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Bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di 

masyarakat  terutama kredit dan jasa. Bank Rakyat Indonesia menerapkan 

peralihan kredit atau take over kredit terhadap calon debitur, yang telah menjadi 

nasabah bank lain. Peralihan kredit (take over) merupakan istilah yang digunakan 

dalam dunia Perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur 

yang bertujuan untuk melunasi hutang  kredit debitur kepada kreditur awal dan 

memberikan kredit baru kepada debitur. 

 

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana terjadinya hubungan hukum antara kreditor dengan debitor, apa alasan 

yang melatarbelakangi peralihan  kredit (take over) dan bagaimana proses  

peralihan  kredit (take over). 

 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif empiris (applied 

normativ law) yang menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data ini 

dilakukan secara  kualitatif dan komprehensif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, hubungan hukum yang terjadi 

antara debitor dan kreditor (bank) terjadi ketika kontrak kredit atau perjanjian 

telah disepakati oleh kedua belah pihak dan berakhirnya hubungan hukum antara 

kreditor awal dengan debitor. Alasan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia 

melakukan peralihan kredit (take over) adalah mengurangi prosentase kredit 

macet pada bank. Calon debitur  bersedia  di takeover adalah Bank atau lembaga 

keuangan asal tidak memberi plafond tambahan, nasabah  merasa  tertipu  dengan  

fasilitas  yang  diterima dari kreditur asal, serta buruknya pelayanan yang 

diterima oleh debitur, nasabah mempunyai kedekatan emosional dengan account 

officer BRI. Permohonan kredit telah disetujui dan  penawaran  putusan  kredit  

(offering letter)  disetujui  oleh pemohon kredit maka proses  selanjutnya  debitor 

dengan ditemani oleh account officer datang kepada bank melakukan 

pembayaran  kredit sesuai outstanding/ baki debet di tempat asal atau  transfer 

(RTGS) dana dari rekening pinjaman debitur kepada bank yang akan di take 

over, adapun besarnya dana yang akan ditransfer adalah sesuai dengan hasil 

informasi posisi pinjaman terakhir. Setelah itu debitur wajib menyerahkan Surat 

Keterangan lunas, Surat Pengantar roya, dan jaminan asli.  
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