
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara yang makmur dicerminkan dengan salah satu hal yaitu 

adanya pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik 

tentu akan menciptakan masyarakat dengan kehidupan yang sejahtera. 

Menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera adalah tujuan dari 

Negara Indonesia yaitu dengan berupaya terus meningkatkan 

perekonomian negara ini. Upaya untuk menunjang pertumbuhan 

perekonomian didukung oleh banyak sektor atau bidang. Salah satu hal 

yang cukup berpengaruh pada perputaran roda perekonomian yaitu bidang 

perbankan.  

Perbankan merupakan suatu bidang yang membahas tentang 

lembaga keuangan, kegiatan usaha serta proses melaksanakan kegiatan 

usaha tersebut. Hal ini terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa: 

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 
dalam melaksanakan kegiatan usahanya;”1 

   
 Perbankan Indonesia menganut asas prinsip kehati-hatian dalam 

melaksanakan fungsinya. Fungsi daripada perbankan ini ialah sebagai 

1 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3472, 
Ps. 1 angka 1. 

1 
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penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta menjadi faktor 

pendorong perekonomian nasional demi menuju arah kehidupan 

masyarakat yang makmur dan sejahtera.2 

Bentuk perbankan di Indonesia yang mana berdasarkan undang-

undang, terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau yang 

biasanya sering disebut sebagai BPR. Perbedaan yang cukup signifikan 

antara bank umum dan BPR yaitu BPR tidak bisa menerima simpanan 

dalam bentuk giro, tidak bisa menjadi lalu lintas pembayaran serta tidak 

dapat melakukan bisnis dengan bentuk valuta asing.3 

Salah satu kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh Bank dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu dengan memberikan 

kredit. Pada era globalisasi ini, kebutuhan masyarakat semakin meningkat 

karena dipengaruhi oleh gaya hidup yang dapat dikatakan cukup mewah 

sehingga dana untuk memenuhi kebutuhan selalu tidak cukup. Maka dari 

itu, Bank hadir untuk menawarkan kredit konsumtif bagi masyarakat yang 

membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, bagi 

masyarakat yang ingin memulai usaha ataupun mengembangkan usaha 

yang sudah ada dapat mengajukan kredit produktif dari Bank. 

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu credere yang berarti 

kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya. Berdasarkan kata 

tersebut maka kredit dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana kreditur 

2 Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Perbankan” 
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx, 
diakses 01 November 2018. 
3 Ibid. 
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percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang telah 

diberikan beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

disepakati bersama.4 Maka dari itu, setiap orang atau kreditur yang 

memberikan pinjaman kepada orang lain atau debitur harus mempunyai 

rasa kepercayaan bahwa pinjaman yang telah diberikan akan dikembalikan 

dalam kurun waktu tertentu sebagaimana dengan apa yang telah 

diperjanjikan bersama. 

Kredit mempunyai arti yaitu sebagai penyediaan uang berdasarkan 

suatu persetujuan dalam hal pinjam meminjam antara bank dengan pihak 

lain yang mana pihak lain selaku peminjam wajib membayar atau 

melunasi utangnya pada kurun waktu yang sudah ditentukan dengan 

disertai bunga pinjaman. Pengertian kredit ini terdapat pada UU No 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan.  

Sebelum memberikan kredit, pihak bank harus melakukan analisa 

terlebih dahulu terhadap calon debitur. Guna analisa kredit untuk 

menghindari kesalahan pemberian kredit kepada debitur yang mempunyai 

pekerjaan atau usaha yang tidak jelas sehingga suatu hari akan 

menyebabkan kredit bermasalah karena tidak mampu membayar utangnya. 

Analisa kredit harus dilakukan dengan prinsip 5C yang terdiri dari 

4 Artikelsiana, “Kredit” http://www.artikelsiana.com/2015/07/kredit-pengertian-fungsi-unsur-
macam-prinsip.html?m=1, diakses 01 November 2018. 
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Character (Sifat), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Collateral 

(Jaminan), Condition of Economy (Kondisi Ekonomi).5 

Pemberian kredit oleh Bank kepada debitur akan diikat dengan 

suatu perjanjian kredit. Pada praktek pemberian kredit di Bank, jika 

kreditur dan debitur telah mencapai kesepakatan untuk mengikatkan diri 

yang akibatnya menimbulkan prestasi bagi masing-masing pihak maka 

kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis ke dalam sebuah 

perjanjian kredit tertulis.6 Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok 

yang berisi klausula-klausula yang harus ditaati kreditur dan debitur. 

Pada dunia perkreditan di bank biasanya perjanjian kredit tidak 

terlepas dari yang namanya perjanjian accesoir. Perjanjian ini merupakan 

perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok yang mana 

merupakan perjanjian adanya suatu jaminan. Bank akan meminta suatu 

jaminan dari debitur dalam rangka pemberian kredit. Hal ini untuk 

menghindari apabila suatu hari debitur menunggak atas angsurannya. 

Jaminan yang biasanya diserahkan debitur merupakan sebuah 

agunan. Sebagaimana yang dimaksud dengan agunan terdapat pada Pasal 1 

angka 23 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa: 

5 Ilmu Perbankan, “Cara Melakukan Analisa Kelayakan Kredit untuk Menurunkan Risiko Kredit 
Macet” http://ahliperbankan.com/cara-melakukan-analisa-kelayakan-kredit-untuk-menurunkan-
risiko-kredit-macet/, diakses 02 November 2018. 
6 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2000), hlm. 385. 
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“agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah 
debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”7 
 
Pada umumnya bentuk agunan yang sering diserahkan debitur 

kepada Bank adalah Sertifikat Tanah yang akan dijadikan jaminan atas 

pencairan kredit yang diberikan oleh kreditur dalam hal ini adalah bank. 

Sertifikat Tanah lebih sering diterima oleh Bank untuk dijadikan jaminan 

karena nilai tanah dan bangunan terus bertambah tiap tahun sehingga 

dinilai dapat menutupi plafond pinjaman kredit debitur. 

Agunan yang diserahkan oleh debitur akan diikat dengan suatu 

perjanjian yang disebut Hak Tanggungan. Hal ini dilakukan demi 

terjaminnya kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Bagi kreditur, Hak 

Tanggungan ini sangat menjamin kepastian hukum ketika akan 

mengeksekusi agunan milik debitur yang angsurannya macet. 

Prof. Budi Harsono mengatakan bahwa “Hak Tanggungan adalah 

penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat 

sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk 

dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika 

debitur cedera janji dan mengambil dari hasil seluruhnya atau sebagian 

sebagai pelunasan utang debitur kepadanya.”8 

Guna perjanjian Hak Tanggungan ini untuk menghindari resiko 

seperti debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam 

7 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3472, 
Ps. 1 angka 23. 
8 Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2004), hlm. 97. 

Universitas Internasional Batam 

                                                            

Marviana, Analisis Yuridis terhadap Tindakan Bank dalam melakukan Pemberian Tanda Khusus pada Objek Jaminan Milik 
Debitur yang Menunggak (Studi Kasus pada BPR Central Kepri), 2019 
UIB Repository©2019 



6 
 

membayar angsuran kredit. Pada saat ini, perekonomian yang buruk tidak 

dapat dihindari sehingga menyebabkan sejumlah debitur menjadi 

menunggak dalam membayar angsurannya.  

Debitur yang memiliki kualitas kredit yang buruk akan 

ditindaklanjuti oleh bank. Baik buruknya kualitas kredit debitur dapat 

dinilai berdasarkan kolektibilitas kredit sebagaimana yang telah diatur oleh 

Peraturan Bank Indonesia.  Kolektibilitas kredit diatur dalam PBI Nomor 

14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada Pasal 

12 ayat (3) yang terdiri dari kategori Lancar, Dalam Perhatian Khusus, 

Kurang Lancar, Diragukan, Macet.9 Debitur yang telah mencapai 

kolektibilitas Kurang Lancar hingga Macet maka sudah dikategorikan 

sebagai Non Performing Loan (NPL).10 Sedangkan kolektibilitas pada 

BPR sebagaimana yang diatur dalam PBI Nomor 8/19/PBI/2006 tentang 

Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat pada pasal 3 ayat (1) yang 

berbunyi: 

“Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit ditetapkan dalam 
4 (empat) golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan 
Macet.”11 
 

9 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, PBI 
No. 14/15/PBI/2012, Ps. 12 ayat (3). 
10 Boby, “Lancarnya Pembayaran Utang Bisa Dilihat dari 5 Kolektibilitas Kredit ini” 
https://www.moneysmart.id/lancarnya-pembayaran-utang-bisa-dilihat-dari-5-kolektibilitas-kredit-
ini/, diakses 02 November 2018. 
11 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan 
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, PBI No. 8/19/PBI/2016, Ps. 3 
ayat (1). 
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Permasalahan yang sering dihadapi oleh bank selaku kreditur ialah 

debitur yang lalai dalam melakukan pembayaran angsuran atau tidak 

melakukan pembayaran angsuran pada waktunya sehingga menyebabkan 

kredit yang menungggak. Hal seperti ini tentu harus menjadi perhatian 

bagi bank untuk mengatasinya. Bank harus tetap memantau dan 

menganalisa kembali sebab-sebab yang membuat debitur menunggak.  

Apabila debitur masih memiliki itikad baik namun kemampuan 

bayar sudah menurun, maka bank dapat membantu debitur dengan 

beberapa cara yang berprinsip kekeluargaan. Menurut Djumhana, 

penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan cara penjadwalan kembali 

(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali 

(restructuring).12 

Pada prakteknya, bank juga sering melakukan pemberian tanda 

khusus terhadap objek jaminan milik debitur yang menunggak. Pemberian 

tanda khusus yaitu tulisan yang dilekatkan pada tembok rumah debitur 

yang menunggak yang dapat berupa semprotan cat merah, stiker ataupun 

spanduk. Pemberian tanda khusus dilakukan setelah penerbitan Surat 

Peringatan (SP) dan debitur masih tidak memenuhi kewajibannya.  

Pemberian tanda khusus terhadap objek jaminan milik debitur 

menunggak ini sering menjadi pro dan kontra dalam dunia perkreditan. 

Bagi debitur yang tidak terima rumahnya diberikan tanda khusus oleh 

bank, sering juga membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Hal ini lebih 

12 Hukum Online, “Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet” 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50294244defee/langkah-langkah-penyelesaian-
kredit-macet, diakses 02 November 2018. 
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beresiko apabila dalam perjanjian kredit tidak dituangkan klausula 

mengenai pemberian tanda khusus apabila debitur menunggak.  

Pemberian tanda khusus dilakukan harus didasari dengan adanya 

wanprestasi yang terjadi dari suatu hubungan utang piutang antara para 

pihak. Apabila pihak bank atau kreditur tidak dapat membuktikan debitur 

tersebut wanprestasi maka dapat dikatakan pencemaran nama baik yang 

dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 

Apabila bank telah terjerat kasus hingga ke pengadilan tentu akan 

merugikan bank itu sendiri. Masyarakat yang melihat bank berperkara di 

pengadilan akan menyebabkan kepercayaan terhadap bank menurun. Hal 

ini akan menyulitkan bank untuk menawarkan jasa-jasa perbankan ke 

masyarakat. 

Suatu kasus yang akan dibahas adalah ketika bank melakukan 

tindakan pemberian tanda khusus terhadap objek jaminan milik debitur 

yang menunggak dan debitur yang bersangkutan tidak terima akan 

perbuatan tersebut bahkan membawa hal itu ke jalur hukum. Berdasarkan 

klarifikasi latar belakang yang telah dipaparkan maka, dalam laporan kerja 

praktek ini penulis akan membuat laporan dengan judul : “Analisis 

Yuridis Terhadap Tindakan Bank dalam Melakukan Pemberian 

Tanda Khusus pada Objek Jaminan Milik Debitur yang Menunggak 

(Studi Kasus pada BPR Central Kepri)”  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan diatas, maka 

selanjutnya Penulis akan merumuskan permasalahan yang terjadi agar 

memudahkan pembahasan di bab selanjutnya. Permasalahan yang akan 

diamati oleh Penulis adalah sebagai berikut: 

1. Apakah bank dapat dituntut atas tindakan pemberian tanda khusus 

terhadap objek jaminan milik debitur menunggak? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap bank yang melakukan 

tindakan pemberian tanda khusus terhadap objek jaminan milik debitur 

yang menunggak? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penulis meneliti permasalahan yang telah diuraikan diatas 

yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk meneliti dan mengetahui apakah bank dapat dituntut atas 

tindakan pemberian tanda khusus terhadap objek jaminan milik debitur 

menunggak. 

2. Untuk meneliti dan mengetahui perlindungan hukum terhadap bank 

yang melakukan tindakan pemberian tanda khusus terhadap objek 

jaminan milik debitur menunggak. 

Manfaat penelitian terhadap permasalahan yang telah Penulis 

uraikan diatas yaitu sebagai berikut: 
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1. Memberikan tambahan pengetahuan kepada pihak bank dalam 

menangani permasalahan debitur yang menunggak. 

2. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam 

ranah perdata yakni bidang perbankan tentang penanganan masalah 

debitur menunggak. 
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