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ABSTRAK 

Cover Note Notaris merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh para Notaris yang berisi 
suatu pernyataan atau keterangan Notaris yang menyebutkan atau menguraikan bahwa 
tindakan hukum tertentu para pihak/penghadap untuk akta – akta tertentu telah 
dilakukan dihadapan Notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 
2004 itupun , tidak diatur secara jelas apa dan bagaimana Cover Note Notaris ini. 
Pada proses pemberian kredit Bank, jaminan ( agunan ) merupakan salah satu unsur 
terpenting dalam Bank memberikan kredit untuk mengurangi resiko yang akan terjadi 
dikemudian hari, dimana Bank harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatiannya, dan 
merupakan wujud kesanggupan Debitor atas pengembalian kredit tersebut kepada Bank. 
Maka itulah diperlukan suatu pengikatan suatu jaminan. Pengikatan jaminan dituangkan 
dalam akta otentik dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan hal itu. 
Misalnya pengikatan jaminan dengan Hak Tanggungan. 
Dalam hal pemberian Hak Tanggungan yang masih dalam proses pengurusan oleh 
Notaris/PPAT dan salinan akta pengikatan jaminan belum diserahkan kepada Bank, 
maka keberadaan Cover Note merupakan kebijaksanaan Bank dalam pemenuhan 
jaminan yang masih dalam proses tersebut. Sedangkan Debitor yang memerlukan dana 
berkenginan segera dicairkan kreditnya dimana jaminan yang telah diserahkannya 
kepada Bank telah diikat dengan suatu akta pengikatan jaminan  yang telah dilakukan 
oleh dan  dihadapan Notaris/PPAT tersebut.    
Cover Note Notaris bukan merupakan suatu akta otentik, seyogyanya tidak mempunyai 
kekuatan hukum. Maka itu Cover Note tidak dapat menjadi landasan yang kuat bagi 
Bank dalam mengikat suatu  jaminan yang masih dalam proses, sehingga bila terjadi 
Debitor ingkar janji ( wanprestasi ) maka kedudukan Bank tidak lagi preferent 
(mendahulu ). 
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