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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
A. PERJANJIAN PADA UMUMNYA. 

1. Pengertian Perjanjian Kredit  

 

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “Credere” yang artinya percaya dalam 

bahasa latin “ Creditum” yang berarti kebenaran akan kepercayaan.  

Maksudnya pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit 

yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian.  Sedangkan 

bagi si penerima kredit berarti menerima menerima kepercayaan, sehingga 

mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai 

dengan jangka waktunya.  Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si 

nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih 

dahulu mengadakan analisis kredit.   

 

Dalam pemberian kredit terdapat 2 (dua) pihak yang berkepentinganlangsung 

yaitu pihak yang membutuhkan dana disebut penerima kredit atau debitur, 

sedangkaan yang memberi dana atau yang berlebihan dana disebut sebagai 

pemberi kredit atau kreditur.
1
  

 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 

tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

                                                 
1  Rachmadi Usman.2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 

hal 236 
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dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. 

 

Usaha pokok bank adalah memberikan kegiatan-kegiatannya dibidang 

keuangan, dan menarik uang dari serta menyalurkannya ke dalam masyarakat.  

Dalam rangka  menyalurkan kredit, maka bank melaksanakan penyediaan 

uang dan tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana 

pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. 

 

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan,  dengan demikian pemberian kredit 

adalah pemberian kepercayaan.  Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan 

benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan 

jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui bersama. Menurut Abdulkadir 

Muhammad dan Rilda Murniati dalam konsep kredit selalu terkandung unsur-

unsur esensial  yang meliputi: 

1. Kepercayaan 

 Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit, Bank 

yakin kredit yang akan diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan 

persyaratan yang disepakati bersama. 

2.  Agunan 

 Setiap kredit yang akan diberikan selalu disertai barang yang berfungsi 

sebagai jaminan bahwa kredit yang akan diterima oleh calon debitur pasti 

akan dilunasi dan ini mengingatkan kepercayaan pihak Bank. 
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3. Jangka Waktu 

 Pengembalian Kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak, 

setelah jangka waktu berakhir kredit dilunasi. 

4.  Resiko  

 Jangka waktu pengembalian kredit mengandung risiko terhalang atau 

terlambatnya pembayaran pinjaman sehingga macetnya pelunasan kredit, 

baik sengaja atau tidak sengaja, risiko ini menjadi beban Bank. 

5.  Bunga Bank 

 Setiap pemberian kredit selalu disertai imbalan jasa berupa bunga. Bunga 

wajib dibayar oleh debitur dan ini merupakan keuntungan yang diterima 

oleh Bank. 

6. Kesepakatan 

 Semua persyaratan pemberian kredit dan prosedur pengembalian kredit 

serta akibat hukumnya adalah hasil kesepakatan dan dituangkan dalam 

akta perjanjian yang disebut perjanjian kredit.
2
 

 
 

Perjanjian kredit  dengan segala ketentuan-ketentuan yang di dalamnya 

merupakan dasar hukum dan sekaligus merupakan sumber dari pada perikatan 

antara kedua pihak. Perjanjian kredit biasanya didahulukan dengan suatu 

penelitian yang sangat ketat serta mendetail mengenai kelayakan dari usaha 

yang dimintakan kreditnya tersebut, misalnya mengenai kepribadian calon 

nasabahnya, prospek usahanya, bonafiditas, solvabilitas dan seterusnya.  

 

                                                 
2  Abdulkadir Muhammad.2000. Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal. 

59. 
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Hal ini dimaksudkan agar dana kredit tersebut dapat mencapai tujuan yang 

telah direncanakan sebelumnya, sehingga dana pinjaman dari bank tersebut 

dapat dikembalikan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Namun 

demikian betapapun ketatnya persyaratan yang harus dilalui sebelum dana 

kredit disalurkan, dalam prakteknya ternyata tidak semua dana kredit dapat 

mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, dan tidak semua proses 

pembayaran kredit dapat berjalan lancar. Apabila kemungkinan yang demikian 

ini terjadi, maka pihak bank sebagai pemberi kredit akan sangat dirugikan.  

Hal ini tentu saja tidak dikehendaki oleh bank tersebut. Untuk menghindari 

terjadinya kerugian ini, maka pihak bank sebagai pemberi kredit, akan 

mengambil tindakan tertentu dalam rangka mengamankan dan kredit yang 

dikeluarkannya dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki. 

Pemberian kredit harus bersifat selektif dengan prinsip kehati-hatian bank, hal 

ini diperlukan agar tujuan kredit bank dapat mencapai sasarannya.  

 

Menurut Pasal 4 Undang-undang Perbankan kekhususan kredit bank dikaitkan 

dengan tujuan perbankan Indonesia yaitu untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Tegasnya penyaluran kredit bank selalu diarahkan pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat melalui kegiatan usaha yang bersufat produktif 
3
   

 

Pengertian perjanjian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.  Selain 

                                                 
3
 Abdulkadir Muhammad, opcit, Hal. 307 



11 

 

 

 

pengertian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Pdt, menurut R. Subekti  

bahwa;  perjanjian adalah  peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang 

lain atau dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal.
4
 

 

Berdasarkan rumusan perjanjian di atas maka unsur-unsur perjanjian adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang;  

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu; 

c. Ada tujuan yang akan dicapai; 

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan; 

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan; dan 

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. 

Bentuknya perjanjian itu berupa rangkaian pelaksanaan yang mengandung 

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.  Berdasarkan hal 

tersebut maka timbulah hubungan antara para pihak, dimana pihak yang satu 

berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain 

berkewajiban untuk memenuhinya.  Dalam perjanjian kredit, pihak yang 

meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan 

sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir Pasal 1759 KUH. Perdata.  

Sedangkan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang dalam 

jumlah dan keadaan yang sama dalam waktu yang ditentukan Pasal 1763 KUH 

Perdata.  Dengan demikian hubungan perjanjian dengan perikatan ialah 

perjanjian menerbitkan perikatan bagi masing-masing pihak. 

 

                                                 
4  Subekti,1992. Aneka Perjanjian, Cet.IX.PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal. 13 
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Sebelum dilakukan pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur, hal pertama 

yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak ialah  mengadakan perjanjian 

kredit. Menurut Hukum Perdata Internasional, Perjanjian Kredit  merupakan 

salah satu dari bentuk perjanjian  pinjam meminjam yang diatur dalam Buku 

Ketiga KUH Perdata.  Dalam bentuk apapun juga bahwa pemberian kredit 

diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu pinjam meminjam 

sebagaimana di atur dalam Pasal 1754 sampai 1769 KUH Perdata.  Dalam 

praktek perbankan modern hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-

mata berbentuk hanya perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian 

kuasa dan perjanjian lainnya.  

 

Perjanjian kredit dalam prakteknya sering mengakomodasi hal-hal yang 

semuanya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko) 

seperti jumlah dan batas waktu pinjaman serta pembayaran kembali pinjaman. 

Calon debitur tinggal membubuhkan tandatangannya saja apabila bersedia 

menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon 

debitur untuk membiarkan lebih lanjut isi atau klausula-klausula yang 

diajukan pihak bank. Pada tahap ini, kedudukan calon debitur sangat lemah, 

sehingga menerima saja syarat-syarat yang diberikan oleh pihak bank, karena 

jika tidak demikian calon debitur tidak akan mendapatkan pinjaman kredit 

yang diinginkan. 

 

Sesuai dengan asas utama dari suatu perikatan atau perjanjian yaitu asas 

kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam 

perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan pada ketentuan KUH Perdata, 

tetapi dapat pula mendasarkan kepada kesepakatan bersama. Sehingga 
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perjanjian kredit selain diakui oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga 

dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak. 

 

Ada beberapa fungsi perjanjian kredit menurut Ch. Gatot Wardoyo yang 

dikutip oleh Muhammad Djumhana, dalam bukunyanya mengenai sekitar 

Klausula-klausula Perjanjian Kredit Bank  yaitu :  

 

a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok. Artinya perjanjian 

kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya 

perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian perngikatan 

jaminan; 

b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan 

hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur; 

c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring 

kredit. 
5
 

 

2. Prinsip-Prinsip Penilaian Dalam Pemberian Kredit  

 

Untuk menentukan nilai-nilai kredit, terdapat beberapa formulasi.  Formulasi 

yang sudah lazim digunakan adalah 4 P  yaitu: 

1. Personality 

Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti riwayat 

hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman usahaa/pekerjaan dan 

sebagainya), hobinya, keadaan keluarga (isteri,anak), serta hal-hal lain 

yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam.  

                                                 
5  Muhammad Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung,1993, hal 228 
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2. Purpose 

Mencari data tentang tujuan atau keperluan kredit dan apakah tujuan 

penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bank 

bersangkutan. 

3. Prospect 

Yaitu harapan masa dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam, 

yang dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama 

beberapa bulan atau tahun, perkembangan keadaan ekonomi si peminjam 

masa lalu dan masa yang akan datang. 

4. Payment 

Mengetahui bagaimana pembayaran kembali peminjaman yang akan 

diberikan yang dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospect, 

kelancarn penjualan dan pendapatan sehingga diperkirakan kemampuan 

pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah 

pengembaliannya. 

 

Menurut Rachmadi Usman bahwa;  untuk dapat melaksanakan kegiatan 

perkreditan secara sehat, dikenal adanya  5 C yaitu: 

 

1. Character, manfaat dari penilaian Character ini adalah mengetahui 

sampai sejauh mana tingkat kejujuran dari itikad baik, yaitu kemampuan 

untuk membayar kembali kredit yang diterimanya.  

2. Capacity, merupakan suatu penelitian kepada calon debitur mengenai 

kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha 
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yang dilakukan atau kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan 

fasilitas kredit. 

3. Capital, merupakan dana atau modal sendiri yang dimiliki calon debitur. 

Kemampuan modal sendiri merupakan faktor yang penting untuk menegah 

goncangan dari luar misalnya dalam situasi modal dengan suku bunga 

tinggi. 

4. Colleteral, merupakan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon 

debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterima. Jaminan ini sebagai 

pelengkap dari kelayakan atau keterlaksanaan proyek dari calon debitur. 

5. Condition, dimaksud situasi dan kondisi politik, sosial. ekonomi, budaya 

dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat 

atau kurun waktu tertentu yang memungkinkan untuk mempengaruhi 

kelancaran usaha dari calon debitur.
6
 

 

2. Azas-azas Perjanjian 

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar 

kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Asas Kebebasan Berkontrak.  

Setiap orang  bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah 

diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan 

tersebut dibatasi ole tiga hal yaitu, tidak dilarang dalam undang-undang, 

                                                 
6  Rachmadi Usman, , Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 

2001, halaman 246 
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tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan 

dengan kesusilaan umum. 

 

b. Asas pelengkap.  

Yaitu bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-

pihak menghendaki dan membuat ketetuan undang-undang. Tetapi apabila 

dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah 

ketentuan undang-undang. Asas ini mengenai pihak-pihak saja. 

 

c. Asas Konsensual.  

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat 

terciptanya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok 

perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat 

hukum. 

d. Asas Obligator. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat 

oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban 

saja, belum meimdahkan hak milik
7
 

 

3. Syarat Sah Perjanjian Kredit 

 

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yag 

ditetapkan oleh undang-undang.  Perjanjian yang sah diakui dan mempunyai 

akibat hukum menurut Pasal 1320 KUH Perdata.  Adalah sebagai berikut: 

 

                                                 
7  Abdulkadir muhammad. Hukum Perdata Indonesia. cetakan ke III. PT. Citra Aditya Bakti. Bandar 

Lampung 2000, hal 225 
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a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang artinya adanya 

persetujuan antara pihak yang membuat perjanjian tanpa adanya 

paksaan,kekhilafan atau penipuan.  

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, yang dimaksud dengan cakap 

adalah cakap menurut hukum yaitu apabila orang tersebut telah dewasa 

yaitu sudah mencapai umur 21 tahun atau menikah walaupun belum 

berumur 21 tahun dan sehat pikirannya atau tidak dibawah pengampuan. 

c. Mengenai suatu hal tertentu,  yang artinya adalah suatu perjanjian dibuat 

karena adanya keinginan dari masing-masing pihak untuk menginginkan 

sesuatu prestasi dan hal ini merupakan pokok dari suatu perjanjian serta 

sesuatu yang wajib dipenuhi.  Artinya dalam membuat perjanjian apa yang 

diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa 

ditetapkan. 

d. Suatu sebab yang halal, yang artinya adalah bahwa suatu sebab dalam 

suatu perjanjian tidaklah dilarang oleh undang-undang atau apabila 

berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum dan perjanjian 

yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang maka suatu 

perjanjian tersebut tidaklah mempunyai suatu kekuatan. 

 

Untuk syarat pertama dan kedua yakni kesepakatan dan kecakapan merupakan 

syarat subyektif dari suatu perjanjian, karena menyangkut orang-orang yang 

membuat perjanjian.   Bila tidak dipenuhi kedua syarat tersebut, maka dapat 

dimintakan pembatalan kepada hakim oleh orang itu sendiri atau wakilnya 

terhadap perjanjian yang telah dibuat.  Sedangkan untuk syarat ketiga dan 

keempat yakni suatu hal tertentu dan sebab yang hallal disebut syarat obyektif, 
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karena menyangkut obyek perjanjian, dan bila suatu perjanjian tidak 

memenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya 

semua perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada. 

 

B. JAMINAN 

 

1. Pengertian Jaminan 

 

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Zekerheid 

atau Cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara kreditur 

menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum 

debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga 

dengan agunan. Istilah agunan terdapat di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa  Agunan adalah Jaminan 

tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan 

fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. 

 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai barang 

yang dijadikan  jaminan. Sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan 

atas pinjaman yang diterima.
8
  Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 

Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan pengertian hak tanggungan. yang 

dimaksud dengan hak tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada 

hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 

                                                 
8 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Hal. 899 



19 

 

 

 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak 

berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, 

untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. 

 

Tujuan agunan dalam perjanjian kredit adalah untuk mendapatkan  fasilitas 

dari bank. Jaminan ini dengan tatacara tertentu diserahkan oleh debitur kepada 

bank.  Barang Jaminan yang menjadi Agunan itu terdiri dari unsur-unsur 

yaitu: 

 

a. Jaminan tambahan; 

b. Diserahkan oleh debitur kepada bank; 

c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan. 

 

Jaminan berfungsi untuk menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai 

dengan uang yang timbul  dari suatu perikatan hukum, dan sebagai alat 

terakhir yang harus dikuasai bank dalam mengkover resiko apabila nasabah 

tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pengembalian kreditnya dan 

gunanya untuk mengurangi resiko kerugian yang akan dialami oleh Bank. 

Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. 
9
  Yang 

terpenting dari makna jaminan adalah sebagai suatu gambaran niat untuk 

pengembalian hutang pokok dan bunganya kepada bank sebagai krediturnya.  

Berdasarkan hal itu maka aspek legalitas jaminan harus jelas dan diikat secara 

yuridis, baik berupa akte di bawah tangan maupun akte otentik/notariil. 

                                                 
9 Mariam Darus Badrulzaman.1987. Perjanjian Kredit Bank. Penerbit Alumni.Bandung, Hal.227-265 
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Secara yuridis materil, jaminan (collateral) berarti suatu (benda atau 

kesanggupan pihak ketiga) yang dapat menjadi pegangan kreditur untuk 

adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan prestasi oleh debitur.  Untuk 

memberikan kenyamanan dalam penyaluran kredit, maka salah satu bentuk 

tindakan yang umumnya dilakukan oleh bank ialah diciptakannya ketentuan 

mengenai keharusan diberikannya jaminan atau agunan oleh calon debitur; 

terhadap pihak bank atas nilai kredit yang akan diterimanya. 

 

Berdasarkan pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

Juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank mensyarat adanya 

jaminan kredit karena bank ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang 

diberikan kepada debitur dapat diterima kembali, sesuai dengan syarat-syarat 

yang telah disepakati bersama. Masalah pemberian jaminan dalam suatu 

perjanjian tidak disebutkan secara khusus seperti diwajibkan dalam Undang-

undang nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang berlaku 

sebelumnya. Pemberian jaminan berkaitan erat dengan perjanjian kredit, hal 

tersebut diatur oleh pihak bank dan merupakan upaya atau kehendak bank 

sendiri dalam suatu perjanjian kredit, untuk menciptakan ketentuan keharusan 

diberikan jaminan dengan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan yang mungkin timbul dan tidak dikehendaki dalam penyelesaian 

dan kredit yang dikeluarkannya. Maka debitur yang akan mendapatkan kredit 

dari bank tersebut, diwajibkan untuk menjaminkan barang atau harta benda 

miliknya kepada kreditur sebagai jaminan pembayaran hutang jika debitur 

tidak dapat memenuhi kewajibannya. Barang jaminan tersebut dapat berupa 

barang bergerak dan barang tidak bergerak. Nilai dari barang jaminan tersebut 
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disesuaikan dengan besarnya kredit yang akan diterima debitur. Pengikatan 

jaminan tersebut merupakan salah satu segi hukum perjanjian kredit yang 

amat penting, terutama bagi kreditur, karena dengan adanya pengikatan 

jaminan, kreditur mendapatkan hak utama (preferensi) bagi pelunasan suatu 

piutang kredit, atas hasil penjualan barang yang dijamin tersebut. Apabila 

terjadi tunggakan-tunggakan dan mengarah kepada timbulnya kredit macet, 

maka pihak Bank pada umumnya mencari berbagai jalan keluar penyelamatan 

sesuai kondisinya, akan tetapi seringkali posisi debitur sudah tidak tertolong 

lagi, atau memang debitur tidak punya itikad baik untuk melunasi.  

Permasalahan yang muncul kemudian adalah adanya kredit macet yang jika 

tidak terselesaikan secara damai, maka langkah bank selanjutnya lebih 

diwarnai dengan penyelesaian melalui saluran hukum.  Namun tidak selalu 

demikian karena dapat juga diselesaikan melalui penjualan jaminan di bawah 

tangan atas dasar kesepakataan.  

Dengan adanya jaminan kredit, bank masih dapat menutup piutang atau sisa 

tagihan dengan menjual barang yang menjadi jaminan kredit. Jaminan dalam 

kaitannya dengan kredit merupakan salah satu syarat untuk dikabulkannya 

permohonan kredit.   Sebelum para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian 

kredit, maka calon nasabah diminta untuk melakukan persetujuan mengenai 

jaminan kredit.  Klausula ini muncul sebagai akibat adanya hubungan hutang 

piutang antara Debitur dan Kreditur.  Debitur memberikan jaminan kepada 

bank apabila dalam pelaksanaan dan berakhirnya perikatan debitur ingkar janji 

(wanprestasi) sehingga sebagai klausul  tersebut dapat memberikan keyakinan 

kepada pihak bank.  
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Kegunaan jaminan kredit adalah untuk : 

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan 

pelunasan dari agunan apabila melakukan cidera janji, yaitu untuk 

membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam 

perjanjian. 

2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai 

usaha, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya 

dengan merugikan  diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau 

sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapet 

diperkecil. 

3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, 

khususnya mengenai kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

disetujui debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamiin tidak 

kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.
10

 

 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan dapat berfungsi untuk 

mengatasi permasalahan yang timbul karena terjadinya resiko, upaya menjaga 

harta bank dalam bentuk kredit, karena dengan disertakannya jaminan ke bank 

maka bank berhak memperoleh pelunasan atas hasil penjualan jaminan apabila 

nasabah terhadap usahanya tersebut, mampu mendorong debitur untuk 

membayar kembali hutang-hutangnya agar tidak kehilangan harta yang telah 

dijaminkan tersebut, akan menolong pengusaha/ debitur untuk berhati-hati 

dalam memanfaatkan dananya dan semangat berusaha untuk memperoleh 

keuntungan yang wajar dan dapat menjamin agar pembiayaan usaha tersebut 

                                                 
10

  Rachmadi Usman, 2001.Op. Cit. 286 
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berjalan lancar dengan diserahkannya harta pemilik sebagai jaminan bank 

yang secara moril debitur akan bertanggungjawab Barang yang dijadikan 

jaminan  kredit adalah benda milik debitur atau benda milik orang lain untuk 

kepentingan debitur.  

 

Barang jaminan tersebut berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. 

Benda berwujud berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan lainnya, 

sedangkan benda tidak berwujud berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, 

sertifikat tanah, sertifikat deposito dan surat tagihan lainnya. Seperti diketahui 

dalam dunia perbankan dikenal istilah jaminan pokok dan jaminan tambahan. 

Yang dimaksud dengan jaminan pokok ialah jaminan yang berupa sesuatu 

atau benda yang berkaitan dengan kredit yang dimohon. Sesuatu atau benda 

yang berkaitan dengan kredit yang dimohon dapat berupa suatu proyek, atau 

prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kredit tersebut, sedangkan yang 

dimaksud dengan benda yang  berkaitan dengan kredit yang dimohon adalah 

benda yang dibiayai atau yang dibeli dengan kredit. Sedangkan yang 

dimaksud dengan jaminan tambahan ialah jaminan yang tidak bersangkutan 

lansung dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat berupa jaminan 

kebendaan yang objeknya adalah harta benda milik debitur, maupun 

perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban 

debitur.
11

  Jaminan yang diberikan debitur harus dibuat perjanjian antara 

kreditur dan pemilik jaminan yang disebut perjanjian pengikat jaminan. 

Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat accessoir. Artinya perjanjian 

pengikat jaminan eksistensinya atau keberadaannya tergantung perjanjian 

                                                 
11  Djuhaeni Hasan. 1999. Op. Cit. 202 
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pokoknya yaitu perjanjian kredit.  Dari definisi jaminan dapat diambil sebuah 

kesimpulan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk mendapatkan 

kepercayaan dari kreditur. Dalam hal ini bahwa seorang calon debitur 

mempunyai kemampuan untuk memenuhi clausul yang telah disepakati dalam 

perjanjian kredit yang telah disepakati bersama oleh para pihak. 

Perjanjian pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri 

sendiri tetapi tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, 

sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian 

perjanjian pengikat jaminan.  

 

Jika perjanjian kredit berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan. Namun  

apabila perjanjian pengikatan jaminan cacat dan batal karena suatu sebab 

hukum, misalnya barang jaminan musnah atau dibatalkan karena pemberi 

jaminan tidak berhak menjaminkan, maka perjanjian kredit sebagai perjanjian 

pokok tidak batal. Debitur tetap harus melunasi hutangnya sesuai perjanjian 

kredit. Selain adanya jaminan pelaksanaan perjanjian kredit berupa orang atau 

benda/barang, yang lebih lagi adalah penerapan kebijakan perkreditan, yaitu 

adanya kewajiban bank   memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan 

sebagaimana yang ditetapkan.  

 

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang lebih lanjut diatur dengan Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KE/DIR  yang menetapkan 

Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) dalam pelaksanaan kegiatan 

perkreditannya dan juga melampirkan Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan 

Perkreditan bank (PPKPB).  Pedoman tersebut mencantumkan beberapa hal 
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yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam menentukan Kebijaksanaan 

Perkreditan Bank (KPB), yaitu: 

(1) prinsip kehati-hatian dalam perkreditan; 

(2) organisasi dan manajemen perkreditan; 

(3) kebijaksanaan persetujuan kredit; 

(4) dokumen dan administrasi kredit; 

(5) pengawasan kredit; 

(6) penyelesaian kredit bermasalah. 

Kebijakan Perkreditan Bank yang disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan 

Kredit (PPK) merupakan peraturan intern masing-masing bank yang harus 

dipatuhi dalam pelaksanaan pemberian kreditnya.
12

 

 

2. Macam-macam Jaminan. 

 

a. Jaminan Perorangan 

 

Menurut jenisnya, jaminan terbagi 2 (dua) golongan yaitu jaminan perorangan 

dan jaminan kebendaan.  Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan timbul 

dari perjanjian yang bertujuan untuk adanya kepastian hukum bagi kreditur 

atas pelunasan utang atau pelaksanaan suatu prestasi sebagaimana telah 

diperjanjikan oleh debitur atau pihak ketiga.  Jaminan secara yuridis materiil 

mempunyai fungsi untuk mengcover utang.  Jaminan yang menimbulkan 

hubungan langsung pada perorangan tertentu yaitu; 

1. Diberikan oleh pihak ketiga (guarantee) kepada orang lain (kreditur) yang 

menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu 

                                                 
12

M. Bahsan SH.,SE, Hukum  Jaminan dan Jaminan Kredit, Rajawali, 2010, halaman  81 
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pinjaman apabila yang berutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi 

kewajiban finansialnya terhadap kreditur (bank). 

2. Merupakan perjanjian tiga pihak (penanggung, debitur, dan kreditur). 

3. Dalam praktek perbankan dikenal sebagai company (corporate) guarantee 

yaitu jaminan perusahaan berupa surat keterangan dari pimpinan 

perusahaan perihal keabsahan, kedudukan dan penghasilan dari pihak yang 

minta jaminan. 

4. Azas kesamaan (Pasal 1131 dan 1132 KUH.Perdata), dalam arti bahwa 

tidak membedakan mana piutang yang lebih dulu terjadi dan piutang yang 

terjadi kemudian. Semuanya mempunyai kedudukan yang sama, tidak 

mengindahkan urutan terjadinya, semua mempunyai kedudukan yang 

sama terhadap harta kekayaan debitur. 

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan 

atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu 

perikatan. 

 

b. Jaminan kebendaan 

 

Jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, dengan ciri-ciri: 

1. Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur. 

2. Dapat dipertahankan terhadap siapapun. 

3. Selalu mengikuti bendanya (droit de suite). 

4. Dapat diperalihkan. 

 

Azas prioiteit, yaitu bahwa hak kebendaan yang lebih tua (lebih dulu terjadi) 

lebih diutamakan daripada hak kebendaan yang terjadi kemudian. 
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c. Hak Tanggungan 

 

1)  Hak tanggungan memberikan hak preferent Pasal 1 ayat (1) Undang-

undang Hukum Tanggungan artinya, bila debitur cidera janji atau lalai 

membayar hutangnya, maka seorang kreditur pemegang Hak 

Tanggungan mempunyai hak untuk menjual jaminan, dan kreditur 

pemegang jaminan diutamakan untuk mendapatkan pelunasan hutang 

dari penjualas jaminan tersebut. 

2)  Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi Pasal 2 Undang-undang Hukum 

Taggungan artinya, hak tanggungan membebani secara utuh objek Hak 

Tanggungan  dari setiap bagian darpadanya.      

3) Hak Tanggungan mempunyai sifat droit de suite  Pasal 7 Undang-undang 

Hukum Tanggungan artinta, pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak 

mengikuti objek Hak Tanggungan, meskipun objek Hak Tanggungan telah 

berpindah dan menjadi milik pihak lain. 

4) Hak Tanggungan mempunyai sifat accesoir Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 

ayat (1) Undang-undang Hukum Tanggungan artinya, Hak Tanggungan 

bukanlah hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya atau 

eksistensinya, atau hapusnya tergantung perjanjian kredit atau perjanjian 

pokoknya, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya. 

5) Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah saja.  Maksudnya, 

pada dasarnya hak tanggungan hanya dibebankan pada hak atas tanah saja.  

Hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan sesuai Undang-undang 

Pokok Agraria (UUPA) yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna 

usaha, dan hak pakai atas tanah negara yang menurut  sifatnya dapat 
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dipindahtangankan Pasal 4 ayat (1) Undang-undangan Hukum 

Tanggungan. 

6) Hak Tanggungan mempunyai sifat spesialis dan publisitas artinya, sifat 

spesialitas adalah uraian yang jelas dan rini mengenai objek Hak 

Tanggungan yang meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah.  

Sifat publisitas adalah Akta hak tanggungan harus didaftarkan di Kantor 

Pertanahan dimana tana yang dibebani Hak Tanggungan berada Pasaal 13 

ayat (1) Undang-undang Hukum Tanggungan. 

7) Hak Tanggungan dapat diberikan dengan disertai janji-janji tertentu Pasal 

11 ayat (2) Undang-undang Hukum Tanggungan.  Janji-janji tersebut 

dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.  

Janji-janji tersebut bersifat fakultatif  dan tidak limitative.  Bersifat 

fakultatif karena janji-janji itu boleh dicantumkan atau tidak, baik sebagian 

maupun seluruhnya.  Bersifat tidak limitatif karena dapat pula 

diperjanjikan janji-janji lain selain dari janji-janji yang telah disebutkan 

dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Hukum Tanggungan. 

 

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian hak tanggungan yaitu; 

 

1. Hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah.  Yang dimaksud dengan hak 

jaminan atas tanah adalah hak penguasaan yang secara khusus dapat 

diberikan kepada kreditur, yang memberi wewenang kepadanya apabila 

debitur cidera janji. 

2. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.  Pada dasarnya, hak 

tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah semata-mata, tetapi 
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dapat juga hak atas tanah tersebut berikut dengan benda-benda yang ada di 

atasnya.  

3. Untuk pelunasan hutang tertentu.  Maksudnya adalah hak tanggungan itu 

dapat membereskan dan selesai  dibayar hutang-hutang debitur yang ada 

pada kreditur. 

4. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu 

terhadap kreditur-kreditur  lainnya. 
13

  

 

 

C.  JATUH TEMPO 

 

Perjanjian adalah merupakan peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain 

atau dimana dua orang dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.  

Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian tersebut.  Hubungan hukum yang merupakan suatu 

perikatan itu menjadi dasar adanya bagi salah satu pihak untuk menuntut dari 

pihak lain itu dan sebaliknya.  Para pihak di dalam suatu perjanjian kredit 

(pinjam-meminjam uang) masing-masing mempunyai hak, dimana penerima 

pinjaman mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu (uang) yang sudah 

disepakati di dalam perjanjian tersebut serta untuk menggunakannya bagi 

kepeningannya.  Sedangkan bank sebagai pemberi  mempunyai hak untuk 

memperoleh pembayaran kembali dari apa yang telah dipinjamkannya beserta 

jumlah uang, hasil keuntungan, imbalan, dan sebagainya. Selain itu, para pihak 

tersebut juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya. 
14

  

                                                 
13

 Salim, HS. 2004. Perkembangan Hukum jaminan di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta, Hal.96 
14

 Andrian Sutedi.,SH.,MH, Hukum Hak tanggungan, Sinar , 2010,hal  21 
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Didalam Buku III KUH Perdata, yaitu dalam Pasal 1759, 1760,1761, dan 1762 

KUH Perdata mengatur kewajiban-kewajiban orang atau pihak yang 

meminjamkan. Pasal 1759 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang 

meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum 

lewat waktu yang ditentukan dalam persetujuan Pasal 1760 KUH Perdata   

menyatakan bahwa jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, 

apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut 

keadaan, untuk memberikan sekadar kelonggaran kepada si peminjam.
15

  

Ketentuan-ketentuan  ini sebenarnya tidak mengatur mengenai kewajiban pemberi 

pinjaman, melainkan kewajiban penerima pinjaman.  Ketentuan-ketentuan itu 

hanya mengatur saat pengembalian pinjaman jika jangka waktunya telah 

ditentukan di dalam perjanjian maupun jika tidak telah ditetapkan suatu waktu 

tertentu.  Ketentuan-ketentuan itu lebih tepat diletakkan di dalam bagian yang 

mengatur tentang kewajiban-kewajiban peminjam.  Dalam Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di dalam Pasal  8  menyebutkan bahwa 

dalam memberikan kredit   berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib 

mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad baik dan 

kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya. 
16

 

Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan biasanya dikaitkan dengan 

berbagai persyaratan salah satu diantaranya adalah terkait dengan jangka waktu 

kredit atau waktu berakhirnya limid pengembalian pinjaman kredit. 

Masalah waktu dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan 

Indonesia 1992/1998. Undang-undang tersebut menetapkan kredit adalah 

                                                 
15

 Ibied., Salim, Hs,  Halaman  22 
16

 Ibied, Andrian Sutedi,   Hal aman  24 
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penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga, dengan kata lain pelaksanaan pengembalian 

kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak, setelah jangka waktu 

berakhir, kredit dilunasi. Periode Jatuh tempo menurut kontrak, walaupun, periode 

pelunasan berdasarkan kontrak seringkali bukan periode yang efektif, karena 

tanggal menurut kontrak mencerminkan risiko likuiditas yang melihat pada aktiva 

dan kewajiban bank.  Selain itu dapat didefinisikan sebagai ; 

(a) Waktu yang tersisa sampai dengan tanggal pelunasan; 

(b) periode sebagaimana diperjanjikan sampai dengan tanggal pelunasan, atau 

(c) Waktu yang tersisa sampai dengan tanggal yang diperkirakan akan terjadi 

perubahan tingkat bunga.  

  Bank mengungkapkan analisis Jatuh tempo berdasarkan periode sebagaimana 

diperjanjikan sampai dengan tanggal pelunasan.
17

 

Jatuh tempo pembayaran adalah payment due date  yaitu tanggal yang ditetapkan 

sebagai batas akhir pembayaran atau transaksi; pembayaran atau yang terjadi pada 

tanggal tersebut secara langsung/ otomatis tercatat pada pusat pengelolaan data 

sehingga posisi atau gambaran rekening nasabah pada tanggal tersebut telah 

menunjukkan posisi paling akhir (up to date). 

 

Tanggal jatuh tempo (due date) adalah hari pembayaran harus dilakukan kepada 

peminjam/ kreditur.  Setelah tanggal tersebut, denda keterlambatan dikenakan dan 

pembayaran dicatat sebagai lewat jatuh tempo/menunggak.  

                                                 
17

 Syamsu Alam,SE.,Ak.,M.Si, Seminar Akuntansi, Modul 8, IAI Pernyataan SAP, 2004, hal 2 
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Perjanjian kredit terkait dengan suatu jangka tertentu.  Jangka waktu tersebut 

ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat bank dengan debitur.  Jangka waktu 

yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban bank untuk menyediakan dana 

pinjaman dan menunjukann kesempatan dilunasinya kredit.  Berdasarkan jangka 

waktu tertentu yang ditetapkan atas pemberian kredit, maka kredit perbankan 

dapat dibedakan atas kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 

Kredit jangka pendek adalah kredit yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau 

di bawah satu tahun, dan kredit jangka menengah, adalah kredit yang mempunyai  

jangka panjang diatas satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan kredit jangka 

panjang adalah  kredit yang mempunyai  jangka waktu di atas tiga tahun.  

 

Jangka waktu suatu kredit ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku pada 

masing-masing bank  dan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit serta 

kelayakannya. Berdasarkan pengertian kredit tentang jangka waktu tertentu 

tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka waktu kredit harus ditetapkan secara 

tegas  karena menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
18

   

 

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat 

mengembalikannya dengan baik dan tepat pada waktunya yang diperjanjikan. 

Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak 

dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya.  Akibat 

nasabah  tidak dapat membayar lunas utangnya, maka menjadikan perjalanan 

kredit terhenti atau macet.   Untuk jelasnya yang dinamakan kredit macet adalah 

                                                 
18
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suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank 

tepat pada waktunya. 
19

 

 

D.  SITA JAMINAN 

 

1.  Prinsip Yang Berlaku dalam Hukum Jaminan 

 

Dalam hukum jaminan berlaku prinsip bahwa kreditur tidak dapat meminta suatu 

janji agar memiliki benda yang dijaminkan bagi pelunasan utang debitur kepada 

kreditur. Ratio dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan 

yang akan terjadi jika kreditur memiliki benda jaminan yang nilainya lebih besar 

dari jumlah utang debitur kepada kreditur.  Karena itu benda jaminan tersebut 

harus dijual dan kreditur berhak mengambil uang hasil penjualan tersebut sebagai 

pelunasan piutangnya. Apabila masih ada kelebihan, maka sisa hasil penjualan 

tersebut harus dikembalikan kepada debitur,  cara ini yang diinginkan dan 

digalakan oleh Bank Indonesia dalam menyelesaikan sengketa terhadap 

nasabahnya.  Upaya lain pihak bank dalam upaya tersebut  yaitu  dengan merujuk 

pada Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 dapat 

secara langsung mengambil alih hak tangungan sebagai jaminan kredit 

dikarenakan hak tanggungan ;  

 

 

(1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertahanan menerbitkan 

sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 
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  Loc. Cit, Gatot Suparmono.,SH, halaman  131 
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(2) Sertifikat Hak Tanggungan memuat kata-kata “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 

 

(3) Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 

dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 

berlaku sebagai pengganti grosse akte Hypotheek sepanjang mengenai hak 

atas tanah.
20

 

 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka untuk melakukan eksekusi lelang 

terhadap Hak Tanggungan yang telah dibebankan atas tanah dapat dilakukan 

tanpa harus melalui proses gugat menggugat (proses litigasi) apabila debitur 

wanprestasi.  

 

Hak tanggungan yang menjadi jaminan utang yang diberikan oleh kreditur kepada 

debitur, apabila debitur cidera janji, maka tanah yang telah dibebani dengan Hak 

Tanggungan itu oleh bank  dapat dijual oleh pemegang Hak Tanggungan Pertama 

tanpa persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan. Debitur atau pemilik barang 

jaminan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut. Walaupun 

pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan pelelangan umum, 

karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi  untuk 

objek hak tanggungan.  Kreditur berhak mengambil pelunasan piutang yang 

dijamin dari hasil  penjualan objek  hak tanggungan.   

 

Dalam praktiknya, kreditur berupaya menghindari larangan ini dengan membuat 

perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali untuk menyelubungi perjanjian 
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 Undang-Undang No.4  Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 

Yang Berkaitan Dengan Tanah. 
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utang-piutang berikut tanah sebagai jaminannya.  Sikap Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dalam hal ini sudah jelas, yaitu membatalkan atau menyatakan 

batal demi hukum perjanjian seperti itu. Namun demikian mengingat berbagai 

kendala yang dihadapi oleh kreditur dalam melakukan eksekusi atas benda yang 

dijaminkan, maka perlu dipikirkan suatu mekanisme hukum yang memungkinkan 

kreditur memperoleh pelunasan piutangnya secara efisien dengan tetap 

memberikan perlindungan hukum adat dapat dipertimbangkan untuk diterapkan 

secara analogis. 
21

   Untuk pelelangan umum, perlu diketahu bahwa Pasal 20 ayat 

(1) UUPT menghendaki tatacara  yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku, berarti bagi kreditur yang hendak melakukan eksekusi 

perlu berhubungan dengan instansi yang berwenang melakukan eksekusi 

(eksekutor). Untuk eksekusi yang dilakukan di bawah tangan, syaratnya 

didasarkan atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan.  Pasal 20 

ayat (2) UUPT menghendaki bahwa eksekusi dengan cara ini diharapkan akan 

dapat memperoleh harga tinggi yang menguntungkan semua pihak.  

   
2.  Asas-Asas Hukum Jaminan 

 

Merupakan asas hukum jaminan bahwa seluruh harta benda debitur demi hukum 

(by operation of law) menjadi jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur.  

Apabila harta benda debitur tidak mencukupi, maka hasil penjualan harta benda 

debitur dibagikan secara proporsional kepada para kreditur menurut besar 

kecilnya piutang masing-masing.  Demikianlah Pasal 1131 dan 1132 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengaturan tentang hak-hak  
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  Suharnoko,SH.,MLL, Hukum Perjanjian, Pajar Interpratama Offcet, 2004, hal 24 
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kreditur atas harta benda debitur.  Para kreditur tersebut dinamakan kreditur 

konkuren, dengan tidak cukup memperoleh jaminan bagi pelunasan piutangnya 

karena diantara mereka tidak ada yang mempunyai hak mendahulu.  Jika utang 

debitur lebih besar dari nilai harta bendanya dan maka hasil penjualan harta 

debitur  itu dibagi secara proporsional kepada para kreditur,  setiap kreditur tidak 

akan memperoleh pelunasan piutang. Apabila debitur mengalihkan 

kepemilikannya kepada pihak ketiga, maka hak kreditur berdasarkan Pasal 1131 

dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dapat dipertahankan.   

Mengajukan gugatan action pauliana  berdasarkan Pasal 1341 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata untuk menyatakan batas transaksi jual-beli harta debitur, 

juga tidak mudah dari segi hukum pembuktian, karena pihak ketiga yang membeli 

harta benda debitur  akan mendalilkan bahwa dia adalah pembeli beriktikad baik 

yang tidak mengetahui bahwa debitur berutang harus dapat membuktikan debitur 

dan pihak ketiga pembeli barang, mengetahui bahwa transaksi tersebut merugikan 

kreditur. 

 

Kreditur sebagai pemegang jaminan kebendaan seperti gadai, fiducia, hipotik, dan 

hak tanggungan tersebut mempunyai hak untuk mengambil hasil penjualan benda 

yang dibebani gadai, fiducia, hipotik pelunasan piutangnya lebih dahulu dari 

kreditur konkuren yang di jamin oleh Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. Atau disebut droit de Preference, karena itu dalam 

praktek para kreditur khususnya lembaga keuangan seperti bank akan memiliki 

suatu jaminan khusus yang lahir dari perjanjian  antara kreditur dari debitur, 

dimana kreditur mempunyai hak kebendaan atas benda milik debitur atau pihak 

ketiga sebagai jaminan utang.  Pengikatan jaminan bersifat accesoir  atinya 
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jaminan itu lahir, hapus dan beralihmengikuti atau tergantung pada perjajian 

pokoknya, yaitu utang-piutang atau perjanjian kredit.
22

  

   
3. Kreditur Pemegang Hak Kebendaan.  

 
Kreditur selaku pemegang hak kebendaan tetap mempunyai hak gadai, fidusia, 

hipotik ataupun hak tanggungan, meskipun benda yang dibebankan dengan 

jaminan dipindahtangankan atau dialihkan kepada ( R. Subekti,1999:18) Dalam 

ilmu hukum sifat ini dikenal dengan istilah  droit de suite.     

 

Ketentuan-ketentuan mengenai, gadai, fudisia, hipotik maupun hak tanggungan 

dengan tegas melarang kreditur untuk memiliki suatu janji agar dapat memiliki 

benda yang dibebani jaminan  gadai , fidusia, hipotik, maupun hak tanggungan, 

jika debitur cidera janji dalam membayar utangnya. 

 

Ratio ketentuan tersebut adalah untuk mencegah kreditur memiliki barang 

jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah utang debitur kepada kreditur.  

Undang-undang No.4 Tahun 1990 tentang Hak Tanggungan  Atas Tanah dalam 

Pasal 12  menyebutkan bahwa suatu janji yang memberikan kewenangan kepada 

kreditur untuk memiliki benda yang dibebani hak tanggungan,  jika debitur cidera 

janji adalah batal demi hukum.  Pasal 1178 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menyebutkan bahwa segala janji yang memberi wewenang kepada 

kreditur untuk memiliki benda yang dibebani hipotik adalah batal demi hukum, 

larangan seperti ini juga diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fudisia. 
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Ketentuan-ketentuan hipotik dalam praktek masih diberlakukan bagi jaminan  atas 

tanah, larangan bagi kreditur untuk secara otomatis memiliki barang jaminan telah 

diselundupi ataupun dihindari dengan menggunakan lembaga jual-beli dengan hak 

membeli kembali yang diatur dalam Pasal 1519 sampai dengan pasal 1532 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Jual-beli dengan  hak membeli kembali adalah 

sah sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, jika perjanjian jual-beli 

dengan  hak membeli kembali digunakan untuk menghindari ataupun 

menyelundupi suatu prinsip dalam hukum jaminan, sehingga mempengaruhi 

legalitasnya.  

 

4.  Penyelesaian Di Bawah Tangan  

 
 
 

Dengan merujuk pada yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 

Desember 1983 No.2485 K/Sip/1982 memutuskan untuk membatalkan 

perpanjangan jual-beli dengan hak membeli antara Ny. Roegayah sebagai penjual 

dan Lengkam Siahaan sebagai pembeli. Pertimbangan hukumnya adalah nilai 

persil yang diperjualbelikan jauh lebih tinggi dari harga yang disepakati para 

pihak dan adanya jual-beli tersebut disertai pembayaran sejumlah bunga yang 

tidak lazim dalam suatu perjanjian jual-beli. Mahkamah Agung melihat bahwa 

perjanjian tersebut sebenarnya merupakan perjanjian utang-piutang dengan 

jaminan tanah dan rumah milik Ny. Roegeyah. Ketika Ny.Roegeyah menjual 

persilnya sebenarnya dia meminjam uang dengan jaminan persilnya tersebut, 

karena Ny. Roegeyah tidak mampu membeli kembali atau mengembalikan 

utangnya maka tanah dan rumah tersebut menjadi milik Lengkam Siahaan. 
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Padahal menurut perhitungan Mahkamah Agung nilai persil tersebut adalah 

seratus juta rupiah sedangkan jumlah sisa utang dan bungan yang belum dibayar 

oleh Ny. Roegeyah kepada Lengkam Siahaan hanya dua belas juta tujuh ratus ribu 

rupiah. 

 

Jika ketentuan hipotik dan hukum jaminan diikuti, maka persil Ny. Roegeyah 

seharusnya dijual lelang dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang sedangkan 

sisanya deikembalikan kepada Ny. Roegeyah. 

Suatu hal yang menarik dari Putusan ini, Mahkamah Agung tidak menyatakan 

batal demi hukum perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali tersebut, 

tetapi membatalkannya. Karena tujuan perjanjian tersebut adalah untuk 

menyelundupi ketentuan Pasal 1178 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

sebenarnya Pengadilan dapat menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. 

Ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

menyebutkan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Demikian pula ketentuan Pasal 1335 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian 

dengan sebab atau isi yang palsu adalah tidak mengikat secara hukum.  

 

Sebelumnya dalam kasus Lengkam Siahaan melawan Ny.Kus Edia Nasution, 

Gerwer Frandsen Vicjrup dan the East Asiatic Co. Ltd, Mahkamah Agung dalam 

putusan tanggal 10 Februari 1983 Nomor 3804 K/Sip/1981, memutuskan bahwa  

hukum adat tidak mengenal jual-beli dengan hak membeli kembali kecuali dalam 

hal-hal tertentu. Dalam kasus ini sebenarnya yang terjadi adalah utang-piutang 

dan bukan jual-beli,karena menurut Mahkamah Agung tidak mungkin harga telah 
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berubah tiga kali lipat dalam waktu enam bulan. Selanjutnya, Mahkamah Agung 

dalam kasus Julius Siswoyo melawan Indra Kosasih dan Rachmat Lumanto 

Santoso Darmadi, tanggal 20 Maret 1989 Nomor 381 PK/Pdt/1986, menyatakan 

batal jual-beli dengan hak membeli kembali atas persil/rumah yang terletak di Jl. 

Sulawesi No.28 Surabaya. Pertimbangan hukum Mahkamah adalah dengan 

berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria, 

maka yang berlaku untuk transaksi tanah adalah hukum adat. Hukum adat tidak 

mengenal perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali seperti dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 
23

  

 

Dari Yurispudensi Mahkamah Agung tersebut, tampak Mahkamah Agung 

mengambil sikap untuk membatalkan  atau menyatakan batal demi hukum 

perjanjian jual-beli dengan hak untuk membeli kembali, yang digunakan untuk 

menyelubungi suatu utang-piutang dengan jaminan tanah.  

 

Pasal 12 A Undang-undang No. 10 Tahun  1998 tentang Perubahan Undang-

Undang No.12 Tahun 1997 tentang Perbankan menyebutkan bahwa, Bank Umum 

dapat membeli barang agunan melalui pelelangan umum, ataupun di luar 

pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau 

bedasarkan kuasa dari pemilik agunan untuk menjual di luar lelang, dalam hal 

nasabah debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank. Namun 

demikian, agunan yang dibeli oleh bank tersebut tidak dapat dimiliki oleh Bank. 

Bank harus mencairkan ataupun menjual agunan yang dibeli tersebut secepatnya , 

paling lambat dalam waktu satu tahun. 
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Ketentuan ini agak berbeda dengan asas yang terkandung dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan mengenai hukum jaminan yang melarang kreditur 

meminta suatu janji untuk memiliki benda jaminan. Karena menurut ketentuan 

hukum jaminan, yang dilarang adalah jika debitur secara serta-merta atau otomatis 

memiliki benda jaminan. Namun demikian, tentu saja tidak mudah untuk menjual 

barang jaminan dalam waktu satu tahunn apalagi kondisi property crash. Jika 

benda jaminan dijual secara obral, maka pada akhirnya pihak kreditur dan bank 

juga yang akan mengalami kerugian. Disamping itu, terdapat berbagai kendala 

dalam melakukan eksekusi atas jaminan berupa tanah, seperti akan diuraikan di 

bawah ini.  Sebelum diberlakukannya Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang 

hak Tanggungan atas Tanah, maka ketentuan hipotik diberlakukan bagi tanah hak 

milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan yang dibebani tanggungan atau 

jaminan utang.  

 

Pada dasarnya eksekusi hipotik dan hak tanggungan dapat dilakukan diluar 

campur tangan pengadilan atau yang disebut parate eksekusi maupun melalui 

pengadilan. Disamping itu, Undang-undang No. 4 Tahun 1996 memperbolehkan 

penjual di bawah tangan tanpa melalui kantor lelang atas dasar kesepakatan antara 

kreditur dan debitur, apabila melalui penjualan di bawah tangan ini dapat 

diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. 

 

Ketentuan Pasal 1178 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberi 

wewenang kepada kreditur pemegang hipotik pertama untuk minta diperjanjikan 

agar dia dapat menjual benda yang dibebani hipotik atas kekuasaannya sendiri 

melalui kantor lelang, demikian ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 20 Undang-undang 
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No. 4 tahun 1996, member wewenang kepada kreditur pemegang hak tanggungan 

pertama untuk menjual atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum. 

Kendala  yang mungkin dihadapi oleh kreditur antara lain adalah gugatan yang 

diajukan oleh debitur.
24

 pemilik agunan atas tindakan kantor lelang melakukan 

eksekusi jaminan tanpa fiat eksekusi dari pengadilan.
25

  Kendala yang lain apabila 

persil yang akan dieksekusi diduduki oleh pihak debitur pemilik agunan yang 

memberikan perlawanan terhadap pengosongan dan eksekusi yang dilakukan oleh 

kantor lelang. 

 

Menggunakan pranata grosse akte yang diatur dalam Pasal 224 HIR untuk 

melakukan eksekusi hipotik dan hak tanggungan dapat menemui berbagai 

kendala.  Berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR, kreditur dapat menggunakan 

grosse akte hipotik yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim 

yang berkekuatan tetap untuk mengajukan permohonan fiat hipotik untuk 

selanjutnya dijual melalui kantor lelang.   Demikian pula ketentuan Pasal 14 Jo 

Pasal 20 Undang-undang No.4 Tahun 1996, menyebutkan bahwa  sertifikat Hak 

Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETENTUAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan berlaku sebagai grosse akte hipotik sepanjang mengenai hak atas 

tanah. 

Kendala yang dihadapi adalah munculnya upaya hukum bantahan dari debitur 

yang mempersoalkan jumlah utang yang harus dibayar kepada kreditur.  menurut 

Hakim Agung Yahya Harahap, apabila pengadilan melihat bahwa selisih antara 

jumlah yang dititipkan dalam alih hipotik dan pembelian yang dilakukan oleh 
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 J. Satrio, Hukum Perjanjian, PT Citra Aditya Bkti, Bandung  1992, Hal 279 
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kreditur sangat besar, maka pengadilan lebih baik menunda eksekusi dan 

menyarankan kreditur untuk melakukan gugatan biasa, hal ini memang di 

mungkinkan karena berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat 1 dan pasal 224 HIR 

menyebutkan bahwa ketua Pengadilan Negeri adalah pejabat yang berwenang 

memerintahkan memimpin jalannya eksekusi (M. Yahya Harahap, 1993, 240-

241). Kendala yang lain mungkin dihadapi adalah adanya perlawanan yang 

diajukan oleh pihak ketiga sebelum dilakukan eksekusi hipotik. 
26

 

 

Kendala yang lain apabila persil yang akan eksekusi diduduki oleh pihak debitur 

pemilik agunan yang memberikan perlawanan terhadap pengosongan dan 

eksekusi yang dilakukan dan eksekusi yang dilakukan oleh kantor lelang.  

 

 

Belajar dari berbagai pengalaman dalam melakukan eksekusi hipotik, maka 

Undang-undang No. 4 Tahun 1996 membuka kemungkinan bagi dilakukannya 

penjualan di bawah tangan atas objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji. 

Penjualan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan kreditur dan debitur untuk 

memperoleh harga yang tinggi.
27

  Untuk menghindari sengketa di kemudian hari 

seharusnya kesepakatan tersebut diberikan secara bebas tanpa ada unsur kehilafan, 

penipuan, paksaan ataupun penyalahgunaan keadaan. Penjualan ini sebaiknya 

dilakukan oleh debitur dengan kreditur pemegang hak tanggungan yang pertama. 

Demikian pula, kreditur perlu mencermati kewengangan pemberi hak tanggungan 

untuk membebani tanah tersebut sebagai jaminan utang, jika benda yang dibebani 

Hak tanggungan adalah harta gono gini atau harta bersama, maka sebaiknya 

disertai dengan persetujuan dari pihak suami/isteri dari pemberi hak tanggungan.   
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Undang-undang Perbankan juga memberikan kemungkinan kepada Bank Umum 

untuk membeli sendiri benda-benda yang dibebankan agunan seperti hak 

tanggungan.  Namun, undang-undang ini melarang  bank utuk menjadi pemilik 

agunan tersebut. 

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. R. Subekti, 

yang di larang oleh ketentuan Pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

adalah jika Kreditur sebagai Jaminan ketika debitur cidera janji (R. Subekti, 

1991:52). Ketentuan Pasal 1178 kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, 

meninjau istilah Prof. Sudargo Gautama (1966:4), diambil oper alih ketentuan 

Pasal 12 Undang-undang No. 14 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.
28

  

Selanjutnya, menurut Prof. R. Subekti, SH kreditur dapat membeli benda jaminan 

dengan alasan konstruksi hukum ini adalah sesuai ketentuan gadai tanah menurut 

hukum adat. Dalam gadai tanah dilarang memiliki tanah yang digadaikan, 

meskipun telah diperjanjikan bahwa setelah lewat waktu tertentu, tanah tersebut 

tidak dapat ditebus. Jika si pemegang gadai ingin memiliki tanah maka diperlukan 

suatu transaksi baru yaitu penambahan uang gadai dari kreditur kepada debitur. 

Dengan demikian jual gadai dijadikan jual lepas.  Dalam kasus Rustam dan 

Achwanuddin melawan Ny. Tjia Hong Tjin, Mahkamah Agung dalam putusannya 

tanggal 13 Juni 1984 No. 569K/Sip/1983 menyatakan batal demi hukum klausa 

yang menyebutkan bahwa apabila dalam jangka waktu 6 bulan uang gadai tidak 

dikembalikan, maka rumah yang digadaikan menjadi milik mutlak dari kreditur. 

Dengan demikian tidka ada pengalihan hak secara otomatis dari debitur  ke 
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kreditur meskipun jangka waktu pelunasan telah lampau, yaitu jual-lepas dengan 

cara menambah uang gadai. 

 

Demikian pula penjelasan Pasal 12 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

menyebutkan bahwa meskipun kreditur dilarang secara serta-merta memiliki 

objek hak tanggungan jika debitur cidera janji, tetapi kreditur dapat membeli 

objek hak tanggungan melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 20. 

 

Dengan demikian sebaiknya Bank Umum diperbolehkan membeli dan memiliki 

tanah yang dibebani hak tanggungan dengan syarat tanah tersebut dibeli dengan 

harga pasar, kemudian jumlah utang dan bunga yang harus dibayar oleh debitur. 

Bank sebagai kreditur memberikan penambahan sejumlah uang, yaitu selisih 

antara nilai benda yang diagunkan dan jumlah utang pokok dan bunga. 

 

Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, karena kreditur memiliki benda 

jaminan yang nilainya lebih tinggi dari jumlah utang, maka kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dan Undang-undang No. 4 Tahun 1996, menyatakan batal demi 

hukum janji yang memberi wewenang kepada kreditur untuk memiliki benda 

jaminan jika debitur wanprestasi. Ketentuan Undang-undang tentang Perbankan 

yang melarang Bank umum untuk memiliki benda agunan, meskipun dalam 

kenyataan tidak mudah untuk menjual benda agunan dengan cepat dengan harga 

yang memadai. 

 

Persoalan ini dapat dicarikan jalan keluarnya dengan menerapkan ketentuan gadai 

tanah menurut hukum adat secara analogis.  Bank Umum dapat membeli melalui 

penjualan di bawah tangan dan sebaiknya diperkenankan memiliki benda agunan 
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dengan membayar sejumlah uang sebesar selisih antara nilai benda yang 

diagunkan dan jumlah utang pokok ditambah bunga. Pasal 12 Undang-undang No. 

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah berikut Benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah, hanya melarang kreditur yang secara semerta-merta 

(otomatis) benda yang menjadi objek hak tanggungan, tetapi memperboleh 

kreditur memiliki benda tersebut melalui tranksaksi jual-beli.  

 
F. PROFILE  BANK PASAR 

 
PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung merupakan saalah satu alat 

kelengkapan otonomi daerah dibidang keuangan Perbankan dan menjalankan 

usahanya sebagai BPR sesuai dengan ketentuan Peraturan  per Undang-undangan 

yang berlaku. Adapun tujuan berdirinya PD Bank Pasar  adalah memberi 

pelayanan yang wajar kepada para pedagang nasional yang bermodal kecil serta 

menghindari mereka dari rongrongan para pengijon yang senantiasa menjalankan 

operasi di daerah pasar dsehingga dapat mendorong menciptakan stabilitas 

perekonomian di Kota Bandar Lampung khususnya dan daerah Lampung 

umumnya.  Berdasarkan keputusan DPRD Kotamadya Tanjungkarang-

Telukbetung tanggal 24 Juni 1969 Nomor : 13/DPRD-GR Kotamadya 

Tanjungkarang-Telukbetung merupakan cikal bakal terbentuknya PD Bank Pasar 

Kota Bandar Lampung.  Pada tanggal 30 Juli 1970 dikeluarkan keputusam 

Walikotamadya Kepala Daerah Tanjungkarang-Telukbetung No.44/1970 tentang 

pendirian Bank Pasar  Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung dan beroperasi 

pada tanggal 1 Agustus 1970 yang dipimpin oleh Drs. Hamdan Amid dengan 



47 

 

 

 

modal awal sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan akhir 

bulan Desember 1970 menjadi Rp.1.400.000  (Satujuta empat ratus ribu rupiah). 

 

PD Bank Pasar Kota Bandar Lampung berdiri berdasarkan Surat bank Indonesia 

Cabang Telukbetung No. 4/7/UPPB/PPTR tanggal 3 Agustus 1971, dan Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung.   

 

Bank Pasar  merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang 

Keuangan Perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku.  Berdirinya PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung bertujuan : 

 

a. Memberi pelayanan yang wajar kepada para pedagang nasional yang bermodal 

kecil serta menghindarkan mereka dari rongrongan para pengijon yang 

senantiasa menjalankan operasi di daerah pasar;   

b. Turut menciptakan stabilitas perekonomian di Kota Bandar Lampung dan 

Daerah Lampung pada umumnya. 

 

Dalam rangka  menjalankan usahanya, sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) terkait  

dengan tugas pokok bank yaitu pengelolaan dana pinjaman sesuai dengan Pasal 7 

ayat (3) tentang Modal Setor Pemerintah Kota Bandar Lampung.  Struktur 

Organisasi PD Bank Pasar Kota Bandar Lampung terdiri dari : Dewan Pengawas, 

Direktur Utama dan Direktur, dengan 4 (empat) Bagian  yaitu: Bagian Umum, 

Bagian Dana, Bagian Kredit dan Bagian Pembukuan serta Satuan Pengendalian 

Intern (SPI)  dan Kantor Kas dengan  11 (sebelas) Sub bagian. 
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Maka bank sebagai perusahaan harus mempertimbangkan keuntungan (profit 

margin) dari pengelolaan kredit yang disalurkan kepada debitur.   

 

F.  KERANGKA PIKIR 

 

Apabila digambarkan dalam bentuk skema alur kerangka pikir pada Perjanjian   

Kredit tersebut, maka dapat dilihat skema sebagai berikut :   

 

 

    PERJANJIAN  

KREDIT 
    

                    
  KREDITUR 

BANK 

          DEBITUR 

NASABAH 

  

              

                  
 

             

                               

           PROSEDUR SITA 

JAMINAN 

          

                     

                 

 

  
            

        UPAYA PIHAK KREDITUR 
 

        

                               
 
 

Berdasarkan kerangka pikir tersebut di atas dijelaskan bahwa, pemberian 

kredit berawal dari pengajuan permohonan  kredit dari kreditur kepada 

kreditur.  Agar permohonan kredit tersebut dapat disetujui oleh kreditur, maka 

debitur harus memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh kreditur. 

Persyaratan-persyaratan tersebut dapat berupa persyaratan administrasi atau 

juga persyaratan mengenai jaminan. Sebelum bank menyetujui permohonan 

kredit dari debitur, maka langkah pertama yang dilakukan oleh pihak bank 

adalah melakukan analisa terhadap kemampuan serta kesanggupan debitur 

untuk melunasi utangnya dengan menggunakan prinsip 4P dan 5C. Apabila 

telah dilakukan analisa tersebut maka selanjutnya pihak debitur dan kreditur 

akan membuat perikatan berupa perjanjian kredit. 
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Dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur dan kreditur terdapat hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, apabila dalam pelaksanaan 

perjanjian kredit tersebut, masing-masing pihak memenuhi hak dan 

kewajibannya maka perjanjian tersebut akan berakhir dengan adanya prestasi 

dan apabila dalam pelaksaan perjanjian tersebut ada salah satu pihak yang 

tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan timbul perselisihan antara 

kreditur dan debitur yang sering disebut dengan wanprestasi dan dilanjutkan 

dengan pelaksanaan penyelesaian dan atau eksekusi jaminan yang masih 

berada pada pihak bank.  

 


