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Abstrak 

 
Perbankan menjadi salah satu bidang yang mempengaruhi perekonomian 

di suatu negara. Salah satu jasa bank dalam mendukung perekonomian yaitu 
kredit. Bank dalam menyalurkan kredit biasanya akan disepakati dengan debitur 
dalam suatu perjanjian kredit tertulis yang diikuti perjanjian accesoir berupa suatu 
objek jaminan. Perjanjian accesoir berguna untuk menjamin pelunasan utang 
ketika debitur menunggak.  Namun, perekonomian yang memburuk tidak dapat 
dihindari sehingga mempengaruhi kredit menunggak. Bank dalam menangani 
kredit menunggak biasanya terdapat suatu upaya pemberian tanda khusus pada 
objek jaminan milik debitur. Hal ini yang kemudian dapat dipermasalahkan ketika 
debitur merasa kenyamanannya terganggu akibat adanya tindakan pemberian 
tanda khusus yang dilakukan oleh pihak bank. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu penelitian empiris dengan 
jenis data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh Penulis dari sumber 
yang belum pernah ada sebelumnya. Penulis dalam penelitian ini melakukan 
observasi langsung di lapangan untuk memperoleh data-data ilmiah. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis yaitu dengan cara melakukan 
wawancara langsung dengan narasumber yang dinilai dapat memberikan jawaban-
jawaban ilmiah terkait dengan penelitian ini.  

 Hasil penelitian yang diperoleh yaitu untuk menjamin perlindungan 
hukum terhadap pihak bank maka sebaiknya klausula mengenai pemberian tanda 
khusus terhadap objek jaminan yang menunggak dituangkan ke dalam perjanjian 
kredit. Hal ini untuk mencegah adanya tuntutan atau gugatan dari debitur yang 
merasa tidak puas karena rumahnya telah diberikan tanda khusus oleh pihak bank. 
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