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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa 

sajakah yang mempengaruhi adanya akta pengakuan utang dan bagaimana 

proses eksekusi terhadap jaminan berdasarkan akta pengakuan utang. Hasil dari 

penelitian ini adalah pertama faktor-faktor yang mempengaruhi adanya akta 

pengakuan utang dikarenakan akta pengakuan utang memiliki banyak 

kelebihan sehingga akta pengakuan utang merupakan salah satu akta yang 

sering dipilih oleh masyarakat yang dibuat sebagai perlindungan hukum 

debitur. Kedua, proses pelaksanaan eksekusi jaminan berdasarkan akta 

pengakuan utang dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi jaminannya 

dengan meminta permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan dibantu 

Kantor Lelang untuk proses pelelangannya. 

     Kata kunci : Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Utang 

EXECUTION ON GUARANTEE BASED ON AKTA 

PENGAKUAN UTANG 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine what factors affect the existence 

of acta pengakuan utang and how the execution of the guarantee based on the 

acta pengakuan utang. The result of this research is the first factors influencing 

the existence of acta pengakuan utang due to debt recognition have many 

advantages so that acta pengakuan utang is one of the deed often chosen by 

society made as protection of debtor's law. Second, the process of execution of 

the guarantee based on the acta pengakuan utang is done in accordance with 

what is guaranteed by requesting the execution to the District Court and 

assisted by the Auction Office for the tender process. 

     Keyword : Execution Guarantee  Acta Pengakuan Utang  
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1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa orang lain.

Hubungan yang dilakukan memiliki akibat hukum. Akibatnya adalah

munculnya berbagai ragam bentuk perjanjian. Salah satu contoh perjanjian

yang sering dilakukan adalah perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst

(Belanda) atau contract (Inggris). Ada dua macam yang membahas tentang

pengertian perjanjian yaitu teori lama dan teori baru. Pasal 1313 KUH Perdata

berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana salah satu pihak atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.1

Akta pengakuan utang tidak akan muncul sebelum terjadi perjanjian

pokok utang-piutang atau pinjam meminjam ada terlebih dahulu. Akta

pengakuan utang yang dibuat dihadapan notaris akan dikeluarkan salinan

aktanya oleh Notaris berupa Grosse akta dan mempunyai kekuatan

eksekutorial. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris.

Surat pengakuan hutang diatur juga di dalam hukum acara perdata HIR

(Herzien Inlandsch Reglement) atau Reglement Indonesia Diperbarui (RID),

untuk diluar Jawa dan Madura berlaku Reglemen untuk di luar Jawa dan

Madura berlaku Reglemen untuk tanah sebrang yaitu R.Bg (Rechtsreglement

buitengewestern). Dalam HIR ketentuan mengenai surat pengakuan hutang

1 Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 160.
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ditemukan dalam Pasal 224 sedangkan dalam RBg pada Pasal 258 yang

mengatakan bahwa surat asli daripada surat hipotek dan surat utang, yang

diperkuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai

perkataan “Atas nama Undang-Undang “ berkekuatan sama dengan putusan

hakim, jika suratyang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka

perihal menjalankannya,dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negri

yang dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau tinggal atau

memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di

atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan itu

hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan kuputusan hakim. Jika hal

keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian dari daerah hukum

pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka

peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan berikutnya dituruti.2

Pada prinsipnya akta pengakuan utang dapat langsung dieksekusi.

Namun dalam prakteknya ternyata permohonan penetapan eksekusi jaminan

berdasarkan grosse akta pengakuan utang tidak mudah karena Pengadilan

memiliki penafsiran yang berbeda-beda untuk mengabulkan eksekusi dengan

berbagai alasan. Permasalahan selanjutnya adalah akta pengakuan utang sering

dibuat dengan diikuti hak tanggungan yang memiliki irah-irah yang sama.

Masalah grosse akta pengakuan hutang merupakan persoalan hukum lama di

dalam masyarakat akan tetapi hingga sekarang belum lagi usang karena grosse

2 Gatot Supramono,Perjanjian Utang Piutang,Kencana Prenada Media
Group,Jakarta,2013,hlm 37-38.
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akta masih hidup di tengah-tengah kesimpangsiuran hukum karena memiliki

penafsiran yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menarik dua pokok pembahasan

yaitu: 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan adanya akta pengakuan

utang? 2. Bagaimanakah cara pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan

berdasarkan akta pengakuan utang?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja

faktor-faktor yang menyebabkan adanya akta pengakuan utang dan untuk

mengetahui bagaimana cara pelaksanaan eksekusi dari jaminan berdasarkan

akta pengakuan utang. Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat

memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum dan dapat dijadikan

pedoman oleh masyarakat dan dapat memecahkan masalah dan kendala dalam

hal faktor-faktor adanya akta pengakuan utang dan cara eksekusi terhadap

jaminan berdasarkan akta pengakuan hutang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris.

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan

penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan

berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai

implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.
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2. PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Adanya Akta Pengakuan Utang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Notaris

Ida Made Wedanta, yang berkedudukan di Kota Mataram, faktor-faktor yang

menyebabkan adanya akta pengakuan utang yaitu karena akta pengakuan utang

memiliki beberapa kelebihan, sehingga akta pengakuan utang dipilih karena lebih

memudahkan dalam penyelesaian suatupermasalahan apabila terjadi wanprestasi.

Kelebihan-kelebihan tersebut sebagai berikut : 1. Akta pengakuan utang dibuat

untuk mempercepat dan memudahkan kepentingan para pihak yang bersangkutan,

2. Akta pengakuan utang merupakan salah satu alat bukti yang autentik yang

dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, 3. Akta pengakuan utang

dibuat oleh debitur untuk memperkokoh dalam perlindungan hukum terhadap

kreditur, 4. Akta pengakuan utang mempunyai kekuatan eksekutorial, 5. Akta

pengakuan dibuat untuk mempercepat proses eksekusi tanpa memerlukan gugatan

terlebih dahulu. 3

Akta pengakuan utang dibuat untuk mempercepat dan memudahkan

kepentingan para pihak yang bersangkutan  maksudnya adalah dalam membuat

akta pengakuan utang kedua belah pihak pasti mempunyai kepentingan satu sama

lainnya, maka dipilihlah akta pengakuan utang karena di dalam pembuatanya

sangat cepat dan mudah dilakukan

Akta pengakuan utang merupakan salah satu alat bukti yang autentik yang

dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah akta

3 Wawancara  dengan Bapak Notaris Ida Made Wedanta, pada tanggal 12 April pada pukul
08.30 WITA.
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pengakuan dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu dalam hal ini adalah Notaris

yang berdasarkan  Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014

perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Akta pengakuan utang dibuat oleh debitur untuk memperkokoh dalam

perlindungan hukum terhadap kreditur maksudnya adalah seperti yang sudah

dijelaskan oleh Penulis diatas bahwa berdasarkan  Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun

2004 tentang jabatan notaris. Jadi, akta pengakuan utang merupakan suatu akta

autentik dan merupakan alat bukti  yang susah dibantahkan kebenarannya karena

dibuat oleh Notaris dihadapan para pihak yang bersangkutan sehingga ini

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Akta pengakuan utang mempunyai kekuatan eksekutorial maksudnya adalah

seperti yang pernah Penulis uraikan diatas bahwa akta pengakuan utang yang

dibuat dihadapan notaris akan dikeluarkan salinan aktanya oleh Notaris berupa

Grosse akta dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini diatur dalam Pasal 1

angka 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 atas perubahan Undang-

Undang No.2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, Yang dimaksud dengan

mempunyai kekuatan eksekutorial adalah bahwa akta tersebut dapat langsung

dimintakan eksekusinya.

Akta pengakuan dibuat untuk mempercepat proses eksekusi tanpa

memerlukan gugatan terlebih dahulu maksudnya adalah bahwa seperti yang

diketahui bahwa akta pengakuan utang memiliki “Irah-Irah”  Demi Ketuhanan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya akta pengakuan utang tersebut
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memiliki kekuatan eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan

sama dengan putusan pengadilan yang dapat langsung dimintakan eksekusinya

tanpa melalui proses gugat mengugat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 224 HIR

atau 258 RBg memperkenakan eksekusi memperoleh kekuatan hukum yang tetap

(inkracht van gewisjde).

Proses Eksekusi Terhadap Jaminan Berdasarkan Akta Pengakuan  Utang

Dalam ketentuan Pasal 224 HIR bahwa suatu grosse surat utang yang di buat

di hadapan Notaris bersifat eksekutorial karena akta pengakuan utang tersebut

memiliki irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”

(Undang-undang pokok kehakiman, UU No. 19/1964 pasal 2 ayat 1). Namun

sering terjadi bahwa pihak debitur tidak mau melaksanakan putusan tersebut

secara sukarela, sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksakan

tersebut secara paksa. Dimana pihak kreditur dapat memohon pelaksanaan

putusan atau eksekusi jaminan yang digunakan untuk pemenuhan prestasi debitur

yaitu dalam hal ini penulis menggunakan contoh masalah yang jaminannya berupa

tanah dan mengacu pada pengaturan Undang-undang nomor 4 tentang Hak

Tanggungan kepada pengadilan  yang akan melaksanakannya secara paksa.

Pada latar belakang permasalahan di atas bahwa akta pengakuan utang dan

sertifikat hak tanggungan memiliki sifat yang sama yaitu memiliki irah-irah

“Demi Keadilan Berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang artinya memiliki

kekuatan hukum yang tetap dan dipersamakan oleh putusan pengadilan.

Pembuatan akta secara terpisah namun dibuat secara berdampingan ini memiliki

sebuah alasan.
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Berdasarkan wawancara penulis terhadap Ida Ayu Adnya Dewi salah satu

hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengatakan, alasan yang membuat akta

pengakuan utang dibuat berdampingan dengan sertifikat hak tanggungan karena

dalam akta pengakuan utang berisi pengakuan debitur atas utang-utangnya kepada

debitur dengan pengembalian dan jumblah hutang secara jelas namun jaminan

yang dijadikan sebagai anggunan tidak disebutkan dengan jelas, maka perlu

adanya sertifikat hak tanggungan tersebut agar perincian tentang jaminan berupa

tanah tersebut diatur dengan jelas sehingga memberikan kepastian hukum.4

Sebelum mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan ke Ketua

Pengadilan Negeri harus disiapkan terlebih dahulu surat permohonan eksekusi.

Surat permohonan eksekusi ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai

dengan pilihan hukum yang tertera dalam akta Hak Tanggungan dengan dilampiri

dokumen-dokumen hukum yang diperlukan, Setelah permohonan diajukan dan

kuasa khusus di daftarkan dan pengadilan menganggap permohonan tersebut

dapat diterima, maka Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan  berupa

Aanmaning atau teguran kepada debitur. Apabila pihak yang dipanggil tidak

menghadiri panggilannya tanpa alasan yang patut atau apabila tidak melakukan

pembayaran sampai batas masa peringatan yaitu delapan hari sejak debitur

dipanggil untuk menghadap peringatan, maka Pasal 197 ayat (1) HIR atau 208

RBG memeberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk

memerintahkan “sita eksekusi” terhadap jaminan yang di jaminkan dalam akta

pengakuan utang dalam bentuk surat penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan

4 Wawancara dengan Ibu Hakim Ida Ayu Adnya Dewi , pada tanggal 30 April pada pukul
11.00 WITA.
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Negeri kepada Panitera atau Juru Sita.5 Panitera atau Juru Sita yang diperintahkan

menjalankan sita eksekusi dibantu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Ketentuan ini termasuk syarat formil, baik pada sita jaminan maupun pada sita

eksekusi. Syarat itu ditentukan pada Pasal 197 ayat (6) HIR atau Pasal 210 ayat

(1) RBG . sita eksekusi yang tidak dibantu dan disaksikan dua orang saksi

menurut hukum dianggap tidak memenuhi syarat. Akibatnya sita eksekusi

dianggap tidak sah.6 Kedua orang saksi turut menandatangani asli dan salinan

berita acara. Cara pengumuman sita eksekusi mendaftarkan berita acara sita pada

instansi yang berwenang untuk itu dan memerintahkan kepala desa

mengumumkan penyitaan di tempat mana sita eksekusi itu dilakukan. Pada

pengumuman berita acara sita di kantor yang berwenang untuk itu, yakni Kantor

Pendaftaran Tanah maupun kantor kepala desa , berita acara sita di daftarkan atau

dicatat dalam buku register pencatatan.

Jadi setelah sita eksekusi dilaksanakan Undang-undang memerintahkan

penjualan barang sitaan yang melalui Kantor Lelang dan penjualannya disebut

dengan penjualan lelang. Berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR dalam pelaksanaan

lelang Ketua Pengadilan Negeri wajib meminta intervensi kantor lelang, dalam

bentuk menjalankan penjualan barang sitaan dimaksud.7 Dimana tahap-tahap

pelelangan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 1. Persiapan Lelang,

Pelaksanaan lelang berpedoman pada Kep. Menkeu No. 304/KMK 01/2002

tanggal 13 Juni 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sebagaimana diubah

5 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Ekesekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika,
Jakarta, 2003, hlm 67.

6 Ibid, hlm 79.
7 Ibid, hlm 123.
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dengan Kep. Menkeu No. 450/KMK 01/2002 tanggal 28 Oktober 2002

(selanjutnya disebut Kep. Menkeu No 304/KMK 01/2002 jo. Kep. Menkeu No.

450/KMK 01/2002 jo. Kep. DJPLN No. 35/PL/2002 jo. Tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Lelang (tanggal 27 September 2002)). Tanpa mengurangi yang

digariskan peraturan lelang  (Vendu Reglement ) Stb. 1908-189 jo. Stb. 1940-56..

Dimana persiapan lelang pertama yaitu permohonan lelang yang sesuai dengan

Pasal 2 ayat (1) Kep. Menkeu No. 304/KMK 01/2002 jo No.450/KMK 01/2002,

mengatur permohonan lelang. Dimana penjual mengajukan permohonan kepada

Kantor Lelang yang diajukan secara tertulis dan berisi dokumen yang berisi

syarat-syarat tertentu. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan pengumuman lelang,

pengumuman Lelang diatur dalam Kep. Menkeu No. 304/KMK 01/2002 jo. No

450/KMK 01/2002, yang terdiri dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 22.

Pengumuman lelang dirumuskan pada Pasal 1 angka 11 Kep. Menkeu tersebut.

Sarana pengumuman berdasarkan Pasal 13 ayat (1)  Kep. Menkeu pengumuman

lelang harus melalui sarana tertentu yaitu surat kabar, selebaran, tempelan yang

mudah dibaca oleh umum dan media elektronik termaksud internet.

Tahap selanjutnya setelah persiapan lelang adalah 2) Pelaksanaan Lelang,

Pelaksanaan lelang diatur pada Bab III Kep. Menkeu No 304/KMK 01/2002 jo.

No. 450/KMK 01/2002 Pasal 23 sampai 42 dan Bab II Kep. DJPLN No.

35/PL/2002 Pasal 15 sampai 28.Pasal 23 Kep. Menkeu memuat penegasan bahwa

setiap pelaksanaan lelang harus ada nilai limit. Pada Pasal 1 angka 12 Kep.

Menkeu dikemukakan difinisi nilai limit merupakan nilai minimal yang

ditetapkan penjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan dan nilai limit sebagai
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dasar untuk  mengesahkan pemenang lelang. Cara penawaran lelang menurut

Pasal 16 Kep. DJPLN No. 35/PL/2002, bahwa penawaran lelang dapat dilakukan

dengan cara lisan, tertulis dan tertulis dilanjutkan secara lisan apabila penawaran

tertinggi belum mencapai nilai limit. Dalam hal yang berwenang menentukan cara

penawaran dan pengumuman diatur dalam Pasal 18 Kep. DJPLN No. 35/PL/2002

yaitu penjual yang berhak mengusulkan penawaran secara tertulis yang

disampaikan kepada Kepala Kantor Lelang dan disampaikan sebelum lelang.

Pasal 35 Peraturan Lelang (st. 1908  No. 189 jo. St. 1940 No. 56) memerintahkan

Pejabat Lelang membuat Risalah lelang. Pembuatan Risalah

Selanjutnya dalam bab V Kep. Menkeu Pasal 52-53 jo. Bab IV Kep. DJPLN

Pasal 37-38 mengatur tentang pembukuan dan laporan lelang. Antara lain

ditegaskan bahwa kantor lelang menyelenggarakan pembukuan dan laporan yang

berkaitan dengan pelaksanaan lelang dimana bendaharawan penerima kantor

lelang wajib melakukan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran serta

pembuatan laporan pertangungjawaban semua penerimaan dan pengeluaran uang

hasil pelaksanaan lelang
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3. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas,

penulis mengambil beberapa kesimpulan  yaitu  faktor-faktor yang menyebabkan

adanya akta pengakuan utang adalah karena akta pengakuan utang memiliki

banyak kelebihan. Kelebihan-kelebihan tersebut yaitu : a.Akta pengakuan utang

dibuat untuk mempercepat dan memudahkan kepentingan para pihak yang

bersangkutan, b.akta pengakuan utang merupakan salah satu alat bukti yang

autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, c.akta

pengakuan utang dibuat oleh debitur untuk memperkokoh dalam perlindungan

hukum terhadap kreditur, d. akta pengakuan utang mempunyai kekuatan

eksekutorial, e. akta pengakuan dibuat untuk mempercepat proses eksekusi tanpa

memerlukan gugatan terlebih dahulu.

Cara pelaksanaan eksekusi jaminan berdasarkan akta pengakuan utang

diperlukan Pengadilan Negeri dan Kantor Lelang dalam pelaksanaannya. Dimana

sebelum mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, terlebih

dahulu harus disiapkan surat permohonan eksekusi dengan dilampiri dengan

dokumen-dokumen tertentu. Apabila Ketua Pengadilan Negeri tidak mengabulkan

permohonan eksekusi maka harus dilakukan dengan gugat perdata, namun jika

eksekusi dikabulkan maka Ketua Pengadilan Negeri menegur atau memberikan

aanmaning pihak debitur  sebanyak tiga kali. Apabila selama delapan hari

semenjak peneguran debitur tidak hadir dan tidak melakukan pelunasan. Maka

Ketua Pengadilan Negeri untuk perintah sita eksekusi. Sita eksekusi dilakukan
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Panitera dan Juru Sita atas perintah Ketua Pengadilan dengan dua orang saksi dan

membuat berita acara sita eksekusi. Berita acara sita eksekusi diumumkan

penyitaannya oleh yang berwenang yaitu Kantor Pendaftaran Tanah dan Kantor

Lurah. Tahap selanjutnya adalah penjualan di muka umum melalui Kantor Lelang,

tahap-tahap yang dilaksanakan dalam tahap penjualan umum yang pertama adalah

persiapan lelang. Dimana dalam persiapan lelang dilakukan dengan permohonan

lelang yang jika dikabulkan permohonanya maka selanjutnya akan dilakukan

pengumuman lelang. jika pengumuman lelang sudah dilaksanakan, maka tahap

tersebut dilanjutkan  dengan pelaksanaan lelang, dimana penjualan jaminan

tersebut diserahkan kepada pembeli yang melakukan penawaran tertinggi. Setelah

tahap pelaksanaan lelang, maka  tahap terakhir dari pelaksanaan lelang adalah

dibuatkannya  risalah lelang yang merupakan sebuah bukti autentik bahwa

pelelangan tersebut telah dilaksanakan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang di uraikan pada

bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan saran, yaitu untuk lebih

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang

terlibat di dalamnya,  maka baiknya peraturan-peraturan yang mengatur lebih di

khususkan dan lebih dijelaskan lagi pengaturannya sehingga tidak terjadi

kekaburan hukum, pertentangan hukum dan penafsiran hukum yang timbul dari

permasalahan permasalahan yang terjadi.
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