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A. Pengertian Akta di Bawah Tangan 

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk 

pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini 

semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.3 Dengan 

demikian akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan 

ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dan dimaksudkan 

sebagai alat bukti. 

Akta di bawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna 

apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya. 

Oleh karena itu akta di bawah tangan merupakan alat bukti permulaan bukti 

tertulis.  

Akta autentik dalam hubungannya dengan kontrak adalah kontrak 

yang dibuat oleh notaris, sedangkan akta di bawah tangan adalah kontrak 

yang dibuat tanpa campur tangan notaris. 

 

B. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan 

1. Kekuatan Pembuktian Lahir 

Akta di bawah tangan yang  digunakan sebagai alat bukti 

diwajibkan bagi orang yang membuatnya untuk membenarkan atau 

memungkiri tanda tangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya 

menerangkan bahwa ia tidak kenal akan tanda tangan tersebut. Dalam hal 

tanda tangan tersebut dipungkiri maka hakim harus memerintahkan agar 
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kebenaran akta itu diperiksa. Kalau tanda tangan itu diakui oleh pihak 

yang bersangkutan maka akta tersebut mempunyai dan manjadi kekuatan 

pembuktian sempurna, dan oleh karena itu isinya tidak dapat disangkal. 

Oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan kemungkinannya 

masih dapat dipungkiri maka  akta tersebut tidak mempunyai kekuatan 

pembuktian lahir. Kalau tanda tangan itu diakui oleh para pihak maka akta 

tersebut merupakan bukti sempurna dan berlaku bagi para pihak. 

Terhadap pihak ketiga suatu akta di bawah tangan mempunyai kekuatan 

pembuktian yang bebas. Seseorang yang menandatangani suatu akta 

tanpa membaca isi perjanjian tersebut dan kemudian menyatakan bahwa 

dirinya tertipu, menurut Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 15 

Juli 1970 No. 290/1969/Pdt/PTB, Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, 

pernyataan tersebut tidak dapat dianggap  sah. 

2. Kekuatan Pembuktian Formal 

Jika tanda tangan akta ini telah diakui, maka hal itu berarti bahwa 

keterangan atau pernyataan di atas tanda tangan itu adalah keterangan 

atau pernyataan dari si penandatangan. Kekuatan pembuktian formal dari 

akta di bawah tangan sama dengan kekuatan pembuktian formal akta 

autentik. Jadi di sini telah pasti bagi siapa saja bahwa si penandatangan 

menyatakan seperti yang terdapat di atas tanda tangannya. 

3. Kekuatan Pembuktian Material 

Menurut Pasal 1875 KUHPerdata, akta di bawah tangan yang 

diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat 

dianggap diakui menurut undang-undang, bagi yang menandatangani, ahli 

warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan 

bukti sempurna seperti akta autentik. Hal ini berarti isi dari akta tersebut 

dianggap benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan 

orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. Terhadap pihak ketiga maka akta 

ini mempunyai kekuatan pembuktian bebas. 

 

C. Macam-macam Akta Di Bawah Tangan 



1. Akta yang dibuat di bawah tangan, diketahui 2 (dua) orang saksi 

dan dilegalisasi oleh Notaris. 

a. Para pihak membuat kontrak sendiri (konsep dibuat sendiri), 

sebelum ditandatangani oleh para pihak dan saksi, kontrak tersebut 

dimintakan legalisasi tanggal dan tandatangan oleh notaris. 

Penandatanganannya dilakukan di hadapan notaris. 

b. Dilegalisasi oleh notaris bukan isi kontraknya. 

c. Legalisir adalah sesuai dengan bunyi aslinya. 

d. Jika terjadi permasalahan di kemudian hari, maka notaris menjamin 

tentang:  

1) Kepastian tanggal dalam akta. 

2) Akta tersebut benar-benar dibuat para pihak. 

3) Akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. 

e. Mengenai isi kontraknya bisa dipermasalahkan. 

f. Ada kewajiban bagi notaris untuk membacakan kontrak yang dibuat 

oleh para pihak tersebut, dan ada kewajiban moral untuk membuat 

saran hukum, tetapi tidak mengikat para pihak, dan 

menanyakannya kepada para pihak tentang kebenaran isi kontrak 

tersebut. 

2. Akta yang dibuat di bawah tangan, diketahui 2 (dua) orang saksi 

dan diwaarmerken oleh Notaris. 

a. Kontrak ini dibuat sendiri, ditandatangani oleh para pihak dan para 

saksi terlebih dahulu, kemudian di waarmerken. 

b. Waarmerken artinya didaftarkan dalam register Notaris. 

c. Notaris bisa dipanggil ke Pengadilan untuk ditanyai kebenaran 

tentang pendaftaran kontrak tersebut. 

d. Notaris hanya menjamin bahwa pada saat didaftar kontrak tersebut 

benar-benar ada. 

e. Notaris tidak menjamin bahwa tanda tangan dan tanggal itu asli 

pada saat itu juga. 



f. Kekuatan pembuktian hanya ada pada saksi, notaris hanya pernah 

mendaftar saja. Misal: Pada tanggal 16 Januari 2008, telah 

didaftarkan sebuah perjanjian jual beli mobil oleh Notaris Riski 

Mutiara,S.H. 

 

3. Akta yang dibuat di bawah tangan, diketahui 2 (dua) orang saksi. 

Kontrak semacam ini kekuatan pembuktian terletak pada para pihak 

dan  2 (dua) orang saksi saja. 

4. Akta yang dibuat di bawah tangan, yang hanya dibuat oleh para 

pihak saja. 

a.  Kekuatan pembuktian hanya ada pada para pihak saja. 

b. Jika di kemudian hari terjadi permasalahan, maka para pihak 

mencari alat bukti sendiri. 

D. TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK 

1. Para Pihak dalam Kontrak 

Para pihak dalam kontrak adalah pihak-pihak yang langsung terlibat 

dalam suatu kontrak, baik kontrak perorangan maupun kontrak yang bersifat 

publik. Para pihak tersebut yaitu: 

a. Perorangan dan Usaha Perorang: Usaha dagang (UD) dan Perusahaan 

Dagang (PD). 

b. Badan Usaha:  

1) Badan Usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan 

Terbatas,Koperasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

2) Badan Usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu Firma dan 

Persekutuan Comanditer (CV) 

c. Yayasan. 

d. Badan Hukum Publik 

2. Penguasaan Materi Kontrak 

Setelah mengetahui para pihak berikut kewenangannya yang akan 

membuat kontrak, maka langkah selanjutnya yang harus diketahui oleh 

pembuat kontrak adalah harus menguasai materi kontrak yang dibuat oleh 



para pihak. Materi kontrak akan diketahui setelah pembuat kontrak 

mengetahui objek kontrak dan syarat yang disepakati oleh para pihak.  

Objek dan hakikat suatu kontrak di sini adalah perikatan yang akan 

dilakukan. Artinya apabila ingin membuat suatu kontrak, terlebih dahulu harus 

mengetahui apa yang akan dibuat. Dengan demikian pembuat kontrak 

seyogyanya menguasai secara detail berbagai jenis perikatan yang dilahirkan 

dari perjanjian/kontrak. 

Adapun yang dimaksud dengan syarat-syarat atau ketentuan yang 

disepakati tidak lain adalah syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang 

telah disepakati oleh para pihak dan selanjutnya syarat-syarat atau 

ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan ke dalam isi atau Pasal-pasal suatu 

kontrak. Misalnya tentang besarnya harga sewa, plafond kredit, objek jual 

beli, besarnya suku bunga kredit, jangka waktu sewa, cara pembayaran, dan 

sebagainya. 

 

3. Anatomi Kontrak 

Seorang perancang kontrak dituntut untuk selalu menyadari bahwa 

suatu dokumen hukum kontrak bisnis apapun yang akan dirancang harus 

dapat:4 

a. Memberikan kepastian tentang identitas para pihak yang dalam 

kenyataannya terlibat dalam transaksi; 

b. Memberikan kepastian dan ketegasan  tentang hak dan kewajiban utama 

masing-masing pihak sesuai dengan inti transaksi bisnis yang akan 

diwujudkan oleh para pihak itu; 

c. Memuat nilai ekonomis dari transaksi bisnis yang diadakan oleh para 

pihak, yang kemudian dapat disimpulkan sebagai nilai ekonomis kontrak 

yang dapat diterjemahkan menjadi sejumlah nilai uang tertentu; 

d. Memberikan jaminan tentang keabsahan hukum dari dan kemungkinan 

pelaksanaan secara yuridis dari transaksi bisnis yang bersangkutan; 
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e. Memberikan petunjuk tentang tata cara melaksanakan hak dan kewajiban 

serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dari transaksi 

bisnis yang mereka adakan; 

f. Menyediakan jalan yang dianggap paling baik bagi para pihak untuk 

menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang mungkin terjadi di antara 

para pihak dalam transaksi bisnis; 

g. Memberikan jaminan bahwa janji-janji dan pelaksanaan janji-janji yang 

dimuat dalam kontrak adalah hal-hal yang mungkin, wajar, patut dan adil 

untuk dilaksanakan. 

Materi-materi yang telah disepakati oleh para pihak selanjutnya akan 

dimuat di dalam kontrak. Dalam praktik, ada keanekaragaman anatomi 

kontrak. Adapun tata urutan yang lazim dalam pembuatan kontrak adalah 

sebagai berikut. 

a. Awal kontrak, terdiri dari judul dan pembukaan 

b. Komparisi 

c. Premisse 

d. Isi Kontrak. 

e. Penutup/Akhir Akta 

 

Contoh Awal Kontrak di bawah tangan: 

 

KUASA MENJUAL 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : ___________________ 

 

 

contoh komparisi, baik pada akta autentik maupun di bawah tangan. 

a.  Para Pihaknya antara Perorangan dengan Perorangan 

 
1. Tuan Joni, umur 30 th, PNS, pemegang KTP Nomor 160671, 

bertempat tinggal di Jl. Parangtritis Nomor 35 Yogyakarta. 
Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum yang 



akan disebut telah memperoleh persetujuan dari istrinya yang 
bernama Ny. Wati, umur 26 th, tidak bekerja,  pemegang KTP 
Nomor 120788,  bertempat tinggal serumah dengan Tuan Joni 
tersebut. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai: 

 ---------------PIHAK PERTAMA (Yang menyewakan)----------- 
2. Tuan Doni, 35 th, PNS, pemegang KTP Nomor 121267, 

bertempat tinggal di Jalan Slamet Riadi Nomor 12, Solo, yang 
pada saat ini sedang berada di Yogyakarta. Selanjutnya dalam 
perjanjian ini disebut sebagai: 

 ----------------------PIHAK KEDUA (Penyewa)--------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Para Pihaknya antara Perorangan dengan Usaha Perorangan 



 
1. Tuan Joni, umur 30 th, PNS, pemegang KTP Nomor 

160671, bertempat tinggal di Jl. Parangtritis Nomor 35 
Yogyakarta. Menurut keterangannya dalam melakukan 
perbuatan hukum yang akan disebut telah memperoleh 
persetujuan dari istrinya yang bernama Ny. Wati, umur 26 
th, tidak bekerja,  pemegang KTP Nomor 120788,  
bertempat tinggal serumah dengan Tuan Joni tersebut. 
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai: 
 ---------------PIHAK PERTAMA (Yang menyewakan)--------- 

2. Tuan Doktorandus Arga Raja, 35 th, Swasta, Pemegang 
KTP Nomor 131165, bertempat tinggal di Banguntapan 
Hijau I. B. 3, RT/RW : 02/07, Kelurahan Tamanan, 
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak        
selaku Pimpinan UD. CIPTA GRAHA SELARAS, di 
Yogyakarta. 

 Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai: 
 -------------------------PIHAK KEDUA (Penyewa))----------------- 
 

 

b. Para Pihaknya antara Perorangan dengan CV. 

 
1. Tuan Joni, umur 30 th, PNS, pemegang KTP Nomor 

160671, bertempat tinggal di Jl. Parangtritis Nomor 35 
Yogyakarta. Menurut keterangannya dalam melakukan 
perbuatan hukum yang akan disebut telah memperoleh 
persetujuan dari istrinya yang bernama Ny. Wati, umur 26 
th, tidak bekerja,  pemegang KTP Nomor 120788,  
bertempat tinggal serumah dengan Tuan Joni tersebut. 
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai: 
 ---------------PIHAK PERTAMA (Yang menyewakan)--------- 

2. Tuan Riski Mangku, 35 th, Direktur, Pemegang KTP Nomor 
131165, bertempat tinggal di Banguntapan Hijau I. B.3, 
RT/RW : 02/07, Kelurahan Tamanan,, Kecamatan 
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak selaku 
Direktur  CV. CIPTA GRAHA SELARAS, di Yogyakarta. 

 Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai: 
 -----------------------PIHAK KEDUA (Penyewa))------------------- 

 

 

 



 

c. Para Pihaknya antara Perorangan dengan PT Berbadan Hukum 

 
1. Tuan Joni, umur 30 th, PNS, pemegang KTP Nomor 160671, 

bertempat tinggal di Jl. Parangtritis Nomor 35 Yogyakarta. 
Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum yang 
akan disebut telah memperoleh persetujuan dari istrinya yang 
bernama Ny. Wati, umur 26 th, tidak bekerja,  pemegang KTP 
Nomor 120788,  bertempat tinggal serumah dengan Tuan Joni 
tersebut. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai: 
  ---------------PIHAK PERTAMA (Yang menyewakan)--------- 

2. Tuan Doktorandus Riski Mangku, 35 th, Swasta, Pemegang KTP 
Nomor 131165, bertempat tinggal di Banguntapan Hijau I. B.3, 
Glagah, RT/RW : 02/07, Kelurahan Tamanan, Kecamatan 
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku 
Direktur Utama PT. Unggul Perkasa yang berkedudukan di 
Yogyakarta yang didirikan dengan Akta Nomor 24 tertanggal 24 
Januari 2004 dihadapan Samodra, Sarjana Hukum, Notaris di 
Yogyakarta yang Anggaran Dasarnya telah disahkan oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SK 
Nomor C 4567-8899.04 tertanggal 12 Maret 2005, yang 
berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PT 
berhak mewakili direksi PT sehingga dengan demikian Tuan  
Doktorandus Riski Mangku dalam hal ini bertindak untuk dan atas 
nama serta sah mewakili PT Unggul Perkasa tersebut. 

  Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai: 
 -----------------------PIHAK KEDUA (Penyewa))------------------- 

 

 

 

 

 

 

d. Para pihaknya antara Perbankan dengan PT berbadan hukum. 

 
1.  PT.  Bank BNI 46 (Persero), berkedudukan di Jakarta dan 

berkantor Pusat di Jalan Sudirman Nomor 100 Jakarta 
Pusat, dalam hal ini melalui: 

 Kantor Cabang Yogyakarta, Jl. KHA. Dahlan Nomor 1, 



diwakili oleh Tn.  Bambang Tutuko, 48 tahun, Nomor KTP. 
121251, beralamat di Yogyakarta, Jl. P. Senopati Nomor 
100, yang pada saat ini sedang menjabat sebagai Kepala 
Cabang PT. BNI 46, berdasarkan Surat Kuasa  Direksi 
Nomor 120 tanggal 20 Nopember 2006. Selanjutnya dalam 
perjanjian ini disebut sebagai:----------------------------------------- 

 ---------------------------PIHAK PERTAMA ----------------------------- 
2.  Tuan. Sea, 50 tahun, WBI, KTP Nomor 131257m bertempat 

tinggal di Jl. Sudirman Nomor 234, Yogyakarta, menurut 
keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya 
tersebut dan sah mewakili direksi dari dan oleh karena itu 
untuk dan atas nama PT. Samodra Raya,  berkedudukan di 
Yogyakarta, yang  Anggaran Dasarnya telah dibuat di 
hadapan Ny. Permata, S.H., Notaris di Yogyakarta, 
tertanggal 1 Juni 1998, Nomor 42.  dan Anggaran Dasar 
tersebut telah memperoleh pengesahan sebagai Badan 
Hukum dari Menteri Kehakiman  tertanggal 3 September 
1999, Nomor 66/Kep.Men.Keh/IX/1999, dan telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, 
tanggal 3 September 1999, Nomor 16/BNRI/IX/1999, dan 
untuk tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari 
para pemegang saham perseroan, sebagaimana ternyata 
dalam risalah rapat tanggal 11 Desember 2007 jam 10.00 
WIB, nomor 23 dibuat oleh Susilo, Sarjana Hukum, Notaris 
di Kota Yogyakarta, guna memenuhi ketentuan Pasal 10 
Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya dalam perjanjian ini 
disebut sebagai: 

---------------------------------PIHAK KEDUA-------------------------------- 
 

 

Contoh Premisse pada akta di bawah tangan: 



 
Para pihak terlebih dahulu memberitahukan dan  menerangkan 
sebagai berikut:  
-   Bahwa Pihak Pertama mengaku memiliki sebidang tanah yang 

akan disebut dan berkehendak menjual kepada Pihak Kedua 
sebagaimana Pihak Kedua mengaku  hendak membeli dari Pihak 
Pertama atas :  

sebidang tanah hak milik nomor 785/Keparakan, diuraikan 
dalam Gambar Situasi nomor 5152, tertanggal 15 Maret 
1990, luas 466 m2, terletak di Kelurahan Keparakan, 
Kecamatan Mergangsan, kota Yogyakarta, tertulis atas 
nama Tuan M, berikut semua dan segala sesuatu yang 
tertanam dan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang 
karena jenis dan sifatnya menurut ketetapan undang-
undang dianggap sebagai benda tetap. 

-  Bahwa jual beli ini dilakukan dengan harga Rp 135.000.000,- 
(seratus tiga puluh lima juta rupiah). Sambil menunggu proses 
penyelesaian jual beli yang resmi, lebih jauh dengan tidak 
mengurangi peraturan pemerintah yang berlaku mengenai 
peralihan hak atas tanah, maka untuk menghindari semua dan 
segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh para pihak, maka para 
pihak telah saling setuju dan semufakat untuk mengatur 
perjanjian  ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang sudah 
saling diterima para pihak sebagai berikut :  

 

 

 

Penutup akta di bawah tangan : 

a. Dibuat hanya rangkap satu  dan bermeterai cukup pada saat dibuat kontrak. 

b. Ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. 

Contoh kalimatnya : 

  
Dibuat di Yogyakarta pada tanggal 1 Juni 2007----------------- 
 Pihak Kedua    Pihak Pertama 
 
 (Drs. Riski  Mangku)                       (Joni) 
 
 Saksi-saksi 

1. Mutiara   ......................................... 
2. Yuristi         ......................................... 
 

 



Yogyakarta, 4 Februari 2017 


