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                                             ABSTRAKSI  
 
Akta Consent Roya merupakan salah satu akta otentik yang dibuat Notaris atas 
permintaan Bank sebagai pihak, yang berisi pernyataan pihak Bank bahwa Sertipikat Hak 
Tanggungan yang berada dalam kekuasaannya debitor telah hilang, dimana Sertipikat 
Hak Tanggungan itu merupakan syarat bagi debitor yang telah melunasi hutangnya untuk 
melakukan Roya. Keberadaan Akta Consent Roya didasarkan pada kebiasaan dalam 
praktek karena dalam peraturan perundangundangan terkait Hak Tanggungan belum 
diatur. Dalam tesis ini yang akan diangkat sebagai pokok kajian adalah mengenai Akta 
Consent Roya dalam kaitannya dengan kewenangan Notaris serta mengenai tanggung 
jawab Notaris terhadap Akta Consent Roya. Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum 
normatif yang menggunakan bentuk pendekatan perundang-undangan (statute approach) 
dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Akta Consent Roya walaupun tidak 
diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, Notaris tetap berwenang 
untuk membuat akta ini berdasarkan pasal 15 ayat (1) UUJN dimana Notaris berwenang 
untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang 
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang 
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Akta Consent Roya merupakan akta 
otentik yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah Bank. 
Akta Consent Roya ini merupakan salah satu contoh dari perkembangan dan majunya 
kehidupan perekonomian yang membutuhkan lebih banyak akta untuk mengakomodir 
kebutuhan masyarakat, sehingga Notaris dituntut untuk menjadi Notaris Progresif yang 
tetap memegang teguh prinsip jabatan, kaidah hukum serta kode etik. Akta Consent Roya 
merupakan akta pihak (partij), yang berisi pernyataan dari pihak Bank, oleh karena itu 
tanggung jawab Notaris dalam pembuatannya hanya terbatas pada awal dan akhir akta, 
tidak termasuk isi akta yang merupakan hasil dari Notaris mengkonstatir pernyataan 
pihak Bank.  
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