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ABSTRAK 

 

 
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT 

MACET STUDY PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK 

CABANG BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

Oleh 

RENDI ANDIKA 

 

 

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan pokok 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian 

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dalam 

menyalurkan pinjaman, bank selalu mewajibkan pihak debitor untuk menyediakan 

jaminan yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Dengan jaminan tersebut bank 

sebagai kreditor bisa mendapatkan hak utama (preferensi) bagi pelunasan suatu 

piutang apabila debitor wanprestasi. Akan tetapi, dalam proses eksekusi Hak 

Tanggungan pada kredit macet tidak semua berjalan lancar karena adanya 

beberapa hambatan. Dalam penelitian ini akan dibahas, pertama tentang apa 

faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet, kedua hambatan-hambatan dalam 

proses penyelesaian kredit macet, kemudian yang ketiga bagaimana tata cara 

eksekusi Hak Tanggungan sebagai penyelesaian kredit macet melalui penjualan 

lelang dan penjualan dibawah tangan pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk Cabang Bandar Lampung (BTN) 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris,  

pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan 

perundang-undangan (statute approach), dengan tipe penelitian deskriptif. Data 

yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta pengumpulan data 

menggunakan studi kepustakaan dan wawancara langsung pada BTN. Pengolahan 

data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematisasi 

data. Analisi datadilakukan dengan menyusun data secara sistematis manurut 

klasifikasinya kemudian di uraikan secara kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kredit macet pada BTN disebabkan oleh 

faktor-faktor dari pihak kreditor, faktor dari debitur dan faktor di luar kemampuan 

kreditor dan debitor. Akan tetapi, secara umum faktor penyebab kredit bermasalah pada 

BTN disebabkan dari pihak debitor. Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian 

kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan di BTN berupa debitor yang tidak 

mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kreditnya, selain itu juga debitor 



 
 

yang sulit dalam melakukan koordinasi untuk menyelesaikan kredit macet, 

ketidakcocokan terhadap harga lelang yang dilakukan oleh pihak debitor dan yang 

terakhir adalah adanya upaya perlawanan hukum dari pihak debitor yang 

melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Proses penyelesaian kredit macet yang 

ada di BTN dilakukan melalui pelelangan umum, sedangkan untuk penjualan di 

bawah tangan dinilai tidak efektif karena banyak debitor kredit macet yang tidak 

kooperatif  hingga sulit diketahui keberadaannya yang mengakibatkan sulit untuk 

dicapai kesepakatan. Proses lelang terhadap objek Hak Tanggungan yang telah di 

eksekusi di BTN dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL). Setelah dilaksanakannya lelang, bank yang mempunyai hak 

preference akan memperoleh pembayaran kredit dari debitor, yang kemudian 

sisanya akan dikembalikan kepada debitor. 

 

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Kredit Macet, Bank Tabungan Negara 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan pokok 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian 

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 

Perbankan), yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat.
1
   

Dalam fungsinya sebagai penyalur dana, bank dapat memberikan bantuan kepada 

masyarakat dengan cara pemberian kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk 

menjalankan usaha dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Penyaluran dana oleh bank yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit melibatkan dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak bank 

sendiri sebagai pemberi dana (kreditor) dan masyarakat sebagai penerima dana 

(debitor). Bentuk dan besarnya kredit yang diberikan sangatlah beraneka ragam 

sesuai kesepakatan antara bank dan masyarakat penerima kredit. 

                                                           
1
 Badriyah Harun,Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah,Yogyakarta,2010,Pustaka 

Yustisia,hlm.2 
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Dalam hal penyalurannya, dana kredit yang disalurkan bank pemerintah maupun 

bank non-pemerintah, didasarkan pada perjanjian kredit yang dibuat dan 

disepakati oleh kedua pihak. Sehingga perjanjian kredit dengan ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan didalamnya merupakan dasar hukum dan sekaligus 

merupakan sumber daripada perikatan antara kedua pihak. 

Dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, bank wajib mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atas kemampuan dan kesanggupan debitor 

untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 8 UU Perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

resiko-resiko yang kemungkinan terjadi dikemudian hari seperti debitor tidak bisa 

melunasi kewajiban untuk membayar pinjaman kepada bank sedangkan jangka 

waktu kredit sesuai perjanjiannya telah habis. Keadaan ini dikatagorikan sebagai 

wanprestasi atau ingkar janji. Debitor dinyatakan wanprestasi tidak selamanya 

karena debitur tidak melakukan kewajiban pada bank melainkan dapat juga 

disebabkan keterlambatan debitor dalam melunasi pinjamannya kepada bank.  

Oleh karena itu, dalam menyalurkan kreditnya bank memerlukan adanya jaminan 

yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan. Bagi 

kreditor jaminan ini berfungsi  sebagai berikut :
2
 

1. Untuk memberikan hak dan kekuasaan pada bank demi mendapatkan pelunasan 

dengan barang jaminan yang dimaksud. 

                                                           
2
 Usman Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia,Jakarta:2001, 

PT.Gramedia Pustaka Utama hlm 287 
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2. Untuk menjamin bahwa debitor berperan dan turut serta dalam transaksi 

tersebut untuk tidak meninggalkan kegiatan usahanya dengan merugikan diri 

sendiri dan perusahaannya. 

3. Untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada debitor agar memenuhi 

perjanjian kredit yang telah disepakati. 

Bentuk jaminan yang dimaksud berupa benda tidak bergerak yaitu tanah dan 

bangunan, jaminan tersebut dibebani dengan hak tanggungan sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 

beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Pemberian hak 

tanggungan tersebut merupakan bagian perjanjian kredit yang amat penting, bagi 

kreditor, karena dengan adanya pemberian hak tanggungan, kreditor mendapatkan 

hak utama (preferensi) bagi pelunasan suatu piutang kredit, atas hasil penjualan 

barang yang dijaminkan tersebut.  

Pasal 10 ayat 2 UUHT mengatur bahwa pemberian Hak Tanggungan dilakukan 

dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku. APHT merupakan akta PPAT yang memuat mengenai pemberian Hak 

Tanggungan kepada kreditor sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya. Proses 

pelaksanaan pembayaran kredit seringkali mengalami hambatan berupa 

tunggakan- tunggakan yang mengarah kepada timbulnya kredit macet. Kredit 

macet yang dimaksud yaitu kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat 

adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar 
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kemampuan debitor.
3
 Maka pihak bank pada umumnya mencari berbagai cara 

untuk menyelamatkan kredit yaitu :
4
Penjadwalan kembali (rescheduling), 

Persyaratan kembali (reconditioning), Penataan kembali (restructuring). Apabila 

langkah-langkah administrasi tersebut tidak memberikan hasil sesuai dengan yang 

diharapkan maka alternatif terakhir yang diambil berupa mengeksekusi hak 

tanggungan yang merupakan jaminan pelunasan dari debitor kepada kreditor 

untuk penyelesaian kreditnya.  

Pasal 20 UUHT mengatur bahwa untuk mengeksekusi Hak Tanggungan dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu penjualan di bawah tangan jika dengan itu 

menguntungkan semua pihak dan penjualan objek Hak Tanggungan dengan 

pelelangan. Dengan dieksekusinya jaminan Hak Tanggungan tersebut maka 

kreditor akan menerima pelunasan pinjaman kredit dari debitor. 

Terkait dengan pengeksekusian hak tanggungan tersebut penulis tertarik untuk 

menganalisa bagaimana PT. Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dalam 

mengeksekusi hak tanggungan yang kemudian dituangkan dalam bentuk Skripsi 

yang berjudul : “Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Penyelesaian Kredit 

Macet Study Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang 

Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                           
3
 Sutojo Siswanto, Analisa Kredit Bank Umum, Jakarta: 1999, PT.Pustaka Binaman 

Pressindo, hlm 266 
 
4
 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung :2006, PT.Aditya 

Bakti, hlm 553  
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan 

dalam rumusan sebagai berikut: 

1. Apakah faktor- faktor penyebeb terjadinya kredit macet di BTN? 

2. Apakah hambatan- hambatan dalam penyelesaian kredit macet di BTN? 

3. Bagaimana tata cara eksekusi Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit 

macet di BTN? 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang 

lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah 

mengkaji tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet, hambatan-

hambatan dalam penyelesaian kredit macet dan tata cara eksekusi Hak 

Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet di tinjau berdasarkan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang- Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas Tanah Beserta Benda- benda yang 

Berkaitan dengan Tanah, sedangkan ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian 

ini adalah hukum keperdataan, dan hukum perbankan.  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di  BTN. 

2. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian kredit macet di BTN. 

3. Tata cara eksekusi Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet di BTN. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran pada ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai 

eksekusi hak tanggungan sebagai penyelesaian kredit macet. 

2. Secara praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman tambahan dalam 

penanganan kredit macet terhadap debitor yang wanprestasi di BTN.  

b. Penulisan sekripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat 

tentang proses penanganan kredit macet dan pemenuhan hak-hak para 

pihak.  

c. Penulisan sekripsi ini dapat menambah pengetahuan  mengenai eksekusi hak 

tanggungan dalam penyelesaian kredit macet, serta sebagai bahan utama 

penulisan tugas akhir penulis dalam bentuk skripsi untuk mencapai gelar 

sarjana hukum di Fakulas Hukum Universitas Lampung. 

 



7 
 

 

  

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit 

1. Perjanjian pada Umumnya 

a. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang 

mempunyai akibat hukum. Dengan perbuatan tersebut, para pelakunya akan 

terikat dalam suatu hubungan hukum dan memperoleh seperangkat hak dan 

kewajiban di dalamnya. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan 

hukum untuk melaksanakan sesuatu yaitu perbuatan untuk memperoleh sepaket 

hak dan kewajiban yang disebut prestasi.
5
 

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu 

hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang 

didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah 

sumber perikatan, perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua 

orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir 

                                                           
 

5
 Dadang,Sukandar ,Membuat Surat Perjanjian,Yogyakarta,2011,CV.Andi Offset, hlm 8 
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dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan 

perbuatan manusia yang terdiri dari dua aspek.
6
 

Buku ketiga KUHPerdata yang mengatur tentang perikatan terdiri atas 2 (dua) 

bagian, yakni bagian umum dan bagian khusus. bagian umum diatur dalam Bab I, 

Bab II, Bab III (Pasal 1352 dan 1353) dan Bab IV. Bagian umum ini terjadi aturan 

umum mengenai semua perikatan-perikatan yang lahir dari suatu kontrak atau 

persetujuan (perjanjian), perikatan yang lahir karena Undang-Undang serta 

ketentuan umum yang mengakhiri semua perikatan. Sedangkan bagian khusus 

diatur dalam Bab III (semua Pasal, kecuali Pasal 1352 dan 1353) dan Bab V 

sampai dengan Bab XVIII. Ketentuan ini memuat perikatan atau perjanjian yang 

diberi nama tertentu, seperti perjanjian jual-beli, sewa dan sebagainya
7
 

b. Macam - Macam Perjanjian 

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang 

lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. 

Melihat macamnya hal yang dijanjikan dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu 

dibagi 3 macam, yaitu :
8
  

1) Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang 

2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu 

3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu 

 

                                                           
               

6
 Suharnoko, hukum Perjanjian,Jakarta, 2004, Prenada Media, hlm.117 

7
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung Alumni, 1982, hlm.9 

8
 R,Subekti,Aneka Perjanian, Bandung ,1995, PT.Citra Aditya Bakti, hlm.36 
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c. Sifat Perjanjian 

Sifat pokok dari hukum perjanjian ialah bahwa hukum ini mengatur hubungan 

hukum antara orang dengan orang. Jadi tidak ada dengan benda.
9
 

Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (I) KUHPerdata yang 

didalamnnya menganut asas kebebasan berkontrak. yaitu : semua persetujuan 

yang dibuat secara syah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 

membuatnya
10

 

Pada dasarnya hukum perjanjian itu menganut asas kebebasan, atas 

konsensualitas, bersifat sebagai hukum pelengkap dan bersistem terbuka, serta 

mempunyai nilai-nilai yang terkait satu sama lainnya. 

d. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian 

Agar suatu perjanjian dikatakan sah, maka Undang-Undang menetapkan Pasal 

1320 KUHPerdata mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya 

suatu persetujuan/ perjanjian. ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : 

Sepakat mereka yang mengiat diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal 

tertentu, suatu sebab yang halal.
11

  

2. Pengertian Kredit Pada Umumnya 

a. Pengertian Kredit 

Di dunia bisnis pada umumnya, kata kredit diartikan sebagai “kesanggupan akan 

meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau 

                                                           
9
 Wirjono Prodjodikro. Asas-asas Hukum Perjanjian Bandung.1985,PT. Bale Bandung 

hlm.12 
10

 Mariam Darus Badrulzaman,Kompilasi Hukum Perikatan,Bandung,2001,PT.Citra 

Aditya Bakti,hlm. 82 
11

 Dadang,Sukandar,  Op.cit, hlm. 9 
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memperoleh penyerahan barang dan jasa, dengan memperjanjikan akan 

membayarnya kelak.
12

 

Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan (UU Perbankan), ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

b. Prinsip Pemberian Kredit 

Pemberian kredit oleh suatu bank harus dilakukan dengan berpegangan pada 

beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut : 

1) Prinsip Kepercayaan 

Sesuai dengan asal kata kedit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian 

kredit sebenarnya haruslah selalu dibarengi oleh kepercayaan, yaitu kepercayaan 

dari kreditor akan bermanfaat kredit bagi debitor, karena sekaligus kepercayaan 

oleh kreditor bahwa debitor dapat membayar kembali kreditnya. Untuk memenuhi 

unsur kepercayaan ini, kreditor harus melihat apakah calon debitor memenuhi 

berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian kredit. 

2) Prinsip Kehati-hatian 

Prinsip kehati-hatian ini adalah bentuk kongkret dari prinsip kepercayaan dalam 

suatu pemberian kredit. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam 

                                                           
12

 Munir Fuady. Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung,1996, PT.Citra Aditya Bakti, 

hlm. 6 
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pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh pihak 

bank itu sendiri (internal) maupun oleh pihak luar (eksternal) yaitu Otoritas Jasa 

Keuangan. 

Demikian pula dengan adanya jaminan hutang dalam setiap pemberian kredit 

sebenarnya juga mempunyai tujuan agar kredit diberikan secara berhati-hati, 

sehingga ada jaminan bahwa kredit yang bersangkutan akan dibayar kembali oleh 

pihak debitor. Dalam hal ini, menurut Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan, maka bank 

wajib mempunyai keyakinan akan kesanggupan debitor untuk meluansi kreditnya. 

3)  Prinsip 5 C 

Prinsip 5 C  selalu ada dalam pemberian kredit, yaitu :
13

  

a). Character (Keperibadian) 

Salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh pihak Bank sebelum memberikan 

kreditnya adalah penilaian atas karakter keperibadian/watak dari calon debitornya. 

Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula 

perilaku yang jelek ini termasuk tidak mau membayar hutang. 

b). Capacity (Kemampuan) 

Seorang calon debitor harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat 

diperediksi kemampuan untuk melunasi hutangnya. Kalau kemapuan bisnisnya 

kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika 

kinerja bisnisnya lagi menurun, maka kredit tidak semestinya tidak di berikan. 

                                                           
13

 Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti,Manajemen Perkreditan Bank Umum,Bandung,2011 

Alfabeta, hlm . 83 
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Kecuali jika menurutnya itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi 

bahwa dengan ditambahnya biaya melalui pemberian kredit, maka kinerja 

bisnisnya tersebut dapat di pastikan akan semakin membaik. 

c). Capital (Modal) 

Pemodalan dari suatu debitor juga merupakan hal yang penting dan harus di 

ketahui oleh pihak calon kreditornya. Karena pemodalan dan kemampuan 

keuangan dari suatu debitor mempunyai hubungan langsung dengan tingkat 

kemampuan mambayar kredit. Hal ini dapat di ketahui misalnya lewat laporan 

keuangan perusahaan debitor. 

d). Conditions of Economy (Kondisi Ekonomi ) 

Kondisi perkonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula 

untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang diberikan langsung 

dengan bisnisnya pihak debitor. Misalnya jika bisnis debitor adalah di bidang 

bisnis yang selama ini diproteksi atau diberikan hak monopoli oleh pemerintah. 

Kemudian terjadi perubahan policy di mana pemerintah mencabut proteksi atau 

hak monopoli, maka pemeberian kredit terhadap perusahaan tersebut harus lebih 

hati-hati. 

e). Collateral (Jaminan) 

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi jaminan dalam setiap 

pemberian kredit. Walaupun jaminan itu misalnya hanya berupa hak tagihan yang 

terbit dari proyek yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan. Jaminan 

merupakan sumber akhir bagi kreditor, di mana akan direalisasikan/dieksekusi 
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jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet. 

4) Prinsip 5 P 

Dalam suatu pemberian kredit oleh bank, selain prinsip 5C, juga terdapat apa yang 

dinamakan prinsip 5 P, yaitu :
14

 

a). Party (Para Pihak) 

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian 

kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu keprcayaan 

terhadap para pihak, dalam hal ini debitor. Bagaimana karakteristik, 

kemampuannya, dan sebagainya. 

b). Purpose (Tujuan) 

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditor. 

Harus dilihat, apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang 

benar-benar dapat menaikkan income perusahaan. Harus pula diawasi agar kredit 

tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu 

perjanjian kredit 

c). Payment Pembayaran) 

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitor 

cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa 

kredit yang akan diberikan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitor yang 

bersangkutan. 
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Jadi, harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitor 

punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk 

membayar kembali kreditnya. 

d). Profitability (Perolehan Laba) 

Unsur perolehan laba oleh debitor tidak kurang pula pentingnya dalam suatu 

pemberian kredit. Untuk itu, kreditor harus dapat mengantisipasi, apakah laba 

yang akan diperoleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah 

pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit. 

e). Protection (Perlindungan) 

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitor. Untuk itu, 

perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari jaminan pribadi 

pemilik perusahaan penting untuk diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga 

sekiranya terjadi hal-hal di luar prediksi semula. 

5)  Prinsip 3 R
15

 

a). Return (Hasil yang Diperoleh) 

Returns merupakan hasil yang akan diperoleh debitor, dalam hal ini ketika kredit 

telah dimanfaatkan nanti, harus dapat diantisipasi oleh calon kreditor. Artinya 

perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, 

ongkos-ongkos, di samping membayar keprluan perusahaan yang lain. 

b). Repayment (Pembayaran Kembali) 

Kemampuan bayar dari pihak debitor tentu saja juga harus dipertimbangkan dan 
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apakah kemampuan bayar tersebut sesuai dengan waktu pembayaran kembali dari 

kredit yang akan diberikan itu. 

c). Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Resiko) 

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan 

debitor untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal di luar 

antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit 

macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan atau 

asuransi barang atau kedit sudah cukup untuk menutupi resiko tersebut.
16

  

Di samping prinsip-prinsip tersebut di atas, ada beberapa prinsip lain dalam hal 

pemberian kredit yang berhubungan dengan debitor yang harus diperhatikan oleh 

suatu bank yaitu sebagai berikut : 

1) Prinsip Matching 

Yaitu harus selalu match antara pinjaman dengan aset perseroan. Jangan sekali-

kali memberikan suatu pinjaman yang berjangka waktu pendek untuk kepentingan 

pembiayaan / investasi yang berjangka panjang. 

2) Prinsip Kesamaan Valuta 

Maksudnya penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapat-dapatnya 

haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama, 

sehingga resiko gejolak nilai valuta dapat dihindari. 

3). Prinsip Perbandingan Antara Pinjaman Dengan Modal 

Maksudnya pastilah ada hubungan antara jumlah pinjaman dengan besarnya 
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modal. Jika pinjaman yang terlewat besar, disebut perusahaan yang high gearing. 

Sebaliknya jika pinjamannya kecil dari modalnya disebut low gearing. 

Penghasilan permodalan yang akan didapatkan oleh perusahaan, tidak menentu, 

yaitu dalam bentuk dividen. Sementara perhitungan terhadap suatu pinjaman, 

yaitu dalam bentuk bunga yang relatif tetap. Karena itu, kelangsungan suatu 

perusahaan akan terancam jika antara jumlah pinjaman dengan modal tidak 

seimbang. 

4) Prinsip Perbandingan Antara Pinjaman Dengan Aset 

Alternatif lain untuk menekan resiko dari suatu pinjaman adalah dengan 

memperbandingkan antara besarnya pinjaman dengan aset. Yang juga dikenal 

dengan gearing ratio.
17

 Apapun bentuknya, suatu kegiatan dalam lalu lintas bisnis 

tentunya memerlukan suatu landasan yuridis yang menjadi dasar hukumnya. Hal 

ini sebagai konsekuensi dari suatu prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara 

hukum, dan dalam sistem negara kita, peraturan Perundang-undangan menduduki 

urutan yang sangat penting sebagai sumber hukumnya. Demikian juga terhadap 

suatu perbuatan hukum pemberian kredit, tentunya juga memerlukan suatu dasar 

hukum yang kuat. Untuk dasar hukum pemberian kredit oleh bank ini, dasar 

hukumnya adalah :  

1) Perjanjian Diantara Para Pihak 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Maka dengan 

ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ini, kekuatan berlakunya setiap 

                                                           
17

 Munir Fuady.ibid. hal. 27 
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perjanjian yang dibuat secara sah sama dengan kekuatan Undang-Undang. 

Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali 

oleh suatu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit, dan umumnya 

dilakukan dalam bentuk tertulis. Karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata, maka seluruh Pasal- Pasal yang ada dalam suatu 

perjanjian kredit secara hukum mengikat kedua belah pihak, yaitu pihak kreditor 

dan pihak debitor. Asal saja tidak ada Pasal-Pasal tersebut yang bertentangan 

dengan hukum yang berlaku. 

Keterikatan yang sama juga berlaku bagi perjanjian- perjanjian pendukung lain 

seperti perjanjian hutang, teknik pelaksanaan pembayaran atau pembayaran 

kembali, atau lain-lain yang biasanya merupakan lampiran dari perjanjian kredit 

yang bersangkutan. 

2) Undang-Undang sebagai Dasar Hukum 

Di Indonesia, Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Perbankan adalah 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang lain yang juga 

mengatur tentang perbankan, khususnya mengenai Bank Indonesia adalah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Dalam Undang- 

Undang Bank Sentral ini diatur mengenai kedudukan dan wewenang dari Bank 

Indonesia sebagai lembaga pengawasan di bidang perkreditan. 

3) Peraturan Pelaksana sebagai Dasar Hukum 

Selain Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-Undang 

Bank Sentral Nomor 23 Tahun 1999 maka terdapat juga peraturan Perundang-
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undangan yang tingkatnya di bawah Undang-Undang yang mengatur masalah 

perbankan ini. 

Peraturan Perundang-undangan seperti ini jumlahnya cukup banyak. Hal ini 

diakibatkan oleh salah satu karakter yuridis dari bisnis Perbankan, yaitu bidang 

bisnis yang penuh dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan. karena bank 

merupakan lembaga yang mengelola uang rakyat, maka kepentingan rakyat 

banyak ikut dipertaruhkan oleh suatu bank dan kegiatan bank merupakan kegiatan 

yang sangat detail dan kompleks, karena itu perlu arahan-arahan dan petunjuk-

petunjuk yang lengkap dan mendetail pula. 

Selain itu, bank memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan 

moneter dan perekonomian secara makro. Maka, ada suatu kebutuhan masyarakat 

agar bank-bank tetap aman dan tidak terjadi gejolak, sehingga perkembangan 

ekonomi nasional tetap mantap. Peraturan Perundang-undangan yang tingkatnya 

di bawah Undang-Undang yang mengatur juga tentang perkreditan yaitu, 

peraturan pemerintah, peraturan Perundang-undangan oleh Menteri Keuangan, 

Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Keppres, Peraturan atau Surat 

Keputusan Pejabat tertentu dan lain sebagainya. 

4) Yurisprundensi sebagai Dasar Hukum 

Di samping peraturan Perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar hukum 

untuk kegiatan perkreditan, maka yurisprudensi dapat juga menjadi dasar 

hukumnya. Hanya saja yurisprudensi di Indonesia banyak kelemahannya sehingga 

agak sulit untuk dipakai sebagai pegangan, karena banyak yurispridensi yang 
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tidak disertai dengan pertimbangan hakim yang memuaskan, juga sulitnya akses 

masyarakat untuk mendapatkan keputusan pengadilan. Di samping itu, sering pula 

terhadap masalah yang sama, keputusan yang satu bertentangan dengan yang lain. 

5) Kebiasaan Perbankan sebagai Dasar Hukum 

Dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan praktek perbankan dapat juga menjadi 

suatu dasar hukum. Banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam praktek 

tetapi belum mendapat pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hal 

seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak 

bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

6) Peraturan Terkait Lainnya sebagai Asas Hukum 

Di samping peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan terkadang dalam 

pemberian dan atau pelaksanaan suatu kredit berlaku juga peraturan Perundang-

undangan lain. Misalnya karena kredit hakikatnya merupakan suatu prejanjian, 

maka berlaku pula ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku 

III tentang Perikatan.
18

 

c. Fungsi Kredit 

Sebagai lembaga pemberi kredit, maka kredit dan bank tidak dapat dipisah-

pisahkan karena kredit merupakan kegiatan utama dari bank. Perkreditan dan 

keberhasilan suatu bank sebagian besar ditentukan oleh usaha perkreditannya. 

Kenyataan ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, yang 

menyatakan bahwa “Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
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dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/atau bentuk-betnuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak.” 

Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa kredit memainkan peranan penting di 

dalam kehidupan perekonomian. Di dalam gerak roda perkonomian, maka secara 

garis besar dapat disimpulkan bahwa fungsi kredit antara lain adalah : 

1) Kredit Meningkatkan Daya Guna Modal/uang 

Dana yang didapat bank yang berasal dari masyarakat dalam bentuk tabungan, 

deposito, obligasi, dan surat berharga lainnya, dana ini kemudian oleh bank 

disalurkan kepada para pengusaha dalam bentuk kredit, guna membuka atau 

memeprluas dan memperbesar usahanya agar mencapai tingkat produksi yang 

lebih tinggi. Hasilnya tentu saja tidak hanya dinikmati oleh pengusaha itu sendiri, 

melainkan juga dinikmati oleh masyarakat luas. 

2) Kredit Meningkatkan Daya Guna Suatu Barang 

Dana kredit dapat disalurkan kepada para produsen yang kemudian meningkatkan 

daya guna suatu barang dari kurang bernilai menjadi lebih bernilai, dangan cara : 

a). Produsen memindahkan suatu barang yang tidak atau kurang bernilai pada 

suatu tempat ke tempat lainnya, di mana barang itu mempunyai nilai yang lebih 

tinggi. 

b). Pemindahan barang-barang tersebut tidak dapat diatasi dengan keuangan para 

produsen saja, dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan dari pihak 

bank, yaitu dalam bentuk kredit bank. 
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c).Produsen juga mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. 

Dengan bantuan kredit bank, maka semua kegiatan para pengusaha tersebut 

diharapkan akan mampu meningkatkan nilai guna barang-barang produksinya. 

3) Kredit Meningkatkan Gairah Usaha Masyarakat 

Manusia selalu berusaha untuk memenuhi setiap keinginannnya yang selalu 

meningkat, dan untuk itu ia selalu meningkatkan usahanya. Namun demikian, 

keinginan ini seringkali tidak didukung oleh kemampuan masarakat. Sehingga hal 

tersebut diatasi dengan cara menghubungi pihak lain yang dianggapnya 

mempunyai kemampuan tersebut. Dalam hal kekurangan itu berkisar pada 

masalah permodalan, maka ia akan menghubungi bank guna memperoleh bantuan 

permodalan dalam rangka membuka atau meningkatkan usahanya. Bantuan ini 

biasanya berbentuk kredit bank. Kredit yang diterima para pengusaha ini 

kemudian dimafaatkan untuk menjalankan usahanya.  

Keberhasilan suatu usaha seringkali merangsang orang lain untuk melakukan hal 

yang sama. Apalagi bantuan permodalan dari bank membuatnya lebih ringan. 

Dengan demikian pemberian kredit bank akan merangsang gairah usaha serta 

dalam menciptakan iklim yang menguntungkan. 

4) Kredit sebagai Alat Satabilitas Ekonomi 

Salah satu ciri khas dalam kehidupan perkreditan di Indonesia adalah adanya 

campur tangan pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan penyaluran 

kredit. Dalam hal ini penyusunan skala prioritas persoalan yang memerlukan 

penanganan segera akan merupakan suatu langkah yang sangat baik dalam rangka 
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mempertahankan stablitas ekonomi negara. Hasilnya akan semakin dapat 

dirasakan apabila masalah tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat luas. 

5) Kredit sebagai Sarana Peningkatan Pendapatan Nasional 

Penyaluran kredit pada sektor-sektor usaha yang menghasilkan barang-barang 

ekspor akan semakin mempertinggi tingkat produksi barang-barang ekspor, dan 

ini berarti semakin meningkatnya penerimaan devisa negara. Sedangkan 

penyaluran kredit pada sektor usaha yang dihasilkan barang-barang konsumsi 

dalam negeri dalam rangka swasembada, akan semakin mengurangi 

ketergantungan kita atas barang-barang impor, dan hal ini berarti penghematan 

devisa negara. Dengan meningktanya volume ekspor yang disertai dengan 

menurunnya volume impor, berarti peningkatan dan sekaligus juga penghematan 

devisa dapat dilakukan dengan baik. 

6) Kredit sebagai Sarana Hubungan Ekonomi Internasional 

Kemampuan usaha perbankan yang sanggup menjangkau pasaran luar negeri, 

telah berperan besar dalam meningkatkan hubungan ekonomi antar negara. 

Negara-negara maju yang telah kuat ekonominya, banyak memberikan bantuan 

kepada negara-negara yang sedang berkembang. 

Bantuan-bantuan yang diberikan itu biasanya dalam bentuk kredit dengan syarat 

yang ringan serta bunga yang relatif rendah, dan dengan jangka waktu yang 

panjang. Dengan bantuan kredit antar negara ini, maka semakin eratlah hubungan 

yang terjadi antar negara kreditor dengan negara penerima kredit, terutama yang 

meliputi hubungan perkonomian perdagangan. 
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d. Jenis-Jenis Kredit 

Kredit dapat digolongkan dalam beberapa kriteria yaitu: 
15

 

1) Berdasarkan Jangka Waktu 

Apabila jangka waktu digunakan sebagai kriteria, maka suatu kredit dapat dibagi 

ke dalam : 

a). Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 

(satu) tahun. 

b). Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu 

antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. 

c). Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu diatas 

3 (tiga) tahun. 

2) Berdasarkan Kualitas 

a). Kredit lancar 

b). Kredit kurang lancar, terdapat tunggakan melebihi 90 hari, sering terjadi 

cerukan. 

c). Kredit diragukan, terdapat tunggakan melebihi 180 hari, terjadi cerukan yg 

permanen 

d). Kredit macet, terjadi tunggakan melebihi 270 hari. 

 

3) Berdasarkan Tujuan Penggunaannya. 

a). Kredit konsumtif, kredit yang diberikan kepada debitor untuk keperluan 

konsumsi, seperti kredit pembelian alat-alat rumah tangga dan lain-lain. 
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b). Kredit produktif, yang terdiri dari: 

(1). Kredit Investasi 

Yang diperuntukan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan 

dalam lama seperti tanah, mesin dan sebagainya. Namun demikian sering juga 

digolongkan ke dalam kredit investasi, yaitu yang disebut sebagai Kredit 

Bantuan Proyek. 

(2). Kredit Modal Kerja (Working Capital Credit) 

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian modal lancar yang 

habis dalam pemakain, seperti untuk barang dagangan, bahan baku, over head 

produksi, dan sebagainya. 

(3). Kredit Likuidasi 

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang 

sedang kesulitan likuidasi. 

4) Berdasarkan Cara Penarikannya. 

a). Kredit sekali jadi (aflopend)Yaitu kredit yang pencarian dananya dilakukan 

sekaligus, misalnya secara tunai secara pemindahan bukuan. 

b). Kredit rekening koran. Dalam hal ini, baik penyediaan dana maupun penarikan 

dana tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara tidak teratur kapan saja dan 

berulang kali. 

c). Kredit berulang-berulang (Revolving Loan). Kredit semacam ini biasanya di 

berikan terhadap debitor yang tidak memerlukan kredit sekaligus, melainkan 

secara berulang-ulang sesuai kebutuhan, asalkan masih dalam jangka waktu 

yang diperjanjikan. 
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d). Kredit Bertahap, merupakan kredit yang pencarian dananya dilakukan secara 

bertahap dalam beberapa termin 

e). Kredit tiap transaksi, merupakan kredit yang diberikan untuk satu transaksi 

tertentu, di mana pengembalian kredit diambil dari hasil transaksi yang 

bersangkutan. 

5) Berdasarkan Pihak Kreditornya 

a). Kredit terorganisir (Organized Credit ), yaitu merupakan kredit yang diberikan 

oleh badan-badan yang terorganisir secara legal dan memang berwenang 

memberikan kredit. Misalnya Bank, Koperasi dan sebagainya. 

b).Kredit tidak terorganisir (Unorganized Credit), merupakan kredit yang 

diberikan oleh seseorang atau kelompok orang, ataupun badan tidak resmi 

untuk memberikan kredit. 

6) Berdasarkan Jumlah Kreditor 

a). Kredit dengan kredit tunggal 

Merupakan kredit yang kredit hanya satu orang atau satu badan hukum saja. ini 

yang disebut dengan Single Loan. 

b). Kredit Sindikasi (Syndicated Loan) 

Merupakan kredit yang pihak kreditnya terdiri dari beberapa badan hukum, di 

mana biasanya salah satu di antara kreditor tersebut bertindak sebagai Lead 

Creditor/Lead Bank.  

3.Perjanjian Kredit 

a. Pengertian Perjanjian Kredit 

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang.  
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Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan 

penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya.
16

 

Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok yang bersifat riil. 

Sedangkan, perjanjian jaminannya adalah perjanjian tambahan (accesoir). Bersifat 

riil artinya bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang 

oleh bank kepada debitor. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan ini bergantung 

pada perjanjian pokok 

Sehingga dapat dikatakan juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, 

dengan di sana sini diadakan penyesuaian demi kepentingan kedua belah pihak. 

Dalam prakteknya pihak bank biasanya telah mempunyai draft tersendiri, dimana 

para pihak dapat mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil, 

sedangkan jangka waktu dan bentuknya sudah dicetak secara baku. Apabila 

debitor menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, 

maka debitor berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. 

Apabila debitor menolak, maka debitor tidak perlu untuk menandatangani 

perjanjian kredit tersebut.  

Selanjutnya untuk dapat terjadinya suatu perjanjian, maka ada beberapa syarat 

yang harus dipenuhi salah satunya adalah sepakat, sehingga dengan 

ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut berarti berlakulah perjanjian kredit 

antara kreditor dan debitor. 

b. Isi Perjanjian Kredit 

Pada praktek isi perjanjian kredit berbeda-beda antara satu bank dengan bank 

lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Perjanjian kredit tersebut 
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dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata, ataupun 

berdasarkan atas kesepakatan bersama, akan tetapi untuk aturan-aturan yang 

memaksa harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata. 

Hal-hal yang dicantumkan dalam perjanjian kredit meliputi definisi serta istilah-

istilah yang akan digunakan dalam perjanjian. Jumlah dan batas waktu pinjaman, 

pembayaran kembali pinjaman (repayment), hak si peminjam dan dendanya 

apabila debitor lalai membayar cicilan pokok dan tabungan, terakhir dicantumkan 

berbagai klausula seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut. 

4. Kredit Macet 

a. Pengertian Kredit Macet  

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup 

membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah 

diperjanjikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitor 

memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunga 

yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. 

b. Penyebab Kredit Macet 

Dalam praktiknya macetnya suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai 

berikut: 

1. Pihak perbankan  

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa 

yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah 

melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit 

dengan pihak debitor sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan 

akal-akalan.  
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2. Pihak nasabah  

Dari pihak nasabah dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu: 

Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud 

membayar kewajibannya. Dapat dikatakan tidak adanya unsur ketidakmauan 

untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu 

Adanya kemauan debitor untuk membayar cicilan kredit, akan tetapi tidak mampu 

dikarenakan berbagai hal. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami 

musibah seperti kebakaran, kebanjiran, kegagalan dalam bidang usaha, sakit yang 

berkepanjangan,kematian. 

 

B. Bentuk-Bentuk Jaminan Dalam Pemberian Kredit 

1. Jaminan Umum 

Ketentuan mengenai jaminan umum, diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Pasal 

1131 KUHPerdata berisikan tentang asas umum hak seseroang kreditor terhadap 

debitornya, yang menentukan bahwa : “segala kebendaan si berhutang, baik yang 

bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru 

akan di kemudian hari, menjadi tanggung jawab untuk segala perikatan 

perseorangan”. 

Jadi hak-hak tagihan seorang debitor dijamin dengan: 

a. Semua barang-barang debitor yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat 

hutang dibuat. 

b. Semua barang yang akan ada, yaitu barang-barang yang pada saat pembuatan 

hutang, belum menjadi kepunyaan debitor, tetapi kemudian menjadi miliknya. 
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Jadi, hak kreditor meliputi juga barang-barang yang akan menjadi milik 

debitor, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya. 

c. Kesemua itu, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan 

untuk semua perikatan. 

2. Jaminan Khusus 

Dalam kalimat terakhir Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

menunjukan bahwa atas asas persamaan antara kreditor bisa terjadi 

penyimpangan-penyimpangan sebagai perkecualian, yang disebabkan karenanya 

adanya hak-hak yang didahulukan. Maka dapat di simpulkan bahwa Pasal 1132 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat mengatur dan karenanya para 

pihak mempunyai kesempatan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang 

menyimpang.  

Jadi pada dasarnya, jaminan khusus merupakan jaminan umum yang disebutkan 

dan diperjanjikan secara khusus dan jaminan ini dapat timbul karena adanya 

perjanjian yang khusus yang diadakan antara kreditor dan debitor. Jaminan khusus 

ini dapat berupa : 

a. Jaminan Perorangan 

Pemberian jaminan perorangan selalu diperjanjikan antara kreditor dengan 

orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor, 

sehingga kedudukan kreditor menjadi lebih baik karena adanya lebih dari 

seorang debitor yang dapat ditagih. Seseorang penanggung diberikan beberapa 

hak istimewa, yaitu untuk menuntut supaya si berhutang utama (debitor) 

terlebih dahulu dilelang disita harta kekayaannya. Selain itu, dalam hal adanya 

beberapa orang penanggung yang bersama-sama menanggung pemenuhan 
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/pembayaran satu utang dapat menuntut diadakannya pemecahan atau 

pembagian beban tanggungannya. Karena tuntutan kreditor terhadap seorang 

penanggung tidak diberikan suatu “previlege ”, atau kedudukan istimewa di 

atas tuntutan kreditor lainnya dari si penanggung, maka jaminan perorangan ini 

tidak banyak berguna bagi dunia perbankan.
17

  

b. Jaminan kebendaan  

Yaitu adanya benda-benda tertentu yang dijadikan jaminan. Pemberian jaminan 

kebendaan selalu berupa memisahkan suatu bagian dari kekayaan seseorang, 

yaitu si pemberi jaminan dalam perjanjian kredit yaitu debitor, dan 

menyediakannya guna pemenuhan kewajiban. Kekayaan tersebut dapat berupa 

kekayaan debitor sendiri, atau kekayaan seorang ketiga. 

Maka perjanjian mengenai jaminan kebendaan, selalu dapat diadakan antara 

kreditor dan debitornya, juga dapat diadakan antara kreditor dengan orang 

ketiga yang memiliki harta, juga jaminan tersebut atau menjamin dipenuhinya 

kewajiban-kewajiban debitor. Penyediaan secara khusus itu diperuntukan bagi 

semua keuntungan seorang kreditor tertentu yang telah memintanya, karena 

bila tidak ada penyediaan secara khusus itu, bagian dari kekayaan debitor tadi 

(yang tentunya termasuk ke dalam kekayaan seluruh debitor), akan menjadi 

jaminan untuk pembayaran seluruh hutang debitor, berdasarkan Pasal 1131 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, maka dapat dilihat 

bahwa pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditor tertentu, akan 

memberikan kepada kreditor tersebut suatu “Previlege”, atau kedudukan 

istimewa terhadap para kreditor lainnya. Karena kekayaan seorang itu 
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terwujudnya beraneka ragam, barang bergerak, barang tidak bergerak dan 

barang tidak terwujud (piutang), maka pemberian jaminanan kebendaan juga 

dapat meliputi aneka macam barang itu.
18

  

Hak jaminan kebendaan juga memberikan kepada seseorang kreditor 

kedudukannya lebih baik, karena kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam 

pengambilan pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tersebut 

atau sekelompok benda tertentu milik debitor, atau ada benda milik tertentu 

milik debitor yang di pegang oleh kreditor, yang berharga bagi debitor dan 

dapat memberikan tekanan psikologis terhadap debitor untuk memenuhi 

kewajibannya dengan baik terhadap kreditor, karena benda yang di pakai 

sebagai jaminan pada umumnya merupakan barang yang berharga baginya. 

Di samping itu hak jaminan kebendaan, sesuai dengan sifat-sifat kebendaan, 

mempunyai ciri khas tertentu, yakni: 

1) Mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda tertentu milik debitor; 

2) Dapat dipertahankan dan di tunjukan kepada siapa saja; 

3) Mempunyai sifat droit de suite; 

4) Dapat dipindah tangankan / dialihkan kepada orang lain. 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka benda jaminan pada hak jaminan kebendaan 

haruslah benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai (ekonomis). Dalam 

dunia Perbankan, jaminan yang digolongkan sebagai jaminan khusus yang bersifat 

kebendaan ini, bentuknya ada yang berupa benda bergerak yaitu gadai dan fidusia 

sedangkan untuk benda tidak bergerak yaitu hak tanggungan. 
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1) Jaminan Berupa Benda Bergerak Diantaranya: 

a) Gadai 

Pada dasarnya, gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Karena suatu 

hutang/kredit diberikan terutama atas dasar keperibadian debitor yang 

menimbulkan rasa percaya dalam diri kreditor, bahwa debitor akan memenuhi 

kewajiban pelunasannya dengan baik. Hak gadai merupakan suatu hak atas 

barang milik orang lain, yang tujuannya bukan memberikan kenikmatan atas 

barang tersebut kepada orang yang berhak (pemegang gadai), tetapi hanya 

untuk memberikan jaminan bagi pemenuhan suatu tagihan.
19

  

Perumusan definisi gadai pada Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 (dua), yaitu pihak yang 

memberikan jaminan gadai , disebut sebagai pemberi gadai, sedangkan pihah lain 

adalah debitor yang menerima jaminan, disebut penerima gadai. Dalam gadai ini, 

terlihat kreditor mendapatkan jaminan yang cukup mantap, karena barang yang 

gadaikan berada dalam kekuasaan kreditor. Tetapi hak untuk mempergunakan 

barang yang digadaikan pada umumnya tidak dimiliki oleh pemegang gadai. 

Barang itu diberikan kepadanya tidak untuk menarik kenikmatan daripadanya, 

tetapi hanya sebagai tanggungan. 

Objek yang digadaikan meliputi benda-benda yang bergerak, baik benda 

berwujud, maupun tidak terwujud, misalnya tentang tagihan-tagihan atau piutang 

yang diatur dalam Pasal 1158,1152 dan Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Sedangkan subjek gadai ini hanya dapat dilakukan terhadap orang-orang 

yang pada umumnya berkuasa untuk bertindak dan bagi si gadai, disyaratkan 
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bahwa ia berhak untuk mengasingkan barang itu, seperti menjual, atau 

memindahkan suatu barang kepada pihak lain. 

b)  Fidusia 

Merupakan suatu lembaga jaminan yang dilaksanakan dengan cara, si pemilik 

barang jaminan (debitor) dalam memberikan jaminan kepada kreditor harus 

memenuhi kewajiban-kewajiban, menyerahkan hak milik atas barang jaminan 

tetap dikuasai oleh debitor, tetapi dengan janji, bahwa apabila debitor telah 

memenuhi semua kewajiban-kewajibannya. Maka hak milik atas benda 

jaminan otomatis kembali kepada debitor. Jadi jaminan dalam Fidusia 

merupakan “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. 

Lembaga jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Udang No. 42 Tahun 1999 

Tentang fidusia. Yang menjadi objek Fidusia meliputi benda tetap tertentu seperti 

bangunan-bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan /hipotik, tetapi 

kesemuanya dengan syarat benda itu dapat dimiliki dan dialihkan . Jika 

dibandingkan dengan gadai, maka Fidusia memberikan dua keuntungan sekaligus 

bagi debitor, dimana selain ia dapat memperoleh kredit, ia pun dapat tetap 

menguasai barang yang dijadikan jamiminan tersebut. 

2) Jaminan Berupa Benda Tidak Bergerak Yaitu:  

Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 

Hak Tanggungan mengakhiri lembaga hipotik sebagaimana diatur dalan Pasal 

1162-1232 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan 
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mengenai credietverband sebagaimana diatur dalam Stbl. 1937-190 sepanjang 

mengenai tanah. 

A. Pengertian Hak Tanggungan 

Definisi Hak Tanggungan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak 

Tanggungan, yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau 

tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah untuk 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada 

kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. 

B. Ciri-ciri Hak Tanggungan 

Di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, lembaga hak jaminan atas tanah 

yang kuat memiliki ciri-ciri: 

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan untuk mendahulukan kepada 

pemegangnya; 

b. Selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun objek itu berada; 

c. Memenuhi asas spesialisasi kejelasan objek haknya dan publisitas terbuka 

untuk umum sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian 

hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan; 

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
20

  

C. Sifat-Sifat Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan pada hakekatnya memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

a. Objek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak 

Tanggungan, guna menjamin pelunasan lebih dari satu hutang. Dan peringatan 
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masing-masing Hak Tanggungan, ditentukan menurut tanggal pendaftarannya 

pada kantor pertahanan. 

b. Tidak dapat dibagi-bagikan kecuali apabila Hak Tanggungan dibebankan pada 

beberapa hak tanah, maka dapat diperjanjikan dalam akta pemberian Hak 

Tanggungan yang bersangkutan. 

c. Bersifat Accesoir 

D. Azas-azas Hak Tanggungan 

Asas-asas Hak Tanggungan sebagai hak kebendaan yang bersifat terbatas, :
21

  

a. Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor 

pemegang Hak Tanggungan 

Dari definisi mengenai Hak Tanggungan sebagaimana dikemukakan dalam 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, dapat diketahui bahwa Hak 

Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lain. Kreditor tertentu yang dimaksud adalah yang 

memperoleh atau yang menjadi pemegang Hak Tanggungan tersebut. 

Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi 

preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan hukum yang berlaku”.
22

 

b. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi 

Mengenai asas ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak 

Tanggungan. Artinya bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh obyek 

Hak Tanggungan dan setiap bagian daripadanya. Telah dilunasinya sebagian 

dari utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian obyek Hak 
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Tanggungan dari beban Hak Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan tetap 

membebani seluruh obyek Hak Tanggungan untuk sisa utang yang belum 

dilunasi sebagaimana bunyi dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Hak Tanggungan. 

c. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada 

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan menentukan bahwa 

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak 

Tanggungan harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran 

Hak Tanggungan. Jadi terhadap hak atas tanah yang baru akan ada di kemudian 

hari tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. 

d. Perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian accessoir 

Perjanjian Hak Tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri 

karena keberadaannya karena adanya perjanjian lain yang disebut perjanjian 

induk. Perjanjian induk Hak Tanggungan adalah perjanjian utang piutang yang 

menimbulkan utang lain yang dijamin. Perjanjian yang mengikuti perjanjian 

induk ini dalam terminologi hukum Belanda disebut perjanjian 

accessoir. Penegasan terhadap asas accesoir ini, dijelaskan dalam poin 8 

penjelasanUU Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa: 

Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau 

accessoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian 

utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya 

ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya. 
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Selain penegasan yang termuat dalam penjelasan umum poin 8 di atas,secara 

tegas diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UUNomor 4 „Tahun 

1996. Dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa perjanjian untuk memberikan 

Hak Tanggungan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian Utang-

piutang yang bersangkutan, sedangkan Pasal 18 ayat (1) huruf a menyatakan 

bahwa Hak Tanggungan hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan 

Hak Tanggungan 

e. Hak Tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan ada 

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, Hak Tanggungan 

dapat dijadikan jaminan untuk : 

1) utang yang telah ada; 

2) utang yang baru akan ada, tetapi telah diperjanjikan sebelumnya dengan 

jumlah tertentu; 

3) utang yang baru akan ada tetapi telah diperjanjikan sebelumnya dengan 

jumlah yang ada pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan 

akan ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain 

yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bersangkutan 

f. Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang 

Mengenai asas ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak 

Tanggungan, yang berbunyi : “Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu 

utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu utang atau lebih 

yang berasal dari beberapa hubungan hukum”. Pasal 3 ayat (2) tersebut 

memungkinkan pemberian satu Hak Tanggungan untuk : 
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1) Beberapa kreditor yang memberikan utang kepada satu debitor berdasarkan 

satu perjanjian utang piutang; 

2) Beberapa kreditor yang memberikan utang kepada satu debitor berdasarkan 

beberapa perjanjian utang piutang bilateral antara masing-masing kreditor 

dengan debitor yang bersangkutan. 

g. Hak Tanggungan mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek Hak 

Tanggungan itu berada 

Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan menetapkan asas bahwa Hak 

Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut 

berada. Jadi Hak Tanggungan tidak akan berakhir sekalipun obyek Hak 

Tanggungan itu beralih kepada pihak lain oleh karena sebab apapun. 

 

C. Hubungan Perjanjian Jaminan terhadap Kredit 

Telah di singgung di atas, bahwa maksud diadakannya perjanjian jaminan ini 

adalah untuk mencegah timbulnya resiko kerugian uang akan ditanggung kreditor 

sebagai akibat bila debitor ingkar janji dalam melaksanakan prestasi yang telah 

diperjanjikannya terhadap kredit, karena suatu kewajban atau prestasi yang tidak 

dapat dilaksanakan, akan menimbulkan keruguian. Dengan demikian maksud dan 

tujuan diperjanjikannya jaminan adalah untuk mengamankan kredit dan 

memberikan kepastian kepada kreditor bahwa benar-benar bertanggung jawab 

melaksanakan prestasi yang diperjanjikannya. 

Bank sebagai kreditor tentunya menginginkan jaminan yang kuat dan sesempurna 

mungkin untuk pinjamannya tersebut, akan tetapi dengan tetap memperhatikan 

syarat-syarat jaminan yang baik dan ideal, yaitu: 



39 
 

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang 

memerlukan. 

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) penerima kredit untuk melakukan dan 

meneruskan usahanya. 

3. Memberikan kepastian kepada pemberi kredit , dalam arti bahwa barang 

jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat dengan 

mudah diuangkan untuk melunasi hutang penerima kredit
23

 

Jadi untuk menerima fasilitas kredit dari bank, debitor harus memberikan jaminan 

yang dapat dinilai dengan uang dan mudah untuk diuangkan, serta dapat dialihkan 

kepada orang lain. 

D. Tinjauan Umum Tentang Bank Tabungan Negara 

1. Sejarah Perkembangan Bank Tabungan Negara 

Pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit No. 27 Tanggal 16 Oktober 

1897 mendirikan Postpaar Bank. Yang kemudian terus hidup dan berkembang 

serta tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki 4 (empat) cabang yaitu Jakarta, 

Medan, Surabaya dan Makassar. Pada tahun 1940 kegiatannya terganggu, sebagai 

akibat penyerbuan Jerman atas Netherland yang mengakibatkan penarikan 

tabungan besar–besaran dalam waktu yang relatif singkat (rush). Namun demikian 

keadaan keuangan Postpaar Bank pulih kembali pada tahun 1941. Tahun 1942 

Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Pemerintah Jepang. Jepang 

membekukan kegiatan Postpaar Bank dan mendirikan Tyokin Kyoku sebuah bank 
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yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha 

pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan Tyokin 

Kyoku hanya mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta. 

Proklamasi kemerdekaan R.I.17-08-1945 telah memberikan inspirasi kepada 

Bapak Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan Tyokin Kyoku dari 

Pemerintah Jepang ke Pemerintah R.I. dan terjadilah penggantian nama menjadi 

Kantor Tabungan Pos. Bapak Darmosoetanto ditetapkan oleh Pemerintah R.I. 

menjadi Direktur yang pertama. Tugas pertama Kantor Tabungan Pos adalah 

melakukan penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI) 

tetapi kegiatannya tidak berumur panjang. Karena agresi Belanda (Desember 

1946) mengakibatkan didudukinya semua kantor, termasuk kantor cabang dari 

Kantor Tabungan Pos hingga tahun 1949. Saat Kantor Tabungan Pos dibuka 

kembali (1949). Nama Kantor Tabungan Pos diganti menjadi Bank Tabungan 

Negara R.I. Sejak kelahiranya dan sampai berubah nama Kantor Tabungan Pos 

R.I. lembaga ini bernaung di bawah Kementrian Perhubungan. 

Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang substantif bagi 

sejarah Bank Tabungan Negara (BTN) adalah dikeluarkanya Undang–Undang 

Darurat No.9 th. 1950 tanggal 9 Febuari 1950 yang mengubah nama 

“POSTPAARBANKIN INDONESIA” berdasarkan staatsblat No.295 tahun 1941 

menjadi Kantor Tabungan Pos dan memindahkan induk kementrian dari 

Kementrian Perhubungan ke Kementrian Keuangan di bawah Menteri Urusan 

Bank Sentral. Walaupun dengan Undang–Undang Darurat tersebut dikukuhkan 

dengan UU No.36 tahun 1953 tanggal 18 Desember 1953. Perubahan nama dari 

Kantor Tabungan Pos menjadi Bank tabungan Negara didasarkan pada Perpu 
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No.4 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan Undang 

– Undang No. 2 tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964. 

Penegasan status Bank Tabungan Negara sebagai bank milik negara ditetapkan 

dengan Undang– Undang No.20 tahun 1968 tanggal 19-12-1968 yang sebelumnya 

(Sejak Tahun 1964) Bank Tabungan Negara menjadi BNI unit V. Jika tugas 

utama saat pendiriaan Postspaarbank (1897) sampai dengan Bank Tabungan 

Negara (1968) adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat 

melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 Bank Tabungan Negara ditambah 

tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya 

penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976. 

Karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR bagi BTN. 

Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, yaitu dengan 

dikeluarkanya PP No.24 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 yang merupakan 

pelaksanaan dan UU No.7 tahun 1992 bentuk hukum BTN, berubah menjadi 

Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi PT. BANK TABUNGAN 

NEGARA (PERSERO) dengan call name Bank BTN. Berdasarkan 

kajian consultan independent, Price Waterhouse Coopers. Pemerintah melalui 

Menteri BUMN dalam surat Nomor S-544/MMBU/ 2002 tanggal 21 Agustus 

2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis 

pembiayaan perumahan tanpa subsidi. 

Dari tahun ke tahun, bank BTN berupaya untuk melaksanakan diversifikasi sarana 

dan prasarana. Terutama dengan cara pembukaan Kantor Cabang dan Kator 

Cabang Pembantu baru yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya 

dengan pembukaan Kantor Cabang Solo. Kemudian ditingkatkan lagi dengan 
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pembukaan kantor Cabang Pembantu di wilayah Karesidenan Surakarta yaitu 

Kantor Cabang Pembantu (KCP) Mojosongo, KCP Palur, KCP Klaten, KCP 

Universitas SebelasMaret, dan KCP Sukoharjo. 

2. Visi dan Misi PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

a. Visi   

Menjadi bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan. 

b. Misi 

1. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri 

yang terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah, serta menyediakan 

produk dan jasa perbankan lainnya. 

2. Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas dan profesional serta memiliki integritas yang tinggi. 

3. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, 

jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini yang berkelanjutan sesuai 

dengan kebutuhan nasabah. 

4.   Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-

hatian dangood corporate governance untuk meningkatkan Shareholder Value. 

5.   Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya. 

 

3. Produk dan Jasa Bank BTN KC. Bandar Lampung 

Sebagaimana bank lainnya, ada beberapa produk yang ditawarkan pada nasabah. 

Untuk menunjang pelayanan operasional, PT.Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk menawarkan beberapa Produk Dana Ritel, Produk Dana Lembaga, Jasa dan 

Layanan. 
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4. Struktur Organisasi PT.Bank Tabungan Negara (persero)Tbk KC Bandar 

Lampung 

Struktur Organisasi adalah sebuah kerangka kerja yang menggambarkan 

hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap jenjang yang berada dalam 

lingkup perusahaan untuk melaksanakan semua kegiatan agar tujuan yang 

digariskan dapat dicapai. Struktur organisasi kantor cabang adalah sistem peñata 

usahaan adminitrasi yang diciptakan dengan tujuan untuk mernperoleh kesatuan 

dan keseragaman, kelancaran den ketetapan dalam proses transaksi keuangan dan 

adminitrasi di Bank yang didasarkan pada pengelolaan dan pengolahan data 

adminitrasi pada BTN. BTN berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta 

Pusat, mempunyai kantor cabang yang dibagi menjadi 4 wilayah kelas yaitu:  

a. Kantor Cabang Kelas Utarna   

b. Kantor Cabang Kelas Satu  

c. Kantor Cabang Kelas Dua  

d. Kantor Cabang Kelas Tiga  

Pengertian kantor cabang adalah suatu unit kerja yang melakukan fungsi tugas 

bank di daerah. Sedangkan fungsi tugas kantor cabang adalah:  

1. Penyelenggara kegiatan usaha bank di dalam wilayah kerja kantor cabang yang 

bersangkutan dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh direksi.  

2. Mewakili kepentingan bank di wilayah kerja kantor cabang dalam batas 

wewenang yang ditetapkan oleh direksi.  

Klasifikasi kantor cabang menjadi 4 kelas ini berdasarkan kriteria, yaitu jumlah 

pinjaman yang diberikan, jumlah debitor, dana pihak ketiga yang dapat dihimpun. 
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BTN Kantor Cabang Bandar Lampung termasuk kantor cabang kelas tiga. Untuk 

mempertegas fungsi, rumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab para 

pelaksana, maka dibentuk suatu struktur organisasi yang disusun berdasarkan 

ketetapan direksi BTN mengenai struktur organisasi yang dijadikan dasar untuk 

melaksanakan aktivitasnya. Sesuai dengan tujuan dan fungsi BTN dalam 

mendorong dan memupuk kesadaran masyarakat untuk menabung agar dana 

tersebut dapat dihimpun untuk tujuan yang produktif.  

Didalam menjalankan tugasnya Kepala Cabang dibantu oleh kepala-kepala seksi 

yang membawahi Seksi Retail Service, Seksi Operation, Seksi Accounting & 

Control, Seksi Loan Recovery, dan satu orang Kepala Kantor Cabang Pembantu 

setingkat Pejabat Pembantu Cabang (PPC). Dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas 

sehari-hari, pada setiap seksi maupun unit ditempatkan beberapa orang staf 

karyawan sebagai pelaksana.  
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E. Kerangka Pikir 
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Penjelasan 

Perjanjian kredit menjadi dasar hukum bagi pihak- piahk dalam hal ini pihak bank 

dan nasabah. Perjanjian kredit menimbulkan hubungan hukum antara debitor dan 

kreditor dalam perjanjian kredit, dimana seiring bejalan nya kredit akan 

menimbulkan dua kemungkinan , yaitu perjanjian berjalan lancar (pada saat jatuh 

tempo prestasi terpenuhi/lunas), atau perjanjian tidak berjalan lancar (pada saat 

jatuh tempo debitor tidak dapat memenuhi prestasi). Ketika prestasi tidak 

terpenuhi maka terjadilah wanprestasi sehingga perlu adanya upaya hukum yang 

di lakukan oleh kreditor (bank) untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian kredit 

berupa penjualan dibawah tangan jika itu lebih menguntungakan kedua belah 

pihak atau dengan melakukan eksekusi hak tanggungan tentunya dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perjnjian 

kredit antara pihak kreditor dan debitor, sehingga nantinya eksekusi hak 

tanggungan dapat dilaksanakan dan pemenuhan pihak-pihak dalam perjanjian 

dapat terpenuhi. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika 

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara 

sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem 

tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan 

konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. 

Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat 

menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat 

mempertanggungjawabkan kebenarannya.
24

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif empiris. Normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis 

dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, 

dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi 

pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasan 

hukum yang digunakan
25

 sedangkan empiris adalah menekankan penelitian yang  

bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke 

objeknya. 
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Sebagaimana diterangkan dalam uraian diatas, penelitian yang dilakukan penulis 

dimulai dengan mengkaji ketentuan- ketentuan hukum tertulis dari berbagai aspek 

yang berkaitan dengan proses eksekusi hak tanggungan, kemudian mengkaji 

penerapan ketentuan hukum tersebut pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk Cabang Bandar Lampung. 

 

B. Tipe Penelitian 

Berdasarkan permaslahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe 

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan 

sistematis tentang beberapa aspek mengenai proses eksekusi hak tanggungan yang 

diteliti pada Undang-Undang atau seperangkat data dengan data lainnya. 

 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap- tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.
26

  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan pada pendekatan undang-

undang (statue approach). Pendekatan undang- undang dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang yang berkaitan.
27

  

 

 

 

                                                           
26

  Soejono dan H.Abdurahman, Metode Penelitian Hukum,Jakarta,2003,Rineka 

Cipta,hlm. 112 
27

 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum ,Jakarta,2008,Kencana Prenada Group, 

hlm.93. 



49 
 

D. Data dan Sumber Data  

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya 

penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan perundang- 

undangan dan dokumen hukum, yaitu: 

1) Undang- Undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas Tanah 

Beserta Benda- benda yang Berkaitan dengan Tanah. 

3) Vendu Reglement 

 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari buku- 

buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan- bahan hukum yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa 

Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum Maupun majalah dan surat 

kabar atau media cetak. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, maka digunakan prosedur 

pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan cara mewawancarai langsung dengan narasumber, adapun yang menjadi 

narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Chandra Leo Tama yang merupakan 

Field Collection Staff pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang 

Bandar Lampung. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara 
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mengadakan studi kepustakaan (library research), dilakukan dengan cara 

membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur- literatur maupun 

peraturan perundang- undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

 

F. Metode Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan 

merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi 

data  dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. 

Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis. 

Prosedur pengolahan data tersebut dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta 

melengkapi data yang kurang lengkap. 

2. Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok 

bahasan yang telah ditentukan. 

3. Sistematika data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara 

sistematis hingga memudahkan interpretasi data. 

 

G. Analisi Data 

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan mengenai perihal di dalam rumusan masalah, serta hal-hal yang 

diperoleh dari suatu hasil penelitian. Dalam proses analis data ini, rangkaian data 

yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian diuraikan 

dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap 
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data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan yang disusun 

dalam bentuk kalimat ilmiah (deskriptif) sehingga benar- benar merupakan 

jawaban dari pokok masalah yang ada. Kemudian dari hasil analisa dari data- data 

tersebut di interpretasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersipat induktif 

yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.  
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V PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kredit macet pada BTN disebabkan 

oleh faktor dari pihak kreditor, dari debitor dan di luar kemampuan kreditor dan 

debitor. Akan tetapi, secara umum faktor penyebab kredit bermasalah pada BTN 

disebabkan dari pihak debitor. 

2. Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak 

Tanggungan di BTN antara lain debitor yang tidak mempunyai itikad baik dalam 

menyelesaikan kreditnya, debitor yang sulit dalam melakukan koordinasi untuk 

menyelesaikan kredit macet, ketidakcocokan terhadap harga lelang yang 

dilakukan oleh pihak kreditor, serta adanya upaya perlawanan hukum dari pihak 

debitor yang melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.  

3. Proses penyelesaian kredit macet yang ada di BTN hanya dilakukan melalui 

pelelangan umum, sedangkan untuk penjualan di bawah tangan dinilai tidak 

efektif karena banyak debitor kredit macet yang tidak kooperatif  hingga sulit 

diketahui keberadaannya yang mengakibatkan sulit untuk dicapai kesepakatan. 

Eksekusi terhadap agunan Hak Tanggungan di BTN dilakukan melalui, persiapan 

eksekusi, kemudian permintaan persetujuan direksi untuk eksekusi terhadap 

agunan, dan yang terahir adalah permohonan lelang pada Kantor Pelayanan 

Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL). Selanjutnya KPKNL akan melakukan 
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proses lelang yaitu pengumuman lelang, penetapan harga taksasi dan harga limit 

atas objek yang akan dilelang dan setelah lelang dilaksanakan akan diterbitkan 

risalah lelang. Kemudian dengan hasil lelang, dilakukan pemenuhan hak-hak para 

pihak yaitu bank yang mempunyai hak preference akan memperoleh pembayaran 

kredit debitor kemudian sisanya akan dikembalikan pada debitor. 

 

B. Saran 

Seharusnya debitor kredit macet memahami dan melaksanakan perjanjian yang 

telah disepakati sebelumnya dengan baik, sehingga eksekusi Hak Tanggungan 

untuk penyelesaian kredit macet bisa berjalan dengan cepat, mudah dan pasti dan 

pihak kreditor yaitu BTN diharapkan melakukan pengawasan terhadap jalannya 

perjanjian kredit dengan baik sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan terhadap 

timbulnya kredit bermasalah pada waktu yang cepat dan tepat. 
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