimaksud disini antara lain adalah Notaris, hal ini di dasarkan pada Pasal 1 angka 1

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan

bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

dan berwenang lainnya sebagai dimaksud dalam Undang-undang ini.

2) Syarat-syarat Akta Otentik

Otentisitas dari akta Notaris didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang

nomor 1 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana disebut Notaris adalah pejabat

umum; dan apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas seperti yang

disyaratkan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta yang

bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :20

20H.R. Daeng Naja, Op,cit., h.15.



a) Akta itu harus dibuat “ oleh “ (door) atau “ dihadapan “ (ten overstaan) seorang

pejabat umum;

b) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;

c) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus empunyai

wewenang untuk membuat akta itu.

Jadi suatu akta dapat dikatakan otentik bukan karena penetapan Undang-

undang, tetapi karena dibuat oleh-atau dihadapan seorang pejabat umum dengan

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdata.

3) Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk

pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain akta di

bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti,

tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta.21

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum juga menjadi akta di

bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat

cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUH Perdata

tersebut diatas.

Mengenai akta di bawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam

Rbg ada diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 dan dalam KUH Perdata

diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, dan dalam Stb. 1867 No. 29.

Mengenai akta di bawah tangan yang memuat pengakuan utang secara sepihak

untuk membayar sejumlah uang atau memberikan/menyerahkan sesuatu barang yang

dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya

21 Ibid, h.14.



sendiri oleh orang yang menandatangani (orang yang berutang), atau paling sedikit

selain tanda tangan, harus ditulis sendiri oleh si penandatangan (orang yang

berutang) suatu persetujuan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang

terutang.

Jika ini tidak diindahkan, maka apabila perikatan dipungkiri, akta di bawah

tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan,

demikian menurut Pasal 1878 KUH Perdata, yang bersamaan isinya dengan Pasal

291 Rbg dan Pasal 4 Stb.1867 No. 29. Apa yang dimaksud dengan permulaan bukti

tertulis, dijelaskan dalam Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata, yang berbunyi : “ Yang

dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis yang

berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili

olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa

yang dimajukan oleh seseorang” .

Jadi surat yang berasal dan penggugat atau pihak ketiga tidaklah merupakan

permulaan bukti tertulis. Untuk dapat menjadi bukti sempurna atau lengkap, maka

permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lain.

F. Legalisasi

1. Pengertian Legalisasi

Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan:22

Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani
di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga
dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pegawai umum.

22 Subekti, Pembuktian dan Daluwarsa, (Jakarta : Intermasa, 1986), h.68



Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu
cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang
notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana
ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah
diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu,
dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai
umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang undang
dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan.

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa akta yang diperbuat oleh para pihak

yang dibubuhi dengan tandatangan tersebut, mendapat pengesahannya dari notaris atau

pejabat yang berwenang untuk itu.

Legalisasi dalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan bahwa dokumen yang

dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang

membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan

wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penanda

tanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda tanganan itu.

Dengan demikian Legalisasi itu adalah melegalisasi dokumen yang dimaksud

dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tanda tangan , penandatanganan dan

tanggalnya.

Selain Waarmerking dan Legalisasi sebagaimana tersebut diatas, biasanya para

pihak juga melakukan pencocokan fotocopy yang kadangkala diistilahkan dengan istilah

yang sama yaitu “legalisir”.

Dalam prakteknya hal yang dilakukan untuk istilah “legalisir” ini adalah

mencocokan fotocopy suatu dokumen dengan aslinya dengan judul pencocokan fotocopy.

Pada fotocopy tersebut akan di-stempel/cap disetiap halaman yang di fotocopi dengan

paraf Notaris dan halaman terakhir dari Pencocokan Fotocopy tersebut akan dicantumkan

keterangan bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya.



2. Tata Cara Legalisasi

Sering orang membuat perjanjian, ditulis oleh pihak-pihak, tidak dibuat di hadapan

notaris. Tulisan yang demikian disebut akta di bawah tangan. Di bawah tangan ini adalah

terjemahan dari bahasa Belanda (onderhands)23

Ada kalanya yang dibuat di bawah tangan itu, para pihak kurang puas kalau tidak

dicapkan di notaris. Notaris dalam hal ini dapat saja membubuhkan cap pada akta-akta di

bawah tangan itu. Sebelum membubuhkan cap notaris, diberi nomor dan tanggal, nomor

mana harus `dicatat dalam buku (daftar akta), kemudian diberikan kata-kata, dan

ditandatangani oleh notaris.

Membubuhkan cap pada akta di bawah tangan semacam itu salah satunya

Legalisasi atau Pengesahan. Untuk keperluan legalisasi itu, maka para penanda tangan akta

itu harus datang menghadap notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah.

Kemudian notaris memeriksa tanda kenal, yaitu KTP atau tanda pengenal lainnya.

Pengertian kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari, yakni notaris harus mengerti benar

sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu memang sama dengan

kartu kenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat tinggal di alamat kartu itu,

gambarnya cocok. Sesudah diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan akta di bawah

tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surat di bawah tangan itu.

23 http://groups.yahoo.com/group/Notaris_Indonesia/message/3395 di akses tanggal 18 Februari 2014 jam
17.00 WIB.


