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ABSTRAK 

 

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan 

sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar dan mempunyai 

fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Secara nyata rumah sangat 

berperan besar dalam meningkatkan kesejaterahan masyarakat.  

Akan tetapi, masih banyak anggota masyarakat yang belum memiliki rumah 

khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam memenuhi 

kebutuhan terhadap rumah, masyarakat yang berpenghasilan rendah sangat sulit 

memiliki rumah secara tunai. Sering kali dikarenakan pentingnya peran rumah 

dalam kehidupan manusia, rumah terkadang bisa menjadi objek yang rawan 

terhadap timbulnya permasalahan Seperti permasalahan pengalihan kredit rumah, 

permasalahan Jual beli rumah. Hal ini terjadi kemungkinan karena faktor ekonomi 

dan ketidaktahuan salah satu pihak akan prosedur yang benar, illustrasi tersebut 

biasanya terjadi di masyarakat. untuk itu diperlukan perlindungan hukum 

sehingga mencegah segala praktik yang bisa merugikan hak seseorang. 

Maka perlu sekali dibuat Sebuah Akta perjanjian sebagai bukti tertulis terjadinya 

jual beli atau pengalihan kredit untuk menjamin kepastian dan perlindungan 

Hukum terhadap pihak yang melakukan ikatan. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 The house is a building that serves as a residence or dwelling and means 

of fostering the family. The house is a basic need and has a very important 

function for human life. In real home play a huge role in improving society 

kesejaterahan. 

However, there are still many members of the public who do not own a home, 

especially for people on low incomes. In meeting the needs of the home, low-

income communities is very difficult to have a house in cash. Often because of the 

important role of the home in human life, the house can sometimes be an object 

that is vulnerable to diversion to issues like the problems of home loans, the issue 

of sale and purchase of the house. This is likely due to economic factors and the 

ignorance of one of the parties would be the correct procedure, illustration 

usually occur in the community. it is necessary for the protection of the law so as 

to prevent any practices that could harm one's rights. 

It is necessary once made a deed of agreement as written evidence of the sale or 

transfer of credit to guarantee legal certainty and the protection of law against 

anyone bond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN

       Rumah adalah bangunan yang 

berfungsi sebagai tempat tinggal atau 

hunian dan sarana pembinaan 

keluarga. Rumah merupakan 

kebutuhan dasar dan mempunyai 

fungsi yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Secara nyata 

rumah sangat berperan besar dalam 

meningkatkan kesejaterahan 

masyarakat.  

Akan tetapi, masih banyak 

anggota masyarakat yang 

belum memiliki rumah 

khususnya bagi masyarakat 

yang berpenghasilan rendah. 

Dalam memenuhi 

kebutuhan terhadap rumah, 

masyarakat yang 

berpenghasilan rendah 

sangat sulit memiliki rumah 

secara tunai. Oleh sebab itu, 

pemerintah menyediakan 

suatu program untuk 

memudahkan masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan 

akan rumah yaitu dengan 

adanya program Kredit 

Pemilikan Rumah.1 

                                                             
1  Handri Rahardjo, Cara Pintar 

memilih dan mengajukan kredit, 
Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2003, hal 
94   

 

Kredit adalah pembayaran 

dari suatu pembelian yang di 

lakukan secara di angsur 

atau di bayar secara 

bertahap.Di Indonesia 

terdapat dua jenis Kredit 

Pemilikan Rumah yaitu 

Kredit Pemilikan Rumah 

Subsidi dan Non Subsidi. 

Kredit Pemilikan Rumah 

Subsidi merupakan kredit 

yang diperuntukan kepada 

masyarakat berpenghasilan 

menengah ke bawah dalam 

rangka memenuhi kebutuhan 

perumahan atau perbaikan 

rumah yang telah dimiliki.2 

 

 Sedangkan Kredit Pemilikan 

Rumah Non Subsidi adalah suatu 

KPR yang diperuntukan bagi seluruh 

masyarakat tanpa bantuan 

pemerintah, artinya Kredit Pemilikan 

Rumah Non Subsidi adalah kredit 

kepemilikan rumah yang dilakukan 

secara mandiri. 

Bank Sendiri pastinya 

mempunyai fasilitas program kredit 

                                                             
2   Di akses dari 

http://www.marketingsakti.com/seputar-

kpr/pengertian-kpr.html 29 april 2016. 



pemilikan rumah. Tujuan adanya 

kredit pemilikan rumah beberapa 

sumber, maksud dan tujuan 

diberikannya layanan kredit 

pemilikan rumah sudah jelas yakni 

 membantu Masyarakat yang ingin 

memiliki rumah tetapi tidak 

mempunyai uang secara cash/tunai 

dalam jumlah banyak. Tujuan 

tersebut agar lebih ditekankan pada 

kebutuhan primer selain itu juga 

untuk kesejaterahan hidup 

masyarakat karena rumah merupakan 

tempat untuk tinggal dan unutk 

melakukan kegiatan lain. KPR 

merupakan sarana fasilitator untuk 

mendapatkan suatu kredit khususnya 

rumah. 

Agunan yang diperlukan untuk kredit 

pemilikan rumah adalah rumah yang 

akan dibeli itu sendiri untuk KPR 

Pembelian, sedangkan KPR 

Multiguna atau KPR Refinancing 

yang menjadi agunan adalah rumah 

yang sudah dimilki. 

Karena masuk dalam 

kategori konsumtif maka 

peruntukan KPR haruslah 

untuk kegiatan yang bersifat 

konsumtif seperti pembelian 

rumah, furniture, kendaraan 

bermotor, dan tidak 

diperbolehkan untuk 

kegiatan yang bersifat 

produktif seperti pembelian 

stok barang dagangan, 

modal kerja, dan lain 

sebagainya3. 

 

Program Kredit Kepemilikan 

Rumah pada umumnya dapat 

dilakukan di Bank. Para pihak bisa 

langsung mendatangi bank dan 

mengajukan kredit kepemilikan 

rumah. Bank sendiri mempunyai 

fungsi utama, yakni menghimpun 

dana dari masyarakat dan 

menyalurkan dana kepada 

masyarakat sesuai dengan undang-

undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang perubahan atas undang-

undang nomor 7 tahun 1992 tentang 

perbankan, yang berbunyi: 

       “Bank 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 tarif hidup 

rakyat banyak.” 

                                                             
3 Di akses dari 

http://www.landasanteori.com/2015/10/peng

ertian-kpr-kredit-pemilikan-rumah.html Juli 

2016. 



Perjanjian kredit yang di sediakan 

Bank, umumnya menggunakan 

bentuk baku standart contract. 

memang dalam praktiknya bentuk 

perjanjian telah di sediakan oleh 

bank sedangkan debitur hanya 

mengikuti dan memahaminya dengan 

baik4.  

Sering kali dikarenakan 

pentingnya peran rumah dalam 

kehidupan manusia, rumah terkadang 

bisa menjadi objek jual beli yang 

rawan terhadap timbulnya 

permasalahan. Hal ini terjadi 

kemungkinan karena faktor ekonomi 

dan ketidaktahuan salah satu pihak 

akan prosedur yang benar, illustrasi 

tersebut biasanya terjadi di 

masyarakat. untuk itu diperlukan 

perlindungan hukum sehingga 

mencegah segala praktik yang bisa 

merugikan hak seseorang. 

Sebagai contoh, misalkan 

apabila ada sesesorang mengikuti 

program kredit untuk memiliki 

rumah akan tetapi sebelum 

berakhirnya masa kredit atau jangka 

waktu pelunasan berakhir orang 

tersebut tidak mampu meneruskan, 

maka biasanya  orang tersebut akan 

mengalihkan kredit rumah tersebut 

                                                             
4 Hermansyah, Hukum Perbankan 

Nasional, Kencana, Jakarta 2012  hal 71. 

kepada orang lain, maka terjadilah 

pengalihan atau oper kredit. 

Oper kredit adalah istilah yang 

biasanya digunakan di masyarakat 

yang artinya adalah proses 

pengalihan kredit dari debitur lama 

ke debitur yang baru. 

Alasan dari beberapa orang 

yang melakukan oper kredit  

biasanya dikarenakan 

ketidaksanggupan pihak pertama 

untuk melakukan kredit yang 

dikarenakan beberapa hal, umumnya 

karena permasalahan faktor ekonomi. 

Kedua, biasanya disebabkan oleh 

ketidaksabaran pihak pertama dalam 

menjual rumah. 

Oper kredit dilakukan setidaknya ada 

3 cara yang sering digunakan orang, 

yaitu lewat Bank, Lewat Notaris, Di 

bawah tangan. 

Dalam hal ini adalah hal yang 

menarik bagi penulis untuk meneliti 

beberapa kejadian tentang oper kredit 

atau pengalihan kredit kepemilikan 

rumah yang pernah terjadi di salah 

satu Bank di Indonesia, tentu ditinjau 

dari sisi hukumnya.  

Berdasarkan hasil dari 

wawancara langsung dengan Bapak 

Agus dan pejabat legal head di Bank 

Negeri, memang pernah terjadi 



adanya pengalihan kredit terhadap 

rumah. Walaupun pihak Bank 

mengetahui adanya pengalihan kedit 

yang dilakukan debitur dan pihak 

baru lainnya namun hal tersebut 

tidak semerta-merta melepas 

perikatan antara debitur dan Bank 

sehingga debitur masih mempunyai 

tanggung jawab penuh terhadap 

kreditur. 

Penjelasan dari perikatan 

sendiri adalah suatu 

hubungan hukum antara dua 

belah pihak berdasarkan 

mana pihak yang satu berhak 

menuntut sesuatu hal dari 

pihak lain. Pihak yang berhak 

menuntut disebut Kreditur, 

sedangkan pihak yang 

berkewajiban memenuhi 

tuntutan itu disebut debitur. 

Sehubungan dengan uraian 

diatas, Pasal 1233 KUH 

Perdata mengatur bahwa tiap-

tiap perikatan dilahirkan baik 

karena persetujuan atau 

perjanjian, baik karena 

undang-undang, itulah 

sebabnya ada perikatan yang 

lahir dari persetujuan atau 

perjanjian dan ada perikatan 

yang lahir dari undang-

undang, begitu juga 

akibatnya, lahirnya seseorang 

atau pihak sebagai kreditur, 

dan/atau sebagai debitur, bisa 

karena mereka melakukan 

atau mengadakan perjanjian 

untuk melakukan hak atau 

kewajiban itu dan bisa juga 

hak dan kewajiban itu 

dilahirkan atas dasar 

ketentuan undang-undang 

dari perbuatan atau peristiwa 

yang mereka lakukan.5  

 

Dari hasil wawancara dengan 

pihak Bank, dan pengambil program 

krdit perumahan serta pihak yang 

akan mengambil alih kredit tersebut 

yang secara garis besar dapat 

disampaikan sbb:  

Keluarga Ag ingin segera memiliki 

rumah, namun tidak memahami tata 

cara pembelian rumah terutama cara 

kepemilikan rumah yang terkait 

dengan oper kredit kepemilikan 

rumah. Pada saat itu Ag hanya 

memiliki dana sebesar sekitar 50% 

dari harga pasaran pada waktu itu  

untuk rumah type 36. 

                                                             
5 I Ketut Okta Setiawan, Hukum 

Perikatan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 
Juni 2015 hal 42.  



 Saat mencari informasi berkaitan 

rumah yang akan dibeli tersebut, Ag 

di  pertemukan oleh pihak perantara 

yang memberikan Informasi ada 

rumah yang akan di jual di 

Perumahan GMS milik keluarga Sp 

dengan  penjelasan dari pemilik 

rumah bahwa rumah ini sudah proses 

pembayaran angsuran kredit selama 

5 tahun dari 15 tahun masa kredit di 

salah satu bank negara dengan 

angsuran dengan jumlah tertentu / 

per bulan sesuai ketentuan 

pembayaran yang ditetapkan oleh 

Bank. 

 

Pihak Sp minta “biaya oper 

kredit” (istilah yang dipergunakan 

oleh kedua belah pihak sebesar  

jumlah tertentu dan selanjutnya sisa  

angsuran berikutnya sampai dengan 

pelunasan kredit akan di bayar oleh 

Ag.  

Proses kesepakatan tersebut 

dilaksanakan dengan melakukan 

pelunasan pembayaran “biaya oper 

kredit” tersebut secara bertahap oleh 

pihak Ag, sebagai persyaratan 

dilaksanakannya oper kredit keluarga 

Sp kepada Keluarga Ag, yang  hanya 

dengan bukti kwitansi dan proses 

selanjutnya akan sanggup dibantu 

oleh pihak Sp. 

 Dalam peristiwa tersebut di 

ketahui secara verbal oleh pengurus 

Bank Cabang setempat dan pihak Ag 

di anjurkan mengajukan oper kredit 

ke pihak Bank. Selanjutnya pihak Ag 

melengkapi data yang di perlukan 

sesuai penjelasan salah satu 

karyawan Bank. Tetapi dalam proses 

tersebut ternyata hasil akhir 

permohonan keluarga Ag belum bisa 

di kabulkan dan dalam penjelasan 

pihak Bank dianjurkan membayar 

cicilan kredit jangan sampai telat 

jatuh tempo agar tidak terjadi 

penyegelan dan saat menerima 

penjelasan tersebut juga di 

sampaikan bahwa pihak Sp memiliki 

tunggakan selama 7 bulan dan harus 

di lunasi bila tidak rumah tersebut 

bisa di segel / sita  Bank. 

Pada situasi ini pihak Ag 

merasa pada posisi yang lemah. 

Yang pertama transaksi hanya 

dengan kwitansi pembayaran oper 

kredit kedua belah pihak, kedua 

permohonan oper kredit ke Bank di 

tolak, yang ketiga Pihak Ag tidak 

mengetahui sebelumnya bila ada 

tunggakan selama 7 bulan. 



Pada suatu saat pihak Ag 

memohon pengertian ke Pihak Sp 

agar segera proses ini di lanjutkan ke 

notaris untuk penguatan kesepakatan 

oper kredit rumah tersebut. Akhirnya 

kedua keluarga menghadap di depan 

notaris. Setelah notaris mengetahui 

permasalahan yang terjadi dan dalam 

kesepakatan tersebut pihak Ag 

mendapatkan beberapa surat kuasa 

diantara lain surat kuasa untuk 

melunasi sisa angsuran dan surat 

kuasa untuk mengambil sertifikat. 

Dengan surat tersebut tanggungan 

kredit Harus di lunasi Pihak Ag 

sebelum jangka waktu yang di 

tentukan, Biaya balik nama dan lain-

lain pada rumah tersebut ditanggung 

oleh Pihak Ag 6 

 

METODE PENELITIAN 

 Untuk menghasilkan karya tulis 

ilmiah yang dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya maka harus 

di dukung dengan fakta-fakta atau 

dalil-dalil yang akurat yang diperoleh 

melalui penelitian. Penelitian pada 

dasarnya merupakan suatu upaya 

pencarian dan bukannya sekedar 

                                                             
6 Wawancara dengan Agus 

Sutardi, Legal Head di Bank Negeri dan 

Notaris pada tanggal 18-20 April 2016. 

mengamati dengan teliti terhadap 

sesuatu objek yang mudah terpegang 

di tangan.7  

 

Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu 

tidak lain adalah pengetahuan atau 

lebih tepatnya pengetahuan yang 

benar, dimana pengetahuan yang 

benar ini nantinya dapat dipakai 

untuk menjawab pertanyaan atau 

ketidaktahuan tertentu.8  

 

6.1 Metode penelitian yang di 

gunakan penulis ada 2 yaitu 

penelitian lapangan yang bersifat 

yuridis empiris dan dengan studi 

pustaka (penelitian kepustakaan) 

yang bersifat yuridis normatif , 

sebagaimana yang diuraikan sebagai 

berikut: 

a. metode penelitian Yuridis 

Empiris 

pada pendekatan Yuridis 

Empiris (Non Doktrinal), 

hukum di konsepkan 

sebagai pranata sosial 

yang secara rill dikaitkan 

dengan variabel-variabel 

sosial yang lain. Dalam 

                                                             
7 Bambang Soenggono. Metodologi 

Penelitian Hukum, Jakarta :  PT.Rajagrafido 

Persada,1997, hlm 27. 
8 Ibid. hlm 27-28. 



hal ini penulis 

menggunakan teknik 

wawancara yang 

dilakukan terhadap 

informan. Informan 

tersebut yaitu pelaku yang 

pernah mengalami 

kejadian tersebut, dan 

beberapa informan 

penunjang dari legal head 

yang ada di Bank Negeri 

dan notaris. Hal-hal yang 

di pertanyakan adalah 

mengenai aspek-aspek 

yang berkaitan dengan 

permasalahan pengalihan 

kredit terhadap rumah. 

 

b. Metode penelitian Yuridis 

Normatif 

Dalam penelitian ini yang 

di gunakan adalah tipe 

penelitian deskriptif yaitu 

dengan menekankan pada 

penggunaan berupa 

norma hukum tertulis 

yang bersifat normatif  

(law in book). Jenis data 

yang di gunakan adalah 

data sekunder yaitu data 

yang diperoleh melalui 

penelusuran 

kepustakaan.9 

  

Data sekunder yang akan di 

gunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

 

6.2 Sumber Bahan Hukum 

1. Bahan hukum primer 

yaitu data diperoleh 

berasal dari aturan yang 

mengikat yaitu peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku diantaranya 

kitab undang-undang 

hukum perdata, dan 

peraturan perundang-

undangan terkait lainnya 

2. Bahan hukum sekunder 

yaitu data yang diperoleh 

berasal dari buku-buku, 

makalah, artikel-artikel 

media cetak maupun 

elektronik (internet) dan 

sebagainya yang 

membahas aspek aspek 

hukum terutama yang 

berkiatan dengan hukum 

perikatan / kontrak  

                                                             
9 Sri Maudji, et al, Metode 

Penelitian dan Penulisan Hukum, (badan 

penerbit Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 2005) hal 25. 



3. Bahan hukum tresier, 

yaitu data yang diperoleh 

dari kamus untuk, 

membantu menjelaskan 

bahan hukum primer dan 

sekunder. Data yang 

diperoleh dikumpulkan 

dengan alat pengumpulan 

data berupa studi 

dokumen. Studi dokumen 

dilakukan dengan cara 

memilah dan membaca 

kepustakaan yang 

diperlukan serta 

memanfaatkan sumber-

sumber kepustakaan yang 

ada kaitannya dengan 

permasalahan yang akan 

di bahas dalam penelitian 

ini. 

Selain itu juga didukung 

dengan data yang diperoleh 

dari lapangan melalui 

wawancara.  

Adapun metode analisis yang 

digunakan yaitu metode pengolahan 

kualitatif dengan menekankan pada 

aspek analisis subyektif peneliti 

dengan menekankan pada data yang 

di peroleh dan pendekatan yang 

dilakukan peneliti. Diantaranya pada 

peraturan perundang-undangan 

sehingga hasil penelitian akan 

bersifat deskriptif analisis. 

PEMBAHASAN 

KEKUATAN HUKUM ALAT 

BUKTI  PENGALIHAN KREDIT 

RUMAH 

Kwitansi dan Akta Notaris: 08 Mei 

1995 No.67 sebagai dasar 

pengalihan kredit antara Sp dan 

Ag. 

Saat diawal kesepakatan Sp 

dan Ag terjadi negosiasi, pihak Ag 

menerima sebuah kwitansi dari pihak 

Sp. setelah pihak Ag melakukan 

pembayaran terhadap Sp yang 

berkaitan dengan pembelian rumah, 

pada saat itu pihak Ag sama sekali 

tidak mengerti akan apa itu 

pengalihan kredit. bisa di sebut 

sebagai orang awam. Sedangkan 

pemahaman yang pihak Ag mengerti 

adalah membeli sebuah rumah yang 

ternyata rumah tersebut masih dalam 

masa kredit Bank. 



Setelah kwitansi tersebut 

dinilai oleh pihak bank bahwa 

kwitansi tersebut kurang menjamin  

untuk menjadi bukti yang kuat dalam 

perbuatan pengalihan kredit. Dan 

Bank memberikan saran agar di 

buatkan akta. 

Maka Pihak Sp dan Ag 

membuat akta perjanjian yang 

berkaitan dengan maksut mereka 

berdua, dimana pembuatannya 

dibantu oleh Notaris dan pejabat 

pembuat akta tanah. Dalam akta 

tersebut dijelaskan bahwa pihak Sp 

sebagai yang Mengoperkan 

sedangkan Ag sebagai Yang 

Mengoper. Serta di jelaskan pula 

mengenai kewajiban kedua pihak dan 

pemberian kuasa penuh terhadap Ag 

yang diberi oleh Sp. 

 Kekuatan hukum Kwitansi 

Kwitansi yaitu surat bukti 

yang menyatakan telah terjadinya 

penyerahan sejumlah uang, dari 

pemberi kepada penerima dan 

ditandatangani oleh penerima 

sejumlah uang yang ditulis pada 

surat tersebut. Kwitansi dilengkapi 

dengan keterangan tempat, tanggal 

dan alasan penyerahaannya sejumlah 

uang tersebut. Biasanya untuk 

memperkuat tanda bukti transaksi 

pada kwitansi akan ditempelkan 

Materai sebesar yang sudah 

ditentukan oleh Undang-Undang 

perpajakan.10 

 

Kwitansi merupakan suatu 

surat atau dokumen yang biasanya 

digunakan sebagai tanda bukti bahwa 

telah terjadi sebuah penerimaan 

sejumlah uang dengan jumlah 

tertentu dari pemberi uang kepada 

penerima uang, yang dilengkapi 

dengan beberapa rincian yang 

menjelaskan tujuan dari pembayaran 

atau transaksi, tempat dan tanggal 

dimana terjadinya transaksi tersebut. 

Terdapat beberapa transaksi yang 

menggunakan bukti kwitansi dalam 

pendatanganannya diwajibkan untuk 

disertai materai sebagai legalitas dari 

                                                             
10 Di akses dari 

http://www.pengertianku.net/2015/10/penger

tian-kwitansi-dan-fungsinya.html 1 Agustus 

2016. 



kwitansi yang dibuat sebagai bukti 

dari transaksi. 

Berdasarkan ketentuan pasal 164 

HIR dan 284 Rbg serta pasal 1886 

KUHPerdata ada lima alat bukti 

dalam perkara perdata di Indonesia, 

Yaitu: 

1. alat bukti tertulis 

2. alat bukti saksi 

3. alat bukti 

persangkaaan 

4. alat bukti pengakuan 

5. alat bukti sumpah 

 

Pasal 1876 KUHPerdata 

menjelaskan agar bukti tulisan 

mempunyai kekuatan hukum, maka 

haruslah merupakan akta otentik atau 

akta di bawah tangan. Akta otentik 

yaitu akta baku atau keterangan yang 

dibuat oleh atau di hadapan pejabat 

umum yang berwenang. Sedangkan 

akta dibawah tangan yaitu suatu akta 

atau keterangan yang dibuat dan 

ditandatangani sendiri oleh dengan 

atau tanpa perantara pejabat yang 

berwenang. 

Dalam hal ini kwitansi dapat 

dijadikan menjadi bukti tertulis yang 

sah, namun bunyi dari kwitansi 

tersebut haruslah jelas, Bilamana 

dalam bukti tertulis tersebut di beri 

Materai, maka akan bisa menjadi alat 

bukti di pengadilan. Surat bukti tetap 

sah walaupun tanpa materai. Akan 

tetapi, bila misalkan surat bukti 

tersebut akan digunakan sebagai alat 

bukti di pengadilan, maka 

dikenakan Bea Materai sebagai pajak 

dokumen. Surat pernyataan yang 

belum dibubuhi meterai tetapi ingin 

diajukan sebagai alat bukti di 

pengadilan, maka biasanya 

pelunasan Bea Materai dilakukan 

dengan Pemeteraian di Kemudian. 

Dalam beberapa kwitansi 

yang dibuat oleh pihak Sp kepada 

Ag, berbunyi:  



“Persekot Jual beli rumah GMS Blok 

AI-44 Desa Tambak Sawah, Waru 

Sidoarjo harga yang disepakati Rp 

16.000,000,-“ (beserta materai) 

(Perskot di sini diartikan oleh kedua 

belah pihak sebagai uang muka. 

Uang muka yang di sepakati Pihak 

Ag untuk memperoleh akses 

pembelian terhadap rumah Sp). 

Tiap kwitansi terbilang 

dengan nilai yang berbeda sehingga 

bila di total semuanya sejumlah 

enam belas juta. nilai terbilangnya 

berbeda dikarenakan pihak Ag 

membayar tunai kepada Sp secara 

bertahap. 

Sedangkan di akhir pelunasan 

pembayaran dari kwitansi berbunyi: 

“Pelunasan Jual beli Rumah GMS 

Blok Ai-44 Desa Tambak Sawah, 

Waru Sidoarjo” (beserta materai) 

dalam kejadian ini, Pihak Ag 

membayar uang sebesar 16.000.000,- 

sebagai imbalan/ganti rugi kepada 

pihak Sp dan supaya Pihak Sp 

bersedia Rumah yang status nya 

kredit tersebut di pindah alihkan 

kepada Ag. 

Berdasarkan semua kwitansi tersebut 

dijadikan bukti oleh kedua belah 

pihak bahwa telah terjadi 

pembayaran dan jual-beli rumah. 

 

 Kekuatan hukum Akta 

Notaris  

1. Pengertian Akta 

 

Akta adalah suatu tulisan yang 

dibuat untuk dijadikan bukti 

tentang suatu peristiwa dan 

ditandatangani pihak yang 

membuatnya. 

Berdasarkan ketentuan pasal 1867 

KUH Perdata suatu akta dibagi 

menjadi 2 (dua), antara lain: Akta 

Di bawah Tangan, (Onderhands), 

Akta Notariil 

Akta Resmi (Otentik).11 

 

2. Akta Dibawah Tangan 

 

                                                             
11 Diakses dari 

http://rahmadvai.blogspot.co.id/2014/04/pen

gertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html 11 

Agustus 2016. 



Akta yang dibuat oleh pihak-pihak 

saja dan disertai saksi namun 

pembuatannya tidak dihadapan 

Pejabat Notaris. Akta yang dibuat 

ditandatangani oleh para pihak 

yang membuatnya. Apabila pada 

akta di bawah tangan tersebut tidak 

disangkal oleh Para Pihak yang 

membuatnya, maka berarti mereka 

mengakui dan tidak menyangkal 

kebenaran apa yang telah tertulis 

pada akta di bawah tangan tersebut, 

sehingga sesuai pasal 1857 KUH 

Perdata akta di bawah tangan 

tersebut memperoleh kekuatan 

sebagai npembuktian. 

 

3. Akta Notariil   

Hampir sama dengan akta di bawah 

tangan namun yang membedakan 

adalah bahwa akta tersebut di buat 

di hadapan Notaris dan di tanda 

tangani di hadapan Notaris. isi akta 

merupakan keinginan dan 

kesepakatan para pihak tapi sebagai 

pejabat umum Notaris juga 

mempunyai kewenangan mengenai 

kebenaran dan ketentuan-ketentuan 

yang ada di dalamnya. 

 

4. Akta Resmi (Otentik) 

Akta Otentik adalah bentuk akta 

yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah baik itu mengenai 

format, pengesah (yang 

mengeluarkan) 

 

Tulisan/akta di bawah tangan sebagai 

bukti  

Berdasarkan pasal 1874 Yang 

dianggap sebagai tulisan di 

bawah tangan adalah akta 

yang ditandatangani di bawah 

tangan, surat, daftar, surat 

urusan rumah tangga dan 

tulisan-tulisan yang lain yang 

dibuat tanpa perantaraan 

seorang pejabat umum.12 

Bukti tulisan didalam perkara 

perdata merupakan bukti 

                                                             
12 Diakses dari 

https://www.linkedin.com/pulse/anatomi-

akta-notaris-dan-akibat-hukumnya-apabila-

yudha-herprasetyo?forceNoSplash=true 1 

Agustus 



yang utama, karena dalam 

hubungan keperdataan 

seringkali orang dengan 

sengaja menyediakan suatu 

bukti yang dapat dipakai 

apabila timbul suatu 

perselisihan dan bukti yang 

disediakan tadi lazimnya 

berupa tulisan. 

Dari bukti-bukti tulisan itu 

terdapat sesuatu yang sangat 

berarti untuk pembuktian, 

yang dinamakan akta, suatu 

akta adalah suatu tulisan yang 

dengan sengaja dibuat untuk 

di jadikan bukti tentang suatu 

peristiwa dan ditandatangani, 

dengan demikian maka unsur 

yang penting untuk suatu akta 

ialah kesengajaan untuk 

membuat suatu bukti tertulis 

penandatanganan akta itu, 

syarat penandatanganan itu 

dapat dilihat dari pasal 1874 

Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dan Pasal 1 

Ordonansi tahun 1867 Nomor 

29 yang memuat “Ketentuan-

ketentuan tentang kekuatan 

pembuktian dari tulisan-

tulisan dibawah tangan dari 

orang-orang Indonesia atau 

yang dipersamakan dengan 

mereka”. 

 

 

Jadi dalam hal ini, perbuatan hukum 

Sp dan Ag dalam pengalihan kredit 

rumah tidak cukup hanya dengan 

bukti kwitansi mengingat masih ada 

hal-hal lain yang harus diikat dapat 

dijadikan dasar untuk mengalihkan 

kerdit tersebut terpenuhi, maka 

dalam hal ini Sp dan Ag perlu 

dibuatkan akta perjanjian tersendiri. 

Akta tersebut telah diterbitkan yang 

secara garis besar mengatur tentang 

pengoperan hak atas tanah dan 

rumah. 



Akta Notaris yang di buat tersebut 

lebih memenuhi persyaratan dengan 

melengkapi kwitansi  untuk 

mengalihkan kredit rumah tersebut. 

Akta Perjanjian sebagai dasar 

hukum 

Perjanjian pengalihan kredit 

antara Sp dan Ag Yang semula hanya 

berupa kwitansi, telah diperkuat 

dengan diterbitkannya akta notaris 08 

Mei 1995 No.67.  

Karena dalam akta Notaris tersebut 

telah memenuhi ketentuan dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata tentang 

syarat sah-nya perjanjian. 

Dikarenakan:  

yang pertama (Kesepakatan), Adanya 

kesepakatan kedua belah pihak yakni 

pihak Sp dan Ag yang sepakat untuk 

mengikat dirinya. Serta tidak di 

paksa atau mendapat tekanan dari 

pihak tertentu lainnya, mereka 

sepakat dengan kehendak yang 

mereka buat. 

Yang kedua (Kecakapan), 

pihak yang mengikatkan diri dalam 

perjanjian bisa dikatakan sudah 

dewasa dan cakap hukum karena 

pihak tersebut telah cukup usia 

dengan bukti memiliki KTP (No. 

KTP kedua pihak ada dalam Akta 

Perjanjian) dan sudah menikah serta 

sehat kejiwaan. Maka secara hukum 

bisa dikatakan telah dewasa dan 

cakap hukum (KuhPerdata Pasal 

330), berdasarkan norma hukum 

yang ada Kedua pihak mempunyai 

HAK untuk melakukan perbuatan 

hukum tersebut. 

Yang terakhir (Hal Tertentu 

dan Sebab Halal), objek yang di 

perjanjikan nyata ada yakni sebuah 

tanah dan rumah milik Sp yang 

diperoleh tidak dari hal yang 

melanggar hukum serta tidak 

bertentangan dengan kesusilaan dan 

ketertiban umum (1337 

KUHPerdata). 



 Maka dengan demikian 

sesuai dengan perumusan dalam 

Pasal 1338 KUH Perdata telah 

berlaku sebagai Undang Undang 

bagi pihak yang berkaitan dengan 

pasal tersebut, maka dapat sebagai 

dasar hukum untuk menganalisis 

perlindungan hukum bagi Sp dan 

Ag. 

Perlindungan hukum berkaitan 

dengan  kepentingan Sp dan Ag 

1. Perlindungan bagi  Ag 

berkaitan dengan bilamana 

terjadi kegagalan  

pelunasan angsuran 

terhadap Bank dan 

akibatnya terkait dengan 

status rumah 

Pasal dalam akta perjanjian 

tersebut menyebutkan bahwa 

walaupun pihak kesatu (Sp) telah 

memberi kuasa penuh kepada pihak 

kedua (Ag), akan tetapi pihak kesatu 

tetap bersedia untuk membantu pihak 

kedua dalam segala yang ada 

hubungannya dengan tanah dan 

bangunan rumah, dimana bantuan itu 

masih diperlukan, akan tetapi dengan 

semua beban dan biaya tanggungan 

pihak kedua sendiri  

Apabila pihak kedua 

mengalami kesulitan dalam hal 

memperoleh/mengambil sertifikatnya 

dari Bank maupun dari pihak kantor 

Agraria, yang mana kesulitan itu 

disebabkan kelalaian pihak kedua 

dalam melaksanakan kewajibannya 

dengan baik, maka kesulitan itu 

menjadi resiko dan harus di tanggung 

pihak kedua sendiri (Berdasarkan 

Perjanjian Pengoperan Hak Atas 

Tanah, Pasal 7). 

kesimpulan dari bunyi pasal 

yang ada di akta perjanjian, bahwa 

pihak Ag tidak dijelaskan dan 

diberikan perlindungan Hukum sama 

sekali dalam perjanjian tersebut 



bilamana terjadi gagal melakukan 

kewajibannya dengan baik. karena 

dalam perjanjian tersebut dikatakan 

menjadi resiko pihak kedua sendiri 

(Ag). Pihak Bank pasti akan 

melelang atau menjual rumah 

tersebut bilamana tidak dapat 

melunasi kredit nya. Walaupun pada 

awalnya hubungan kredit tersebut 

terikat antara Sp dengan Bank namun 

dalam hal ini secara tidak langsung 

Ag menjadi pihak yang juga turut 

serta dalam kredit tersebut dan 

mutlak harus melakukan 

kewajibannya demi terhindar dari 

sebuah resiko tadi. 

2. Perlindungan  untuk AG  

tentang status rumah 

setelah  pelunasan 

Pasal 6 dalam perjanjian 

tersebut menjelaskan bahwa untuk 

memudahkan pihak kedua (Ag) 

dalam melakukan segala macam 

tindakan hukum apapun terhadap 

tanah dan bangunan rumah, maka 

pihak kesatu (Sp) dengan akta 

tersendiri menyatakan memberi 

kuasa penuh kepada pihak kedua, 

kuasa tersebut tidak bisa dibatalkan 

atau dicabut kembali oleh pihak 

kesatu tanpa persetujuan tertulis 

lebih dahulu dari pihak kedua, juga 

tidak dapat gugur karena terjadinya 

sebab apapun yang dapat 

menggugurkan suatu kuasa, karena 

kuasa tersebut walaupun dituangkan 

dalam akta tersendiri, akan tetapi 

merupakan bagian yang terpenting 

dan tidak terpisahkan dari perjanjian 

ini, dimana perjanjian ini tidak akan 

ada artinya tanpa disertai dengan 

kuasa-kuasa tersebut, kuasa mana 

antara lain untuk: menguasai, 

mengurus dan 

memanfaatkan/mengelola tanah dan 

bangunan rumah seluas-luasnya, 

dimana-mana terhadap siapapun 



dalam keadaan sebagaimanapun 

juga. 

Dari penjelasan pasal di Akta 

tersebut Ag mendapatkan kepastian 

untuk melakukan pengambilan 

sertifikat rumah, mengurus, dan 

menjual dengan surat kuasa yang 

telah di tanda tangan Sp dan di 

saksikan oleh notaris. Hal tersebut 

bisa memudahkan Ag dalam 

menyelsaikan masalah hukum terkait 

dengan rumah tersebut. 

Namun dari sisi yang 

dimungkinkan bisa terjadi masalah 

adalah bilamana sertifikat tersebut 

tidak di ambil Ag sendiri. Ag 

walaupun mendapatkan kuasa dari 

Sp apabila diumpamakan Sp ada 

itikad tidak baik, Sp selaku pemberi 

kuasa juga bisa mengambil atau 

melakukan hal hukum terhadap 

sertifikat rumah tersebut ketika sudah 

terjadi pelunasan, Tetapi dalam hal 

itu bilamana Sp memegang Bukti 

Pelunasan, karena untuk mengambil 

sertifikat rumah itu sendiri 

diperlukan bukti pelunasan dari 

Bank. 

3. Perlindungan hukum 

berkaitan dengan  

kepentingan Sp 

Dalam perjanjian tersebut Sp 

tidak memerlukan perlindungan 

hukum dikarenakan dalam hal ini Sp 

berperan untuk memberikan janji dan 

kepastian yang menjamin posisi Ag.  

P E N U T U P 

Kesimpulan 

 Pengoperan kredit antara Sp 

& Ag pada mulanya hanya 

berdasarkan Kwitansi 

kemudian diperkuat dengan 

Akta Notaris. Kwitansi 

berdasarkan pasal 1886 

KUHPerdata merupakan 

bukti tertulis yang sah yang 

dipergunakan hanya sebagai 



bukti serah terima uang atau 

bukti pembayaran. Dengan 

demikian tidak dapat 

dipergunakan sebagai bukti 

pengalihan kredit. Adapun 

Akta notaris: 8 Mei 1995 

No.67 merupakan bukti 

tertulis yang mengikat para 

pihak yang membuatnya, 

dan sudah dapat dijadikan 

bukti dan dasar hukum 

terjadinya pengalihan kredit 

rumah,  namun masih perlu 

adanya perbaikan clausula. 

 Perlindungan bagi Ag masih 

lemah karena dalam akta 

notaris: 8 Mei 1995 No.67 

tersebut kurang diatur 

dengan jelas mengenai hak-

hak nya. 

 

Saran 

 Sebagai dasar pengalihan 

kredit tersebut seharusnya 

dibuatkan Akta Perjanjian 

Pengalihan Kredit dengan 

calusul yang jelas berkaitan 

dengan hak kewajiban para 

pihak serta tata cara 

pembayaran dan bukti serah 

terima uangnya. 

 

 Sebaiknya Pihak Ag harus 

mendapatkan perlindungan 

yang diatur dengan rinci dan 

tegas serta menjelaskan 

posisinya, antara laian 

berkaitan dengan : :  

1. Apabila Ag setelah 

menyelsaikan angsuran 

rumah tersebut, maka 

Pihak Sp memberikan 

kuasa penuh namun 

bersedia untuk membantu 

Pihak Ag. dalam hal ini 

harus jelas, ditetapkan 

diatur  apa dan bagaimana 



bantuan yang diberikan 

oleh  Sp.  

2. Apabila Ag tidak dapat 

melaksanakan 

angsurannya dengan baik 

dengan akibat mengalami 

kesulitan dalam hal 

memperoleh/mengambil 

sertifikatnya dari Bank 

maupun dari pihak kantor 

Agraria. masalah tersebut 

menjadi resiko dan harus 

di tanggung oleh Ag  

sendiri. Dalam hal ini 

perlu di atur berkaitan 

dengan kerugian Ag yang 

telah mengeluarkan uang 

untuk kepentingan 

pengalihan rumah tersebut. 

 

Maka sebaiknya dalam perjanjian 

tersebut dijelaskan lebih rinci lagi 

mengenai hal-hal tersebut dan 

menjamin posisi kedua belah pihak 

bilamana terjadi permasalahan 

nantinya. 
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