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ABSTRAK 

 

PERAN PENJAMINAN KREDIT DENGAN POLA OTOMATIS 

BERSYARAT TERHADAP PEMBIAYAAN USAHA  

MIKRO KECIL DAN MENENGAH 

 

Oleh 

 

LARAS PURNAMA SARI 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sering dinilai tidak cukup layak 

sehingga sulit mendapat persetujuan kredit. Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) 

merupakan suatu organisasi yang berusaha membantu mencarikan solusi bagi 

mereka yang mencari pinjaman namun mengalami masalah karena dianggap tidak 

bankable (tidak layak) dan selanjutnya diusahakan menjadi bankable (layak 

memperoleh pinjaman). Lembaga Penjaminan Kredit berfungsi sebagai 

penanggung risiko atas kemungkinan terjadinya kredit macet yang dialami oleh 

usaha mikro dan kecil. Adanya kerja sama dengan Lembaga Penjaminan Kredit, 

maka pihak Bank dapat meminimalisasi apabila pengembalian kredit oleh debitur 

tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang telah diperjanjikan. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat dan prosedur untuk 

memperoleh penjaminan kredit dari Asuransi Kredit, bagaimana hubungan hukum 

para pihak pada penjaminan kredit dengan pola otomatis bersyarat terhadap 

pembiayaan UMKM, dan bagaimana mekanisme pembayaran subrogasi dari 

Asuransi Kredit jika debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban. Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. 

Pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, 

dan penyusunan data. Narasumber penelitian ini adalah Analis Kredit UMKM dan 

Program PT Bank Lampung KCP Antasari sebagai Bank Pelaksana dan Staf 

bagian Klaim dan Subrogasi PT Askrindo Cabang Bandar Lampung sebagai 

Asuransi Kredit. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa syarat-syarat debitur yang 

dapat memperoleh kredit dari Bank yaitu memiliki dan menjalankan usaha 

produktif, mempunyai legalitas dan perijinan usaha, dan UMKM yang dinyatakan 

layak oleh Penerima Jaminan. Prosedur untuk mendapatkan Penjaminan, setelah 

mendapat pencairan kredit, Bank mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat 

Penjaminan kepada Penjamin dan Penjamin memberikan Penjaminan otomatis 

bersyarat kepada Bank. Debitur memiliki hak untuk mendapat fasilitas kredit dan 
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Penjaminan dari Bank. Debitur memiliki kewajiban untuk melunasi fasilitas kredit 

yang diperoleh dari Penerima Jaminan. Bank memiliki hak untuk mendapatkan 

jaminan dari pihak Asuransi Kredit serta menerima pelunasan kredit dari debitur. 

Bank memiliki kewajiban untuk menagih angsuran fasilitas kredit dari debitur. 

Asuransi Kredit memiliki hak untuk mendapatkan premi yang dijaminkan dari 

Bank. Asuransi Kredit memiliki kewajiban untuk memberikan Penjaminan 

terhadap fasilitas kredit yang didapat debitur. Mekanisme pelaksanaan subrogasi 

pada Penjaminan kredit UMKM yaitu Penjamin memiliki hak subrogasi yang 

penyelesaiannya dalam bentuk recoveries, baik yang berasal dari hasil penagihan 

maupun dari hasil penjualan agunan Terjamin. Recoveries akan dibagi untuk 

Penerima Jaminan dan Penjamin secara proporsional. Hal tersebut berlangsung 

sampai dengan kredit debitur lunas. 

 

Kata kunci: Penjaminan Kredit, Pola Otomatis Bersyarat, Pembiayaan 

UMKM. 
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ABSTRACT  

 

 

THE ROLE OF CREDIT GUARANTEE WITH CONDITIONAL 

AUTOMATIC PATTERN ON MICRO SMALL  

AND MEDIUM ENTERPRISES 

 

By 

 

LARAS PURNAMA SARI 

 

 

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are often considered uneligible 

to obtain credit approval. Credit Guarantee Institution (Lembaga Penjaminan 

Kredit) is an organization that helps finding solutions for those who seek a loan 

but experiencing problems because it is considered not bankable (not feasible) and 

subsequently to make it into a bankable (eligible to obtain loans). The Credit 

Guarantee Institution serves as a risk bearer for the possibility of non-performing 

loans experienced by micro and small enterprises. With the cooperation with the 

Credit Guarantee Institution, the Bank can minimize if the credit repayment by the 

debtor can not be executed in accordance with the agreement. 

 

The problems in this research are formulated as follows: what are the 

requirements and procedures for obtaining credit guarantee from the Credit 

Insurance?, how is the legal relationship between the parties of the credit 

guarantee with automatic pattern of MSMEs financing?, and how is the 

mechanism for the subrogation payment from Credit Insurance if the debtor is 

unable to perform the obligation? The methods used in this research were 

normative and empirical approaches. The data collection technique was conducted 

through lliterature study and field study. While the data processing was done by 

data selection, data examination, data classification, and data preparation. The 

resource persons of this research consisted of MSMEs Credit Analyst and PT 

Bank Lampung KCP Antasari as the Implementing Bank and Staff of Claim and 

Subrogation of PT Askrindo Branch of Bandar Lampung as Credit Insurance. 

 

The results and discussion of the research indicated that among the requirements 

to obtain credit from the Bank, included: to own and run a productive business, to 

own a legality and business licensing, and the MSMEs had been declared eligible 

by the Credit Insurance. While the procedures for obtaining the Guarantee were as 

follows: after obtaining credit disbursement, the Bank submits a request for the 

issuance of the Guaranteed Certificate to the Guarantor and the Underwriter grants 

a conditional automatic guarantee to the Bank. The Borrower has the right to 

obtain credit facilities and Guarantee from the Bank. The debtor has an obligation 
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to pay off the credit facility obtained from the Beneficiary. The Bank has the right 

to obtain collateral from Credit Insurance and receives loan repayment from the 

debtor. The Bank has an obligation to collect the installment of credit facilities 

from the debtor. Credit Insurance has the right to obtain a guaranteed premium 

from the Bank. Credit Insurance has an obligation to provide Guarantee to credit 

facilities obtained by the debtor. The mechanism for subrogation implementation 

on MSMEs credit Guarantee was that the Guarantor has the right of subrogation 

in form of recoveries, either from the result of collection or from the sale of 

guaranteed collateral. The recoveries will be shared for Guarantees and Guarantor 

in proportion. This goes on until the debtor's credit is paid off. 

 

Keywords: Credit Guarantee, Conditional Automated Pattern, MSMEs 

Financing. 

  



v 

 

 

 

 

 

 

PERAN PENJAMINAN KREDIT DENGAN POLA OTOMATIS 

BERSYARAT TERHADAP PEMBIAYAAN USAHA  

MIKRO KECIL DAN MENENGAH 

 

 

 

Oleh 

 

LARAS PURNAMA SARI 

 

 

TESIS 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

MAGISTER HUKUM 

Pada Bagian Hukum Bisnis 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 

 

 

 

 







 



ix 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 Laras Purnama Sari, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 November 1993. 

Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yaitu dari pasangan  

Hi. Asiadi,S.H. dan Hj. Ida Sari,S.Pd.. Penulis mulai mengenyam pendidikan dan   

lulus dari: Taman Kanak-kanak Taruna Jaya Way Halim pada tahun 1999, 

Sekolah Dasar di SD Al-Azhar I Way Halim pada tahun 2005, Sekolah Menengah 

Pertama di SMPN 25 Bandar Lampung pada tahun 2008, dan Sekolah Menengah 

Atas di SMA YP Unila Bandar Lampung pada Tahun 2011. 

 

Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menjadi 

mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan pada tahun 2015 

penulis meraih gelar Sarjana Hukum. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan 

pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas 

Lampung. 

  



x 

 

 

 

MOTO 

 

 

“Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, 

ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk,  

maka perbuatan itu buruk” 

 (Imam An Nawawi) 

 

 

Kau harus berdiri dengan kedua kakimu sendiri. Jika kau terjatuh, kau harus 

bangun sendiri, jangan tunggu seseorang datang dan mengulurkan tangannya 

padamu. Kau harus menciptakan harapan, untuk dirimu sendiri.   

(Penulis) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya manusia harus berusaha dan berupaya untuk mempertahankan 

keberlangsungan hidupnya, yaitu dengan cara melakukan kegiatan ekonomi atau 

bisnis. Tentu dalam menjalankan bisnisnya manusia dituntut untuk memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Mencari keuntungan merupakan usaha yang 

sah-sah saja, tetapi yang terpenting dalam menjalankan usaha tersebut tidak 

melanggar hukum (illegal).  

Aspek hukum yang menjadi dasar dari penyelengg  araan berbagai sistem bidang 

kegiatan ekonomi nasional, berlandaskan pada dasar hukum Pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945. Konsekuensinya adalah menjadi hak negara untuk mengatur 

perekonomian nasional, dan hak tersebut bersumber dari hukum dasar (UUD 

1945). Dengan demikian, konseptualisasi fenomena ekonomi yang dapat dijadikan 

landasan aktifitas ekonomi makro maupun mikro dapat diwujudkan dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan, yang substansi hukumnya memuat berbagai 

ketentuan umum maupun yang bersifat teknis dan menyeluruh. 
1
 

 

                                                           
1
 Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm. 13. 
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Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM 

merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan 

pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam 

proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, 

UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh 

kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya 

sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.  

Kebijakan pemerintah berkenaan dengan pembinaan UMKM telah diundangkan 

melalui peraturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam Pasal 3 UU UMKM memuat 

ketentuan tentang UMKM berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, serta 

bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka 

membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang 

berkeadilan.  

Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia memberikan kontribusi penting bagi 

pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Jumlah 98 persen (%) 

perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil, namun mampu 

menyumbang 57 persen (%) Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60 

persen (%) tenaga kerja. Namun demikian, usaha mikro dan kecil sering 

menghadapi kendala diantaranya kurangnya informasi maupun akses untuk 

memperoleh kredit/pembiayaan, sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang 
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investasi. Adanya perluasan sektor yang dibiayai KUR, yaitu dengan 

diundangkannya Permenko Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kredit Usaha Rakyat. Pada Permenko Nomor 6 Tahun 2015 sektor yang dibiayai 

KUR hanya meliputi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor 

perdagangan yang terkait ketiga sektor tersebut. Perluasan sektor pada Permenko 

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu 

sektor perdagangan tidak dibatasi lagi, melainkan meliputi seluruh usaha di sektor 

perdagangan serta sebagian sektor jasa-jasa.
2
 

Pada tujuan pemberdayaan UMKM dalam Pasal 5 ditentukan, mewujudkan 

struktur perekonomian nasional yang seimbang. Kegiatan UMKM merupakan 

salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam 

perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan 

lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat 

karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, 

keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit, serta 

teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang 

peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi 

jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan 

ekonomi nasional.  

Perkembangan peran UMKM yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan 

pengusaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan 

lapangan kerja. UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai 

                                                           
2
 http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm diakses pada 

tanggal 2 November 2017 Pukul 12:00 WIB. 

http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm
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bidang usaha. UMKM tidak pernah lepas dari berbagai kendala, karena UMKM 

dibentuk dari berbagai macam keterbatasan, misalnya keterbatasan modal dan 

teknologi. Keberadaan UMKM bagi negara berkembang seperti Indonesia banyak 

dibutuhkan kontribusinya dalam pertumbuhan perekonomian sehingga UMKM 

harus mampu mempertahankan eksistensi.  

Pengembangan UMKM diperlukan modal, karena apabila UMKM semakin 

berkembang, maka semakin besar peluang usaha yang dapat diperoleh. Modal 

merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. 

UMKM merupakan usaha perorangan yang mengandalkan modal dari pemilik 

usaha yang jumlahnya terbatas, sedangkan untuk memperoleh modal pinjaman 

dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank sulit 

diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta tidak 

dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UMKM adalah 

adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UMKM memiliki agunan 

yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Selain itu UMKM terkendala 

pula pada laporan keuangan.  

Peran UMKM sangat penting terutama sebagai sumber pembangunan ekonomi. 

Pada kenyataannya, UMKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan 

perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan 

UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat 

eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, 

permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum 

mendukung bagi perkembangannya. Bagi sebagian besar kalangan UMKM 

perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya masih dianggap sulit diakses. Untuk 
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dapat memperoleh kredit, perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya dianggap 

masih menetapkan persyaratan yang mengikat dan prosedur yang tidak mudah. 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditentukan bahwa 

perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke 

arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Suatu bank sebagai badan usaha 

tidak semata-mata bertujuan bisnis, tetapi mempunyai misi meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan 

Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

menyatakan bahwa Bank Umum diwajibkan untuk memberikan Kredit atau 

pembiayaan kepada UMKM. Jumlah pembiayaan ditetapkan paling rendah 20 

persen (%) dari total kredit yang disalurkan oleh bank ke UMKM secara bertahap 

dari tahun 2013 hingga 2018.  

Pemberian kredit tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. 

Sebagai usaha yang penuh risiko, sebelum memberikan kredit, sebaiknya bank 

melakukan analisis kredit yang seksama, teliti, dan cermat dengan didasarkan 

pada data yang aktual dan akurat, sehingga bank tidak akan keliru dalam 

mengambil keputusannya. Setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi 

ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Demikian 

pula pemberian kreditnya juga telah didasarkan pada penilaian yang jujur, 

objektif, dan terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

pemohon kredit. Bank harus meyakini bahwa kredit yang akan diberikannya 
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tersebut dapat melunasi kembali pada waktunya oleh nasabah debitur dan tidak 

akan berkembang menjadi kredit bermasalah atau macet.
3
 

Pemberian kredit adalah salah satu bentuk pinjaman uang. Sehubungan dengan 

kegiatan pemberian kredit perbankan, mengenai jaminan utang disebut dengan 

sebutan jaminan kredit atau agunan. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan 

dalam suatu pemberian kredit. Dari beberapa ketentuan yang berlaku di bidang 

perbankan dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit hampir selalu dipersyaratkan 

pada setiap skim perkreditan. Tetapi sepanjang yang dapat diketahui tidak 

terdapat suatu alasan bagi bank untuk mensyaratkan adanya kewajiban (calon) 

debitur untuk menyerahkan (memberikan) sesuatu jaminan kredit, kecuali karena 

adanya ketentuan hukum jaminan yang berlaku, misalnya ketentuan Pasal 1131 

KUHPerdata tentang kedudukan harta pihak yang berutang sebagai jaminan atas 

utangnya. Bank mungkin saja dapat menyetujui pemberian kredit kepada debitur 

tanpa mensyaratkan penyerahan jaminan sepanjang memenuhi kelayakan dari 

berbagai aspek yang dinilainya.
4
 

Supaya memenuhi syarat agar bankable, para pelaku UMKM masih dihadapkan 

kendala agunan atau jaminan kredit. Sebaliknya, pada sisi perbankan atau 

lembaga penyedia kredit lainnya, terdapat kesulitan untuk menjangkau kalangan 

UMKM. Dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian, yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

                                                           
3
 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2001, hlm. 255. 
4
 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2007, hlm. 102. 
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1992 tentang Perbankan. Prinsip ini harus diterapkan oleh setiap bank agar tidak 

mengalami risiko kredit macet, karena tidak satupun bank yang menginginkan 

kredit yang disalurkannya menjadi kredit macet.  

Dalam pemberian kredit, proses hukum merupakan hal yang sangat penting dan 

perlu diperhatikan. Agar adanya kepastian dan perlindungan yang diperoleh  

masing-masing pihak, baik pihak bank maupun nasabah (UMKM). Pada 

perkreditan, hal ini ternyata terjadi kredit macet yang menimbulkan kerugian pada 

bank dan mengganggu kesehatan stabilitas bank, karena nasabah tidak dapat 

mengembalikan pinjamannya. Kesulitan UMKM untuk memperoleh sumber 

pembiayaan dari bank bukan hanya terbatasnya jaminan yang dapat disediakan 

oleh UMKM. Tetapi dapat pula bersumber dari pemahaman dan anggapan yang 

sering berlebihan dari pengusaha UMKM, bahwa bank hanya melayani usaha 

dengan skala besar. 

Salah satu konsekuensi dari karakteristik UMKM seperti disebutkan di atas adalah 

tingkat risiko yang lebih tinggi sehingga bank-bank tertentu cenderung enggan 

untuk menyalurkan kredit.Salah satu cara untuk mengatasi hal itu bagi otoritas 

moneter atau pemerintah atau bank atau para calon debitur sendiri, adalah 

mengusahakan kerja sama pemberian kredit kepada usaha kecil dan mikro. Bank 

dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan lain dalam pemberian kredit 

semacam ini. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan tingkat penyaluran kredit 

kepada usaha kecil dan mikro dapat semakin besar dan luas. Kerja sama juga 
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dapat dilakukan oleh bank umum dengan bank umum lainnya, Bank Perkreditan 

Rakyat atau lembaga pembiayaan.
5
  

Dalam hal ini perbankan mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga 

penjamin kredit perbankan bagi para pengusaha UMKM. Alasannya, perbankan 

kesulitan untuk memberikan kredit karena proposal yang diajukan pengusaha 

UMKM sering dinilai tidak cukup layak sehingga sulit memperoleh persetujuan 

kredit. Pihak bank merasa kesulitan dalam melakukan analis kemampuan 

pengusaha UMKM, karena sebagian besar tidak menerapkan manajemen usaha 

yang baik. Kondisi ini menyulitkan perbankan dalam melakukan analisis 

keuangan terutama ketika hendak memberikan persetujuan atas pengajuan kredit 

usaha. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah mendirikan infrastruktur 

pendukung berupa lembaga penjamin kredit guna membantu keberadaan para 

pengusaha berskala mikro yang jumlahnya sangat besar. 

Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) merupakan suatu organisasi yang berusaha 

membantu mencarikan solusi bagi mereka yang mencari pinjaman namun 

mengalami masalah karena dianggap tidak bankable (tidak layak) dan selanjutnya 

diusahakan menjadi bankable (layak memperoleh pinjaman). Penjaminan kredit 

terjadi dengan kesepakatan tiga pihak yaitu debitur, kreditur, dan penjamin. 

Pelibatan penjamin dalam hubungan antara debitur dan kreditur telah 

menempatkan penjamin sebagai pihak yang dianggap penting dalam usaha 

memberikan pengaruh kepada pengembangan dan kepedulian yang tinggi kepada 

                                                           
5
 Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba 

Empat, Jakarta, 2011, hlm. 123. 
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kondisi berkembangnya Microfinance di Indonesia.
6
 Lembaga Penjamin Kredit 

merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian 

penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu usaha mikro dan kecil 

memperoleh kredit pembiayaan dari bank. Dengan adanya penjaminan kredit,  

berarti telah terjadi pengalihan risiko dari perbankan kepada pihak lain yang 

memiliki kapabilitas/kemampuan untuk menyerap risiko dalam hal ini Lembaga 

Penjamin Kredit.
7
 

Lembaga Penjaminan Kredit berfungsi sebagai penanggung risiko atas 

kemungkinan terjadinya kredit macet yang dialami oleh usaha mikro dan kecil. 

Dengan adanya Lembaga Penjaminan Kredit diharapkan perbankan dapat 

melaksanakan pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil secara sehat, 

mengingat kendala yang ada hanya tidak tersedianya kecukupan agunan yang 

memadai. Adanya kerja sama dengan Lembaga Penjaminan Kredit, maka pihak 

bank dapat meminimalisasi apabila pengembalian kredit oleh debitur tidak dapat 

terlaksana sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
8
  

Pada tahun 1971, Pemerintah telah mendirikan Asuransi Kredit yang bertugas 

membantu pengamanan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada para 

peminjam, khususnya kepada kalangan pengusaha kecil. Pengamanan tersebut 

dilakukan dengan menjamin pinjaman melalui penutupan asuransi, sehingga 

apabila pinjaman tidak dapat dikembalikan kepada bank, Asuransi Kredit akan 

menanggung sebagian dari jumlah pinjaman tersebut. Secara bisnis-teknis, 

hubungan antara bank yang memberikan kredit dan Asuransi Kredit dalam 

                                                           
6
 Irham Fahmi, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 227. 

7
 Etty Mulyati, Kredit Perbankan, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 186. 

8
 Ibid., hlm. 187.  
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Perjanjian Asuransi Kredit (PAK) yang dibuat antara keduanya, Asuransi Kredit 

adalah sebagai pihak yang menjadi penanggung dan kredit bank merupakan objek 

yang dipertanggungkan (kepentingan yang diasuransikan).  

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana syarat dan prosedur untuk memperoleh penjaminan kredit dari 

asuransi kredit ? 

b. Bagaimana hubungan hukum para pihak pada penjaminan kredit dengan pola 

otomatis bersyarat terhadap pembiayaan UMKM ? 

c. Bagaimana mekanisme pembayaran subrogasi dari asuransi kredit jika debitur 

tidak mampu melaksanakan kewajiban ? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah lingkup pembahasan dan lingkup bidang 

ilmu. Lingkup pembahasan adalah penjaminan kredit dengan pola otomatis 

bersyarat terhadap pembiayaan UMKM. Lingkup bidang ilmu adalah hukum 

bisnis. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis syarat dan prosedur untuk memperoleh penjaminan kredit dari 

asuransi kredit. 

b. Menganalisis hubungan hukum para pihak pada penjaminan kredit dengan 

pola otomatis bersyarat terhadap pembiayaan UMKM. 

c. Menganalisis mekanisme pembayaran subrogasi dari asuransi kredit jika 

debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum 

perbankan, dengan kajian tentang penjaminan kredit UMKM. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penulisan tesis ini diharapkan:  

1) Mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui 

kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi kepada 

pembaca mengenai penjaminan kredit dengan pola otomatis bersyarat 

terhadap pembiayaan UMKM.  
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D. Kerangka Pemikiran  

 

1. Tata Alur Penelitian 

Tata alur penelitian mengenai penjaminan kredit dengan pola otomatis tanpa 

syarat terhadap pembiayaan UMKM, dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: 

Bagan 1. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Penjaminan Kredit dengan Pola Otomatis 

Bersyarat Terhadap Pembiayaan UMKM 
 

Terjamin 

(Debitur Kredit 

UMKM) 

 

Penerima Jaminan 

(Bank) 

Penjamin 

(Asuransi Kredit) 

 

Bagaimana syarat dan 

prosedur untuk 

memperoleh penjaminan 

kredit dari Asuransi 

Kredit ? 

 

Bagaimana hubungan 

hukum para pihak pada 

penjaminan kredit 

dengan pola otomatis 

bersyarat terhadap 

pembiayaan UMKM ? 

Bagaimana mekanisme 

pembayaran subrogasi 

dari Asuransi Kredit 

jika debitur tidak 

mampu melaksanakan 

kewajiban ? 
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2. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.
9
 Berdasarkan definisi tersebut 

maka kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

a. Teori Perjanjian Kredit 

Teori momentum terjadinya kontrak merupakan teori yang dikenal di dalam 

hukum kontrak. Sebelum dijelaskan pengertian teori momentum terjadinya 

kontrak, perlu dikemukakan pengertian kontrak. Istilah kontrak berasal dari 

bahasa Inggris, yaitu contracts. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur 

Pasal 1313 KUHPerdata. Pada Pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan : 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Definisi perjanjian 

dalam Pasal 1313 ini adalah: 

1) tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian; 

2) tidak tampak ada konsensualisme; dan 

3) bersifat dualisme. 

 

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya 

disebutkan perbuatan saja. Dengan demikian, yang bukan perbuatan hukum 

pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu, harus 

dicari dalam doktrin sehingga menurut doktrin (teori lama) yang disebut 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 72. 
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perjanjian adalah perbutan hukum berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum. 
10

  

 

Di dalam Buku Ketiga KUHPerdata terdapat bermacam-macam perjanjian 

yang salah satunya adalah perjanjian pinjam mengganti. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 1754 yang disebut dengan perjanjian pinjam mengganti 

adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak 

yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena 

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak belakangan ini akan mengembalikan 

sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam 

perjanjian ini, pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang 

yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (1759). 

Sedangkan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang dalam 

jumlah dan keadaan yang sama dalam waktu yang telah ditentukan (Pasal 

1763). Selain itu peminjam berkewajiban pula membayar bunga karena 

Undang-undang memperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman 

uang atau barang lain yang menghabis karena pemakaian (Pasal 1765).  

 

Dalam perjanjian pinjam mengganti, perjanjian pinjam-meminjam uang tidak 

selalu diikuti dengan pemberian bunga. Kreditur bebas menentukan ada 

tidaknya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Kredit erat 

hubungannya dengan perjanjian karena kredit yang diberikan bank kepada 

nasabahnya didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati bersama. 

                                                           
10

 Salim HS. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2010, hlm. 163. 
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Perjanjian kredit termasuk perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank 

dengan nasabahnya yang diikuti dengan pemberian bunga.
11

 

b. Teori Penjaminan 

Apabila ditelusuri ketentuan dalam Buku II maupun Buku II Burgelijk 

Wetboek tidaklah ditemukan pengertian perjanjian jaminan. Letak perjanjian 

itu sendiri ada dalam Buku II Burgelijk Wetboek yang mengatur tentang 

perikatan, sedangkan jaminan (khususnya objek harta kekayaan atau harta 

benda) berada dalam naungan Buku II Burgelijk Wetboek. Dengan demikian 

pengaturan perjanjian jaminan terletak pada buku dua dalam Burgelijk 

Wetboek.
12

  

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan 

(accesoir). Artinya keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari 

adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang mendahului lahirnya 

perjanjian jaminan umumnya berupa perjanjian kredit, pinjam-meminjam, 

atau utang-piutang. Dalam perjanjian pokok, pihak yang memberikan utang, 

kredit atau pinjaman berada pada posisi kreditur yang disebut pula sebagai 

obligor. Bertindak sebagai kreditur dapat berbentuk perorangan atau badan 

hukum. Badan hukum tersebut dapat berupa bank atau lembaga keuangan 

bukan bank (LKBB). Dalam praktik, umumnya yang bertindak sebagai 

kreditur dalam pemberian kredit adalah bank. Hal ini mengingat bank 

merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari 

                                                           
11

 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 

172. 
12

 M. Khoidin, Hukum Jaminan, Laksbang Yustitia Surabaya, Surabaya, 2017, hlm. 34.  
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masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit.
13

 

Sebagai bukti penjaminan, pihak Penjamin akan mengeluarkan sebuah 

komitmen tertulis akan kesediannya dalam menjamin suatu kredit. Komitmen 

ini secara formal dituangkan dalam sebuah sertifikat yang merupakan bukti 

persetujuan penjaminan dari perusahaan atau lembaga yang menyediakan jasa 

penjaminan. Dalam dokumen tersebut dengan jelas disebutkan data pihak 

Terjamin atau debitur kredit/pembiayaan dan data pihak Penerima Jaminan 

atau kreditur penyedia perkreditan, termasuk profil kredit yang dijamin.
14

  

Sesuai dengan prinsip penjaminan kredit adalah suatu kegiatan pelengkap 

(accesoir) bagi suatu perkreditan, maka sebelum memulai kegiatan 

penjaminan terlebih dahulu harus terdapat perjanjian kredit antara Terjamin 

dan Penerima Jaminan. Meskipun demikian, karena penjaminan kredit 

melibatkan 3 (tiga pihak) dan terutama mengikatkan keberadaan pihak 

Penjamin dan Penerima Jaminan, maka sebelum mengeluarkan komitmen 

penjaminan atas Sertifikat Penjaminan, Penjamin dapat mengkomunikasikan 

segala ketentuan penjaminan kepada pihak yang nantinya akan menerima 

manfaat penjaminan kredit yaitu Penerima Jaminan (kreditur). Komunikasi 

antara Penjamin dan Penerima Jaminan tersebut dilakukan secara tertulis, dan 

hal tersebut menjadi landasan kesepakatan kedua pihak atas kepentingan 

Terjamin (nasabah) untuk kemudian saling mengikatkan diri dalam sebuah 

kegiatan penjaminan. Komunikasi ini pada dasarnya merupakan jawaban atau 

                                                           
13

  Ibid., hlm. 37.  
14

 Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, Penjaminan Kredit Mengantar UKMK 

Mengakses Pembiayaan, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 22.  
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respon pihak Penjamin terhadap pengajuan penjaminan kredit dari Penerima 

Jaminan. Selanjutnya, atas ketentuan penjaminan tersebut, Penerima Jaminan 

memiliki kesempatan menanggapi untuk menyetujui atau menyampaikan 

keberatan-keberatan atas ketentuan dan persyaratan penjaminan.
15

  

c. Teori Hubungan Hukum 

Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam 

hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan 

kewajiban pihak yang lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu 

mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara 

orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat 

lain. Jadi dalam semua hubungan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. 

Jadi setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu segi kekuasaan atau 

kewenangan/hak dengan lawannya yaitu kewajiban. Kewenangan yang 

diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) 

dinamakan “hak”.
16

  

Hukum di dalamnya mengatur peranan dari para subjek hukum yang berupa 

hak dan kewajiban. Hak adalah suatu peran yang bersifat fakultatif artinya 

boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, berbeda dengan kewajiban 

adalah peran yang bersifat imperatif artinya harus dilaksanakan. Hubungan 

keduanya adalah saling berhadapan dan berdampingan karena di dalam hak 

                                                           
15

 Ibid., hlm. 23. 
16

 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke sepuluh, 2008, 

hlm. 269. 
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terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan tidak 

menyalahgunakan haknya.
17

 

Hak dalam bahasa Belanda disebut subjectief recht. Selain itu, ada objectief 

recht artinya hukum. Hak disebut dengan hukum subjektif, karena dalam hak 

senantiasa muncul dari adanya hukum objektif, misal hukum agraria sebagai 

hukum objektif mengatur hukum subjektif berupa hak-hak atas tanah seperti 

hak milik dan hak sewa. Dalam konteks ini, hak sebagai hukum subjektif 

dibagi dua, yaitu: 

1) Hak mutlak (absolut), ialah memberikan kekuasaan atau wewenang 

kepada yang bersangkutan untuk bertindak, dipertahankan, dan dihormati 

oleh orang lain. Hak mutlak dibedakan menjadi tiga, yaitu (a) hak asasi 

manusia, (b) hak publik, misal hak atas kemerdekaan dan kedaulatan, hak 

negara memungut pajak, (c) hak keperdataan, hak menuntut ganti 

kerugian, hak kekuasaan orang tua, hak perwalian, hak pengampuan, hak 

kebendaan, dan hak imateriil; 

2) Hak relatif (nisbi), ialah memberikan kekuasaan atau wewenang kepada 

orang (orang) tertentu untuk menuntut kepada orang (orang) lain tertentu 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan menyerahkan sesuatu. Hak 

relatif dibedakan menjadi tiga, yaitu (a) hak publik relatif, hak untuk 

memungut pajak atas pihak tertentu, (b) hak keluarga relatif, hak suami 
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istri, (c) hak kekayaan relatif, hak dalam hukum perikatan atau perjanjian 

misal utang piutang, jual beli.
18

 

Dengan demikian hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang 

mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum 

untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, 

dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh 

hukum.
19

 

Hubungan hukum memiliki 3 unsur, yaitu adanya orang-orang yang hak/ 

kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak 

dan kewajiban, dan adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban 

kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Hubungan 

hukum baru ada apabila telah dipenuhinya syarat adanya dasar hukum berupa 

peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut dan 

timbulnya peristiwa hukum. 
20

 

d. Teori Peran 

Menurut Soerjono Soekanto peran (role) merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Pentingnya 

peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan 

seseorang pada batas-batas tertentu dan norma-norma yang berlaku.  
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Peranan mencangkup tiga hal, yaitu sebagai berikut: 

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
21

 

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) 

dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam 

struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. 

Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-

hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, 

seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang 

peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk 

berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu 

peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut: 

1. peranan yang ideal (ideal role) 

2. peranan yang seharusnya (expected role) 

3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) 

4. peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role). 
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Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan role 

performance atau role playing. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang 

ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan 

peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan 

berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-

peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut 

role sector) atau dengan beberapa pihak (role set).
22

 

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat 

lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. 

Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan 

peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles). Kalau di dalam 

kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan seharusnya dengan 

peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu 

kesenjangan peranan (role distance).
23

 

3. Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam pelaksanaan penelitian.
24

 Berdasarkan definisi tersebut, maka 

konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penjaminan  

Pengertian Penjaminan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 

1 ayat (1) tentang Penjaminan, Penjaminan adalah kegiatan pemberian 
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jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada 

Penerima Jaminan. 

b. Kredit  

Pengertian Kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, 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 peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. 

c. Otomatis Bersyarat  

Otomatis Bersyarat adalah penjaminan atas kredit yang diberikan Penerima 

Jaminan kepada Terjamin sehubungan dengan pemberian kredit, tanpa 

terlebih dahulu dilakukan evaluasi kelayakan oleh Penjamin, sepanjang 

memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian. 

d. Pembiayaan 

Pengertian Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil. 
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e. UMKM 

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(selanjutnya disebut Undang-undang UMKM).  

 

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang.  

 

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha. 

 

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang. 
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E. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

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

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 

dan yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan dengan meneliti data 

primer dan data sekunder yang ada di lapangan.  

2. Jenis dan Tipe Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis 

empiris (terapan). Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) selalu terdapat 2 

(dua) tahap kajian. Tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (perundang-

undangan, peraturan menteri, dan buku) yang berlaku dan tahap kedua kajian 

hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum in 

concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
25

  

3. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian 

ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian pustaka. 

Jenis data pada penulisan ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.
26

 

Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi 

lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Pendekatan 

yuridis dilakukan untuk mengkaji data-data yang diperoleh dari hasil 

dokumen maupun wawancara dengan 1 (satu) orang Analis Kredit di PT 

Bank Lampung KCP Antasari dan 1 (satu) orang Staf bagian Klaim dan 

Subrogasi PT Askrindo Cabang Bandar Lampung.  

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan 

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-

pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok 

penulisan. Jenis data sekunder dalam penulisan tesis ini terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

1) Bahan hukum primer, terdiri dari: 

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 

d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.  

e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 
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f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian 

Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam 

rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

g) Permenko Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit 

Usaha Rakyat. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu terdiri dari Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHDagang). 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, terdiri dari buku-buku literatur, tesis, jurnal, kamus hukum, 

makalah, dan sumber dari situs internet. 

4. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer, maka penelitian 

mengadakan studi lapangan dengan teknik wawancara kepada narasumber dengan 

1 (satu) orang Analis Kredit di PT Bank Lampung KCP Antasari dan 1 (satu) 

orang Staf bagian Klaim dan Subrogasi PT Askrindo Cabang Bandar Lampung. 

Wawancara tersebut menggunakan teknik wawancara dengan bertatap muka 

langsung dengan menggunakan catatan-catatan yang berisi beberapa pertanyaan. 

Teknik pelaksanaan wawancara dilakukan dengan teknik wawancara berencana. 
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Dimana sebelum wawancara dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar 

pertanyaan (kuisioner) yang lengkap dan teratur.
27

  

5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai permasalahan penelitian 

yaitu penjaminan kredit dengan pola otomatis bersyarat terhadap pembiayaan 

UMKM, maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan proses 

pengumpulan data: 

Peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu : 

1) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dengan membaca, 

mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

2) Studi Lapangan 

Data primer diperoleh dari studi lapangan dengan teknik wawancara. 

Dalam wawancara tersebut, digunakan teknik wawancara dengan bertatap 

muka langsung dengan narasumber. 

 

b. Prosedur Pengolahan Data 

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun 

sekunder, dilakukan pengolahan data dengan cara: 

1) Seleksi data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok 

permasalahan yang di bahas. 
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2) Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai 

kelengkapannya serta kejelasan dan kebenaran jawaban. 

3) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar 

memudahkan dalam mendeskripsikannya. 

4) Penyusunan data, yaitu data di susun menurut aturan yang sistematis 

sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban 

permasalahan yang diajukan. 

6. Analisis Data 

Data yang telah diolah kemudian dianalis dengan menggunakan cara analisis 

kualitatif, yaitu dengan cara menginterprestasikan data dan memaparkan dalam 

bentuk kalimat sehingga melalui pembahasan tersebut memudahkan untuk 

membuat kesimpulan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contract. Pengertian perjanjian 

atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata “suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih”, namun pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 

KUHPerdata terlalu luas karena perjanjian yang dikehendaki oleh Buku Ketiga 

KUHPerdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan 

personal. 

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan 

dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan 

suatu hal mengenai harta kekayaan. Apabila diperinci, maka perjanjian itu 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Ada pihak-pihak sedikit-dikitnya dua orang (subjek). 

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus). 

c. Ada objek yang berupa benda. 

d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan). 
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e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.
28

 

 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

Instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak 

terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal tersebut terdapat 

empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu: 

a. Sepakat 

Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti 

bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak 

tidak memperoleh sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi 

perwujudan kehendak tersebut. Adanya kesepakatan merupakan penentu 

lahirnya perjanjan, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak 

terjadi perjanjian, akan tetapi terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang 

telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau dapat disebut cacat kehendak 

sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian. 

b. Cakap 

Kecakapan dalam bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 

melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan 

menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian 

haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan 

hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Orang yang 

cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah 

dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah 
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kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum: (1) 

anak di bawah umur, (2) orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan (3) 

istri (Pasal 1330 KUHPerdata), tetapi dalam perkembangannya istri dapat 

melakukan perbuatan hukum sebgaimana yang diatur dalam Pasal 31 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.
29

 

c. Suatu hal tertentu 

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus ditentukan secara jelas 

objek perjanjiannya, objek tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun 

dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu, hal ini dalam Pasal 1234 

KUHPerdata disebut prestasi, yang terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat 

sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.  

d. Sebab yang halal 

Meskipun perjanjian memiliki sifat terbuka, yang berarti siapa saja dapat 

membuat perjanjian apa saja, tetapi ada beberapa pengecualiannya yaitu 

sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, 

kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat yang pertama dan kedua disebut 

syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, 

sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena 

menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak 

terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu 

pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian 

yang disepakatinya, tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka 

perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, 
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maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian 

itu dianggap tidak ada. 

3. Asas-asas Perjanjian 

a. Asas Konsensualisme  

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk 

lahirnya kesepakatan. Maksud dalam asas ini ialah perjanjian lahir dan telah 

mengikat segera setelah para pihak mencapai kesepakatan atau konsensus, 

meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini 

berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai 

perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau 

demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban 

untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau 

dipersyaratkan adanya suatu tindakan tertentu.
30

 

b. Asas Kebebasan Berkontrak 

Menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai 

pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Asas ini terkandung suatu 

pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan 

perjanjian.  

c. Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda) 

Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini 

berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda 

menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati subtansi 
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kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-

undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak 

yang dibuat oleh para pihak.
31

 

 

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak 

tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi 

dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-

undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan 

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.
32

 

 

d. Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum 

perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) 

bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Begitu pentingnya 

itikad baik tersebut sehingga dalam perundang-undangan atau perjanjian 

antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan 

hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini 

membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak 

dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi 

masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk 

mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak 

lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus 
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menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan 

dengan itikad baik. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat 

ditekankan pada tahap praperjanjian, secara umum itikad baik harus selalu 

ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu 

dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.
33

 

 

4. Akibat Hukum Perjanjian 

Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan memiliki kekuatan yang mengikat 

bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah: 

a. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, 

kebiasaan dan Undang-undang (Pasal 1338, 1339, dan 1340 KUHPerdata); 

b. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) 

KUHPerdata); 

c. Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan 

kreditur (Pasal 1341 KUHPerdata). 

Dalam sistem hukum common law, dikatakan bahwa isi perjanjian mengikat 

secara hukum para pihak yang membuatnya untuk menaati, yaitu isi perjanjian, 

kepatutan, kebiasaan, dan perundang-undangan. Kepatutan dibutuhkan sebelum 

pelaksanaan perjanjian yaitu pada waktu membuat perjanjian, sedangkan itikad 

baik dibutuhkan untuk melaksanakan perjanjian dalam hal suatu perjanjian 

dibentuk berdasarkan suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang sehingga 

terdapat ketentuan yang tidak patut atau adil dalam perjanjian maka ketentuan 
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seperti itu dapat tidak diberlakukan berdasarkan alasan bahwa ketentuan itu 

sebenarnya tidak disepakati atau disetujui oleh pihak yang kedudukannya lemah.
34

  

5. Berakhirnya Perjanjian 

Pasal 1319 KUHPerdata menetapkan semua perjanjian baik yang mempunyai 

nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada 

peraturan-peraturan umum, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit 

merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam KUHPerdata, namun perjanjian 

kredit juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam 

Buku Ketiga KUHPerdata. Berakhirnya atau hapusnya perjanjian terdapat pada 

Pasal 1381 KUHPerdata bahwa hapusnya atau berakhirnya perjanjian disebabkan 

oleh peristiwa-peristiwa, sebagai berikut: 

a. Pembayaran 

Berakhirnya kontrak karena pembayaran dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 

1382 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1403 KUHPerdata. Pembayaran 

adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini 

dilakukan dalam bentuk uang atau barang.
35

 

 

b. Subrogasi 

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 BW. Subrogasi artinya, penggantian 

kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat 

pembayaran oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran 

oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur. Tujuan subrogasi 
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adalah untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang-

utang debitur dan atau meminjamkan uang kepada debitur. Yang paling nyata 

adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dan kedudukan kreditur 

kepada pihak ketiga (Pasal 1400 BW).
36

 

Subrogasi atau penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga yang 

membayar kepada debitur dapat terjadi baik karena perjanjian, maupun 

karena Undang-undang. Subrogasi yang terjadi karena perjanjian terjadi 

apabila sebagai berikut: 

1) Kreditur yang menerima pembayaran dari pihak ketiga menetapkan 

bahwa pihak ketiga tersebut akan menggantikan hak-haknya, gugatan-

gugatannya, hak-hak istimewanya, dan hipotik-hipotik yang dimilikinya 

terhadap debitur. Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan tepat 

pada saat pembayaran. 

2) Debitur meminjam uang dari pihak ketiga untuk membayar utangnya 

kepada kreditur, dan menetapkan bahwa pihak ketiga ini akan 

menggantikan hak-hak kreditur. Untuk sahnya subrogasi ini, baik 

perjanjian pinjam uang dari pihak ketiga maupun pelunasannya kepada 

kreditur harus dibuat dengan akta autentik, dan dalam akta peminjaman 

uang dari pihak ketiga harus dijelaskan bahwa pinjaman tersebut untuk 

membayar kreditur dan pada tanda pembayaran juga harus dijelaskan 

bahwa pelunasan tersebut dilakukan dari uang yang dipinjamkan oleh 
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pihak ketiga (kreditur baru). Dengan demikian, subrogasi ini terjadi tanpa 

bantuan kreditur.
37

 

c. Novasi 

Novasi adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur, dimana perjanjian 

lama dan subjeknya yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek 

perjanjian yang baru.
38

 

d. Kompensasi 

Kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 KUHPerdata 

sampai dengan Pasal 1435 KUHPerdata. Yang diartikan dengan kompensasi, 

adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling 

memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur 

(Pasal 1425 KUHPerdata). Syarat terjadinya kompensasi: 

1) Kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang, atau  

2) Berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang 

sama, 

3) Kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika.
39

 

Tujuan utama kompensasi adalah 

1) penyederhanaan pembayaran yang simpang siur antara pihak kreditur dan 

debitur, 

2) dimungkinkan terjadinya pembayaran sebagian, 

3) memberikan kepastian pembayaran dalam keadaan pailit. 
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e. Pembatalan Perjanjian 

Pembatalan kontrak diatur dalam Pasal 1446 KUHPerdata sampai dengan 

Pasal 1456 KUHPerdata. Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan kontrak, 

yaitu: 

1) adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan 

di bawah pengampuan; 

2) tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam Undang-

undang; 

3) adanya cacat kehendak.
40

 

 

Cacat kehendak adalah kekurangan dalam kehendak orang atau orang-orang 

yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian 

kehendak dari para pihak dalam perjanjian. 

6. Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan KUHPerdata 

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang 

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan 

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula 

(Pasal 1754). Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam, pihak yang menerima 

pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah 

dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya 

(Pasal 1755). Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas 

jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Dalam hal peminjam uang, utang 
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yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam 

perjanjian, apabila sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau 

kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka 

pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang 

berlaku pada waktu perlunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku saat itu 

(Pasal 1756). 

7. Hubungan Hukum dalam Perjanjian 

Hubungan hukum adalah suatu hubungan di antara para subjek hukum yang diatur 

oleh hukum, dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban. 

Menurut macamnya hubungan hukum itu ada dua, yaitu hubungan hukum yang 

bersegi satu atau sepihak hanya ada satu pihak yang berkewajiban melakukan 

suatu jasa yang berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan memberi sesuatu, 

sedangkan hubungan hukum yang bersegi dua adalah hubungan hukum yang 

dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.
41

 Pihak yang 

berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi 

tuntutan disebut debitur. Sesuatu yang dituntut disebut prestasi dan dalam 

hubungan jual beli, pihak pembeli berposisi sebagai debitur, sedangkan penjual 

berposisi sebagai kreditur.  

Suatu perikatan yang timbul karena perjanjian, kedua pihak debitur dan kreditur 

dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan mana kedua 

pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib 

memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi. Perikatan yang timbul 
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karena Undang-undang, hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh 

Undang-undang.  

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. 

Prestasi adalah objek perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata ada 

tidak kemungkinan wujud prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, 

dan tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan Pasal 1235 ayat 1 KUHPerdata, pengertian 

memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari 

debitur kepada kreditur. Perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib 

melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan pada perikatan, dalam 

perikatan yang objeknya “tidak berbuat sesuatu” debitur tidak melakukan 

perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. 

Wanprestasi artinya tidak memenuhi suatu yang diwajibkan seperti yang telah 

ditetapkan dalam perikatan, tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh debitur 

disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu : 

a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban 

maupun karena kelalaian. 

b. Karena keadaan memaksa (overmacht/force majeure) jadi di luar kemampuan 

debitur, debitur dianggap tidak bersalah. 

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu 

ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak 

memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu: 

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. 
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c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. 
42

 

B. Tinjauan Jaminan 

1. Pengertian Jaminan 

Istilah jaminan dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan ditentukan pada Pasal 

1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah 

jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka 

memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Agunan 

dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (accessoir). Tujuan agunan 

adalah untuk memperoleh fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur 

kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu: 

a. jaminan tambahan 

b. diserahkan oleh debitur kepada bank 

c. untuk memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan.
43

 

 

Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit 

dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal 

adalah dimaksudkan bahwa kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur 

kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal 

tersebut. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan kepastian bagi pihak 

kreditur dan debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima 
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pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah 

kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan.  

Di samping itu, bagi debitur adalah adanya kepastian dalam berusaha. Karena 

dengan modal yang dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. 

Apabila debitur tidak mampu dalam mengembalikan pokok kredit dan bunga, 

bank atau pemilik modal dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Nilai 

benda jaminan itu biasanya pada saat melakukan taksiran nilainya lebih tinggi jika 

dibandingkan pokok dan bunga yang tertunggak.
44

 

Jaminan pemberian utang oleh kreditur terhadap debitur telah diatur dengan 

Undang-undang. Dalam hukum jaminan terdapat 2 (dua) asas umum mengenai 

jaminan, antara lain: 

a. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menentukan bahwa segala harta 

kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik 

yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan 

atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para 

krediturnya. 

b. Dalam Pasal 1132 KUH Perdata, menyebutkan bahwa apabila debitur 

wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitur 

tanpa kecuali, merupakan sumber bagi pelunasan utangnya.
45
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2. Sifat Perjanjian Jaminan 

Setiap ada perjanjian jaminan, dapat dipastikan ada perjanjian yang 

mendahuluinya, yaitu perjanjian utang-piutang yang disebut perjanjian pokok. 

Oleh karena itu, tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian 

pokok. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu 

didasarkan atas perjanjian yang terjadi sebelumnya. Berlakunya perjanjian 

jaminan selalu bergantung dengan perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian 

pokoknya selesai maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai, sebab tidak 

mungkin ada orang yang bersedia menjamin sebuah utang jika utang tersebut 

tidak ada. Sifat perjanjian demikian adalah perjanjian tambahan. 

3. Penjaminan Kredit 

Penjaminan kredit adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak 

kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan debitur 

akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh 

kreditur. Penjaminan kredit menitikberatkan pada pengambil alihan kewajiban 

debitur (sebagai pihak Terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat 

memenuhi kewajiban perikatannya kepada kreditur (sebagai Penerima Jaminan) 

sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. 

C. Tinjauan Kredit  

1. Pengertian Kredit 

Pengertian Kredit ditentukan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: Kredit adalah 
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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. 

2. Pengertian Perjanjian Kredit 

Pengertian perjanjian kredit menurut penulis adalah perjanjian pemberian kredit 

antara pemberi kredit dan penerima kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian 

konsensuil antara debitur dan kreditur (Bank) yang mengadakan hubungan utang-

piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang 

diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah 

disepakati oleh para pihak. Pada Buku Ketiga KUHPerdata tidak terdapat 

ketentuan khusus yang mengatur perihal perjanjian kredit, namun berdasarkan 

asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian 

kredit sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, 

kesusilaan, dan kepatutan.  

3. Isi Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit merupakan standar kontrak yang sudah baku dan dibuat dalam 

bentuk blanko (formulir). Calon nasabah tinggal membubuhkan tandatangannya 

saja apabila bersedia menerima isi perjanjian yang telah disiapkan pihak bank. Ini 

menunjukkan bahwa bank tidak memberi kesempatan kepada calon nasabah untuk 
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mendiskusikan atau membicarakan lebih lanjut isi perjanjian atau klausula-

klausula di dalam perjanjian tersebut. 
46

 

Perjanjian kredit bank minimal memuat klausul-klausul yang berhubungan 

dengan: 

a. Ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, di antaranya tentang 

jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit, 

dan batas izin tarik; 

b. Suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian 

kredit, di antaranya bea materai, provisi, dan denda kelebihan tarik; 

c. Kuasa bank untuk melakukan pembebasan atas rekening giro dan/atau 

rekening penerima kredit untuk bunga denda kelebihan tarik dan bunga 

tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk 

pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit; 

d. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu oleh penerima kredit atas pembebanan 

segala harta kekayaan penerima kredit menjamin guna pelunasan kredit; 

e. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu oleh penerima kredit agar dapat 

menarik kredit untuk pertama kalinya; 

f. Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan; 

g. Kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama 

masih berlakunya perjanjian kredit; 

h. Tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit; 
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i. Tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit 

dan untuk seketika menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya 

yang timbul; 

j. Pilihan domisili/forum/hukum apabila terjadi pertikaian di dalam 

penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit; 

k. Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian 

kredit.
47

 

 

4. Aspek Penilalian Kredit  

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan 

analisis 5 C, analisis 7 P, dan Studi Kelayakan. Analisis 5 C adalah sebagai 

berikut: 

a. Character, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon 

debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank, bahwa 

sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar 

dapat dipercaya.  

b. Capacity (capability), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam 

membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta 

kemampuan mencari laba.  

c. Capital, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki 

nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.  

d. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit 

yang diberikan.  
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e. Condition, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang 

dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.  

Analisis 7 P adalah sebagai berikut:  

a. Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah 

lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, 

emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.  

b. Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya 

sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan 

memperoleh fasilitas kredit yang berbeda pula dari Bank.  

c. Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit 

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.  

d. Prospect, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang 

apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek 

atau sebaliknya. 

e. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit 

yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian 

kredit yang diperolehnya.  

f. Profitability, bertujuan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah 

dalam mencari laba.  

g. Protection, adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, 

tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang 

atau orang atau jaminan asuransi.  
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Penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi sebagai berikut:  

a. Aspek Hukum, merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian 

dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti 

akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya.  

b. Aspek Pasar dan Pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha 

nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.  

c. Aspek Keuangan, merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah 

dalam membiayai dan mengelola usahanya.  

d. Aspek Operasi/Teknis, merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, 

lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana 

dan prasarana yang dimilikinya.  

e. Aspek Manajemen, merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia 

yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.  

f. Aspek Ekonomi, merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial 

yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, 

apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.  

g. Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), merupakan aspek 

yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu 

usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.
48
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5. Pengertian Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) 

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit yang debiturnya 

tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan 

pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, 

pengikatan dan peningkatan agunan.
49

 

6. Tahap-Tahap Kredit Bermasalah 

Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet 

didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan 

pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat 

kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Kolektibilitas kredit 

berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian 

Kualitas Aset Bank Umum, sebagai berikut : 

a. Kredit Lancar 

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian 

pokok pinjaman dan pembayaran bunga. 

b. Kredit Dalam Perhatian Khusus 

Apabila memenuhi kriteria: 

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang melampaui 90 

hari 

2) Mutasi rekening relatif aktif 

3) Jarang terjadinya pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 

4) Didukung oleh pelayanan baru 
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c. Kredit Kurang Lancar 

Kredit kurang lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu 

yang diperjanjikan. 

d. Kredit Diragukan 

Kredit diragukan yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua 

kali dari jadwal yang telah diperjanjikan. 

e. Kredit Macet 

Kredit macet yaitu kredit yang pengembalian pokok dan pembayaran bunganya 

telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo memuat 

jadwal yang telah diperjanjikan. 

 

Kredit yang termasuk ke dalam kolektibilitas kredit bermasalah yaitu 

kolektibilitas c, d, dan e (kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet). 

D. Tinjauan Tentang Asuransi Kredit  

1. Pengertian dan Fungsi Asuransi Kredit 

Asuransi kredit adalah asuransi yang selalu berkaitan dengan dunia perbankan 

yang menitik beratkan pada asuransi jaminan kredit berupa benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak, sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko yang dapat 

mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang maupun pemberi kredit khususnya 

Bank. Adapun fungsi dari asuransi kredit adalah : 
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a. Melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali 

kredit yang diberikan kepada para nasabahnya; dan 

b. Membantu kegiatan keamanan perkreditan, baik kredit perbankan maupun 

kredit lainnya di luar perbankan.
50

  

Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang, 

seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya pinjaman kredit bank 

atau risiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko 

tersebut. Adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap 

risiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal 

ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha 

pertanggungan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya. 
51

 

Dalam perjanjian asuransi di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu 

perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi 

membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus 

dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai 

risiko yang akan dihadapi. Semakin besar risiko maka semakin besar premi yang 

harus dibayar dan sebaliknya.
52

 

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana disebutkan syarat 

syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang 

dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungan 

terjadi risiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah 
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dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya. Asuransi Kredit adalah asuransi 

untuk melindungi kerugian bank sebagai akibat tidak dapat dibayarnya kembali 

kredit dari debiturnya. Di Indonesia penjaminan kredit dilakukan oleh Asuransi 

Kredit Indonesia (PT Askrindo). Contoh Asuransi Kredit yaitu Kredit Program 

KIK dan KMKP, Kredit Usaha Kecil (KUK), dan Kredit Ekspor.
53

 

Hampir semua produk asuransi berkaitan dengan produk perbankan sehingga 

bank selalu berhubungan dengan perusahaan asuransi. Kepentingan pihak bank 

dalam hal asuransi terutama yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit 

kepada debiturnya, seperti Asuransi Kredit untuk jenis program dari Pemerintah 

yang anggarannya berasal dari APBN.
54

 

Pihak-pihak yang menjadi subjek dalam asuransi adalah penanggung dan 

tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung 

adalah pendukung hak dan kewajiban. Penanggung wajib memikul risiko yang 

dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan 

tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika 

timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan. 
55

  

Dari rumusan di atas setidaknya ada dua perbedaan mendasar antara asuransi dan 

penjaminan yaitu, pertama subjek yang menjadi para pihak. Dalam penjaminan 

ada tiga pihak yang menjadi subjek yaitu Penanggung, Debitur sebagai pihak 

Tertanggung dan Bank sebagai pihak yang menerima manfaat penanggungan. 

Kedua kewajiban membayar premi dan menerima penggantian kerugian. Dalam 
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asuransi yang wajib membayar premi adalah pihak yang berhak memperoleh 

penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan. 

Sedangkan dalam penjaminan, premi dibayar oleh nasabah, sedangkan yang 

berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian adalah bank. Dalam 

kaitannya dengan skim penjaminan, lembaga penjamin sebagai penanggung harus 

melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dulu 

disita dan dijual. Apabila hak istimewa tersebut tidak dilepaskan maka skim 

penjaminan tersebut tidak akan berjalan. 

Dalam asuransi kerugian, subrogasi penting untuk diperhatikan. Apabila 

Tertanggung telah memperoleh ganti kerugian dari Penanggung, dia tidak boleh 

lagi memperoleh hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Atau 

dalam asuransi dengan nilai penuh, Tertanggung yang telah memperoleh 

penggantian tidak berhak lagi atas objek asuransi yang masih ada. Subrogasi 

bertujuan untuk mencegah memperoleh keuntungan berlipat ganda yang 

bertentangan dengan asas keseimbangan, atau memperkaya diri tanpa hak.
56

 

2. Pengertian Polis dan Isi Polis 

Kegiatan utama dari perusahaan asuransi adalah melakukan penanggungan 

terhadap peristiwa yang belum pasti. Dalam hal ini perusahaan asuransi 

memberikan janji-janji yang dicantumkan dalam suatu kontrak yang dikenal 

dengan istilah polis. Dalam polis tersebut dapat memuat syarat-syarat pembayaran 

klaim, kapan perusahaan asuransi membayar yang akan ditanggung dan jumlah 

yang akan dibayar. Dalam hal ini bentuk polis antara perusahaan asuransi satu 
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dengan yang lainnya akan berbeda karena bentuk perjanjian tersebut asasnya 

adalah kebebasan bertindak antara dua belah pihak untuk membuat suatu 

perjanjian.
57

 

Isi polis dalam asuransi umumnya, kecuali untuk asuransi jiwa ditentukan dalam 

Pasal 256 KUH Dagang. Menurut Pasal itu, surat polis bagi segala macam 

asuransi harus memuat: 

a) Hari pembentukan asuransi. 

b) Nama pihak terjamin yang menyetujui terbentuknya asuransi, yaitu 

tanggungannya sendiri atau tanggungan orang lain. 

c) Penyebutan yang cukup jelas tentang hal atau objek yang dijamin. 

d) Jumlah uang, untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi). 

e) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penjamin. 

f) Mulai dan akhir tenggang waktu, dalam mana diadakan penjaminan oleh 

penjamin. 

g) Uang premi yang harus dibayar oleh terjamin. 

h) Pada umumnya semua hal-hal yang perlu diketahui oleh pihak penjamin, 

serta semua janji-janji tertentu yang diadakan kedua belah pihak.
58

 

 

Polis tersebut selanjutnya harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adapun 

fungsi polis secara umum, antara lain: 

1. Merupakan bukti perjanjian pertanggungan 

2. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk 

menggantikan kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat 
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peristiwa yang tidak terduga sebelumnya dengan prinsip, yakni untuk 

mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum 

mengalami kerugian dan untuk menghindarkan tertanggung dari 

kebangkrutan.
59

 

 

E. Tinjauan Tentang UMKM 

1. Pengertian UMKM  

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditentukan pada Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (selanjutnya disebut Undang-Undang UMKM).  

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang. 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 
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atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. 

2. Karakteristik UMKM 

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya 

disebut Undang-undang UMKM). 

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:  

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah).  

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:  

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau  

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:  

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  
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2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

F. Tinjauan Tentang Terjamin ( Debitur UMKM ), Penerima Jaminan 

(Bank), dan Penjamin (Asuransi Kredit) dalam pelaksanaan Kredit 

UMKM 

 

Ada tiga (3) pilar penting dalam pelaksanaan kredit ini. Pertama adalah Terjamin 

(debitur UMKM) dalam hal ini yaitu debitur KUR sebagai pihak yang 

memperoleh pembiayaan atau kredit dari bank sesuai perjanjian kredit. Kedua 

Penerima Jaminan (Bank) dalam hal ini yaitu PT Bank Lampung sebagai bank 

umum yang memberikan kredit kepada debitur UMKM. Ketiga, Penjamin 

(Asuransi Kredit) dalam hal ini yaitu PT Askrindo sebagai badan usaha yang 

memberikan jasa penutupan risiko atas kerugian yang timbul dari suatu peristiwa. 

Pada pelaksanaannya kredit UMKM wajib dijaminkan ke pihak ketiga, pihak 

ketiga tersebut yaitu Asuransi Kredit. 

Penjaminan tersebut sifatnya otomatis bersyarat, yang artinya penjaminan bersifat 

otomatis atas kredit pembiayaan yang diberikan bank kepada debitur telah diatur 

di perjanjian kerja sama (PKS) antara Bank dan Asuransi Kredit. Secara umum 

skema kredit yang telah disepakati antara Bank pelaksana dengan Asuransi Kredit 

dan debitur adalah pembagian risiko. Penilaian kelayakan terhadap usaha debitur 

sepenuhnya menjadi kewajiban Bank pelaksana. Premi yang di cover oleh 

Asuransi Kredit dibebankan kepada debitur yang memperoleh pembiayaan atau 

kredit dari bank. 
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Penilaian kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewajiban bank. 

UMKM dalam hal ini tidak dikenakan Imbal Jasa Penjamin (IJP), karena yang 

menanggung Imbal Jasa Penjamin (IJP) adalah Pemerintah. Pemerintah, melalui 

perusahaan penjamin hanya memberikan sebagian penjaminan terhadap bank atas 

KUR yang diberikan kepada UMKM. Perusahaan Penjaminan memperoleh Imbal 

Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayar Pemerintah, oleh sebab itu UMKM wajib 

melunasi KUR yang diterima dari bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Syarat-syarat debitur yang dapat memperoleh kredit dari Bank yaitu memiliki 

dan menjalankan usaha produktif, mempunyai legalitas dan perijinan usaha 

sesuai ketentuan yang berlaku, dan UMKM yang memenuhi ketentuan dan 

persyaratan kredit yang berlaku serta dinyatakan layak oleh Penerima 

Jaminan, tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau 

investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit 

Program dari Pemerintah dan dapat sedang menerima kredit konsumtif.  

 

Prosedur pemberian kredit melalui beberapa tahap, yaitu calon debitur 

mengisi form permohonan kredit beserta lampiran dokumen yang menjadi 

persyaratan, Bank/analis kredit memeriksa kelengkapan dan keabsahan 

dokumen, Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID), 

Bank melakukan survei ke lokasi usaha dan jaminan, analis kredit melakukan 

analisa kelayakan, Bank mengadakan rapat untuk keputusan kredit, apabila 

kredit disetujui Bank menyiapkan form perjanjian kredit, Bank dan calon 
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debitur melakukan penandatanganan pada surat perjanjian kredit yang dibuat, 

calon debitur melakukan pengikatan jaminan ke notaris, dan pencairan kredit 

masuk ke rekening tabungan calon debitur. Setelah Bank merealisasikan 

kredit kepada debitur, Bank mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat 

Penjaminan kepada Penjamin dengan menggunakan form Permintaan Baru 

Kredit, dan Penjamin memberikan Penjaminan otomatis bersyarat kepada 

Bank. 

 

2. Debitur memiliki hak untuk memperoleh fasilitas kredit dan Penjaminan dari 

Bank dan debitur memiliki kewajiban untuk melunasi fasilitas kredit yang di 

dapat dari Penerima Jaminan. Bank memiliki hak untuk memperoleh jaminan 

dari pihak Asuransi Kredit serta menerima pelunasan kredit dari debitur. 

Bank memiliki kewajiban untuk menagih angsuran fasilitas kredit dari 

Terjamin. Asuransi Kredit memiliki hak untuk memperoleh premi yang 

dijaminkan dari Bank dan Asuransi Kredit memiliki kewajiban untuk 

memberikan Penjaminan terhadap fasilitas kredit yang didapat debitur. 

 

3. Subrogasi adalah pengalihan hak tagih secara proporsional dari Penerima 

Jaminan kepada Penjamin setelah Penerima Jaminan menerima pembayaran 

klaim dari Asuransi Kredit. Mekanisme pelaksanaan subrogasi pada 

Penjaminan kredit UMKM yaitu Penjamin memiliki hak subrogasi yang 

penyelesaiannya dalam bentuk recoveries, baik yang berasal dari hasil 

penagihan maupun dari hasil penjualan/pencairan agunan Terjamin. 

Recoveries akan dibagi untuk Penerima Jaminan dan Penjamin secara 
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proporsional. Hal tersebut berlangsung sampai dengan kredit debitur lunas 

atau memiliki baki debit nol (0). 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan: 

1. Pihak Bank menjelaskan secara rinci dokumen apa saja yang harus dilengkapi 

oleh calon debitur jika ingin memperoleh fasilitas kredit KUR. 

2. Perlunya kajian ulang penilaian aspek character dalam tahap peninjauan dan 

analisis kredit. 

3. Debitur tetap harus melunasi angsuran kredit walaupun Asuransi Kredit telah 

membayar klaim kredit yang macet tersebut. 



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

A. Buku 

 

Abdullah, Thamrin dan Tantri, Francis. Bank dan Lembaga Keuangan. Raja 

Grafindo Persada. Jakarta. 2014. 

 

Akbar, Silondae, Arus dan Fariana, Andi. Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis. 

Mitra Wacana Media. Jakarta. 2010. 

 

Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 2010. 

 

Bahsan, Muhammad. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. 

Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. 

 

Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. 

Salemba Empat. Jakarta. 2011. 

 

Fahmi, Irham.  Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Alfabeta. Bandung. 2014. 

 

Fuady, Munir. Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Citra Aditya 

Bakti. Bandung. 2003.  

 

HS, Salim. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika. 

Jakarta. 2004. 

 

……….. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Raja Grafindo Persada. 

Jakarta. 2004. 

 

……….. Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta. 2006. 

 

………..  Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU). Sinar 

Grafika. Jakarta. 2008. 

 

……….. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. Raja Grafindo Persada. 

Jakarta. 2010. 

 

……….. Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. 



Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawaty. Hukum Bisnis dalam Perspektif 

Manusia Modern. Refika Aditama. Bandung. 2007. 

 

Iskandar, Syamsu. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. IN Media. Jakarta. 

2013.   

 

Kartika Sari, Elsi dan Simanunsong, Advendi. Hukum dalam Ekonomi. Gramedia 

Widiasarana Indonesia. Jakarta. 2008.   

 

Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 

2008. 

 

………... Dasar-dasar Perbankan. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014. 

 

Khoidin, Muhammad. Hukum Jaminan. Laksbang Yustitia. Surabaya. 2017.  

 

Mahmoeddin, As. Melacak Kredit Bermasalah. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 

2004. 

 

Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta. 2014. 

 

Muchsin, H. Ikhtisar Ilmu Hukum. Badan Penerbit Iblam. Jakarta. 2005. 

 

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Asuransi Indonesia. Citra Aditya Bakti. 

Bandung. 1999. 

 

……….. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. 

 

……….. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. 

 

……….. Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010. 

 

……….. Hukum Asuransi Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011.  

 

Muhammad, Abdulkadir dan Murniati, Rilda. Segi Hukum Lembaga Keuangan 

dan Pembiayaan. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. 

 

Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. 

Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. 

 

Mulyati, Etty. Kredit Perbankan. Refika Aditama. Bandung. 2016.  

 

Rustam, Riky. Hukum Jaminan. UII Press. Yogyakarta. 2017.  

 

Samadani, Adil. Dasar-dasar Hukum Bisnis. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2013. 

 

Santiago, Faisal. Pengantar Hukum Bisnis. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2012. 



Sasongko, Wahyu.  Dasar-dasar Ilmu Hukum. Universitas Lampung. Lampung. 

2010. 

 

Sembiring, Sentosa. Hukum Perbankan. Mandar Maju. Bandung. 2008.  

 

Sigit Pramukti, Angger dan Budiman Panjaitan, Andre. Hukum Asuransi. Pustaka 

Yustisia. Yogyakarta. 2016. 

 

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. 

 

……….. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta. 2006. 

 

……….. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta. 2016. 

 

Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Cetakan ke sepuluh. Jakarta. 

2008. 

 

Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Intermasa. Jakarta. 1994. 

 

Supramono, Gatot. Perbankan dan Masalah Kredit. Rineka Cipta. Jakarta. 2009. 

 

Syamsiar, Ratna. Hukum Perbankan. Justice Publisher. Lampung. 2014. 

 

Usman, Rachmadi. Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia. Gramedia Pustaka 

Utama. Jakarta. 2001. 

 

Yasabari, Nasroen dan Kurnia Dewi, Nina. Penjaminan Kredit Mengantar UKMK 

Mengakses Pembiayaan. PT Alumni. Bandung. 2007.  
 

 

B. Peraturan Perundang-undangan 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 

 



Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau 

Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka 

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

 

Permenko Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha 

Rakyat. 

 

C. Jurnal 

 

Nina Paputungan, “Kajian Hukum Hak Tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah 

Sebagai  Syarat Memperoleh Kredit”. Jurnal Hukum. Vol. 4, No. 2. 

 

Saduldyn Pato, “Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri 

Cabang  Manado”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1, No. 4. 

 

D.    Internet 

 

http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm diakses 

 pada tanggal 2 November 2017 Pukul 12:00 WIB. 

 

 

http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm

