BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Pelaksanaan pembangunan ekonomi yang sedang giat saat ini merupakan

bagian dari pembangunan nasional melalui rencana bertahap, pada hakikatnya
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta
mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur baik materiil maupun
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk
mendapatkan perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan
teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia seperti yang tercantum
dalam UUD 1945 Pasal 28 h angka 1 (amandemen kedua tahun 2000) yang
menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman pada Pasal 5 mempertegas hak atas rumah yang layak dengan
menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan
atau menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang
sehat, aman, serasi dan teratur.
Pembangunan ekonomi berbanding lurus dengan kebutuhan pendanaan yang
dewasa ini hambatan dan kesulitan justru berkaitan dengan pengadaan modal.
Dalam hal ini peranan bank memegang kunci penting sebagai penyalur dana
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kepada masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan
rakyat banyak. 1
Bagi suatu Negara Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian
suatu Negara. Oleh karena itu, peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan
suatu Negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank disuatu Negara dapat pula
dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu
Negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan Negara
tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah
dan masyarakat.
Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis kegiatan bank seharihari tidak terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan bank yang paling pokok adalah
menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada
masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.
Sejalan

dengan

pesatnya

pembangunan

di

Indonesia

khususnya

pembangunan ekonomi, maka lembaga keuangan seperti bank merupakan salah
satu alat untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi baik dari segi penyedia
modal berupa pemberian kredit atau dalam bentuk lainnya, peran bank tidak
pernah terlepas dari masalah kredit, bahkan pemberian kredit merupakan kegiatan
utamanya, besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan
bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang dihimpun
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Malayu, S. P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005, Hal. 4
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dari simpanan cukup banyak maka bank kehilangan keuntungan besar. Dalam hal
ini, mengumpulkan dan menyalurkan dana terutama dalam menyalurkan kredit
yang diberikan kepada masyarakat sebagai nasabah dalam dunia perbankan adalah
masalah yang sangat penting dan dapat berpengaruh baik secara langsung maupun
tidak langsung terhadap bank.
Salah satu asas perbankan yaitu demokrasi ekonomi dengan prinsip kehatihatian, yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana
nusantarayarakat. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi yang
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan bank setelah menghimpun
dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito
adalah

menyalurkan

kembali

dana

tersebut

kepada

masyarakat

yang

membutuhkan. Kegiatan /penyaluran dana ini dikenal dengan istilah alokasi dana.
Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal
dengan kredit dan dapat pula dilakukan dengan memberikan berbagai aset yang
dianggap menguntungkan bank. Istilah lain dari alokasi dana adalah menjual
kembali dana yang diperoleh dari penghimpun dana dalam bentuk simpanan.
Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan
seoptimal mungkin. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa bank adalah perantara
bagi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang
kekurangan dan memerlukan dana.
Bank dapat berupa milik pemerintah dan dapat pula milik non-pemerintah
atau swasta. Kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah ini disebabkan karena
dapat dilihat banyaknya rakyat Indonesia yansg ingin meningkatkan taraf
kehidupan mereka dengan jalan berusaha, tapi tidak memiliki modal untuk
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menjalankan usahanya, sedangkan modal adalah satu-satunya alat penggerak yang
sangat menentukan bagi terlaksananya suatu pembangunan. Maka peranan bank
dianggap sangat penting untuk menggerakkan pelaksanaan pembangunan
ekonomi.
Dalam operasional perbankan kebutuhan orang akan dana tersebut atau
pinjaman atas dana tersebut dikenal dengan istilah kredit. “Kredit” yang berasal
dari bahasa Yunani “Credere” berarti kepercayaan (trust atau faith). 2 Kreditur
adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki
tagihan/memberikan pinjaman kepada pihak lain (debitur) atas penjualan
barang/jasa maupun pinjaman secara tunai. Yang mana dalam hal tersebut telah
ada perjanjian bahwa pihak kedua/debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan nilai yang telah disepakati
sebelumnya. Debitur adalah pihak (perorangan, organisasi atau perusahaan) yang
memiliki

hutang/kewajiban

kepada

pihak

lain

(kreditur)

yang

mana

hutang/kewajiban tersebut timbul karena adanya sebuah transaksi baik dari
penjualan barang/jasa maupun pinjaman secara tunai yang akan di bayarkan di
masa yang akan datang berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.
Dalam penelitian ini, Bank yang dijadikan pilihan untuk diteliti adalah Bank
Tabungan Negara (BTN). Bank Tabungan Negara merupakan bank pelopor yang
disarankan pemerintah untuk membuat program Kredit Pemilikan Rumah atau
saat ini dikenal dengan istilah

KPR yang tergolong mudah dan cepat untuk

dimanfaatkan.

2

Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Managemen Kredit, Jakarta, Bina Aksara,
1983, hal. 12
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Bank Tabungan Negara merupakan bank pertama dan tertua di Indonesia.
Diawali pada masa pemerintah Hindia Belanda, melalui Koninklijk Besluit No. 27
Tanggal 16 Oktober 1897 mendirikan Postpaar Bank yang kemudian terus hidup
dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki 4 (empat) cabang
yaitu Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar. Pada tahun 1940 kegiatannya
terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman dan Belanda yang mengakibatkan
penarikan besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat (rush). Namun
demikian keadaan keuangan Postpaar Bank pulih kembali pada tahun 1941. Tahun
1942 ketika Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Pemerintah Jepang,
Jepang membekukan kegiatan Postpaar Bank dan mendirikan Tyokin Kyoku
sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan.
Tetapi usaha pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan
paksaan, Tyokin Kyoku hanya mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta.
Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 telah
memberikan inspirasi kepada Bapak Darmosoetanto untuk memprakarsai
pengambilalihan Tyokin Kyoku dari pemerintah Jepang ke Pemerintah Republik
Indonesia dan terjadilah pergantian nama menjadi Kantor Tabungan Pos. Bapak
Darmosoetanto ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi Direktur
yang pertama. Tugas pertama Kantor Tabungan Pos adalah melakukan penukaran
uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI) tetapi kegiatannya tidak
berlangsung lama dikarenakan terjadi agresi militer Belanda (Desember 1946)
yang mengakibatkan didudukinya semua kantor, termasuk kantor cabang dari
Kantor Tabungan Pos hingga tahun 1949. Saat Kantor Tabungan Pos dibuka
kembali (1949) nama Kantor Tabungan Pos diganti menjadi Bank Tabungan
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Negara Republik Indonesia sejak kelahirannya, dan sampai berubah nama Kantor
Tabungan Pos Republik Indonesia, lembaga ini bernaung di bawah Kementrian
Perhubungan.
Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang substantif
bagi sejarah Bank Tabungan Negara (BTN) adalah dikeluarkannya UndangUndang Darurat Nomor 9 Tahun 1950 tanggal 9 Febuari 1950 yang mengubah
nama “Postpaarbankin Indonesia” berdasarkan staatsblat Nomor 295 tahun 1941
menjadi Kantor Tabungan Pos dan memindahkan induk ke Kementrian Keuangan
di bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan Undang-Undang
Darurat tersebut dikukuhkan dengan UU Nomor 36 Tahun 1953 tanggal 18
Desember 1953. Perubahan nama dari Kantor Tabungan Pos menjadi Bank
Tabungan Negara didasarkan pada Perpu Nomor 4 Tahun 1963 tanggal 22 Juni
1963 yang kemudian dikuatkan dengan UU Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 25 Mei
1964.
Penegasan status Bank Tabungan Negara sebagai bank milik Negara
ditetapkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1968 tanggal 19 Desember
1968 yang sebelumnya (Sejak Tahun 1964) Bank Tabungan Negara menjadi BNI
unit V. Jika tugas utama saat pendirian Postpaarbank (1897) sampai dengan Bank
Tabungan Negara (1968) adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana
masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 Bank Tabungan Negara
ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
dan untuk pertama kalinya menyalurkan KPR terjadi pada tanggal 10 Desember
1976. Sejak saat itu, tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) bagi Bank Tabungan Negara. Bentuk hukum Bank
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Tabungan Negara mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, yaitu dengan
dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 yang merupakan
pelaksanaan dari UU Nomor 7 Tahun 1992. Bentuk hukum Bank Tabungan
Negara berubah menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas. Semenjak itu nama Bank
Tabungan Negara menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan
panggilan Bank BTN.
Bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah bisnis yang mengandalkan
jumlah nasabah (customer based) sehingga makin banyak nasabah yang dilayani
akan menekan biaya (cost) bank yang bersangkutan. Meskipun KPR begitu
menjanjikan, pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentu saja
tidaklah selalu berjalan mulus dan sesuai harapan sehingga dalam pelaksanaannya
bank haruslah hati-hati. Asas-asas pemberian kredit yang sehat tertuang pada
Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 pasal 8 dengan melakukan penelitian
seksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital),
agunan (collateral) dan kondisi ekonomi debitur (condition of economy). Hal ini
untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi yang
kemudian akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.
Menyadari bahwa kredit yang diberikan bank mengandung resiko, maka
dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang
sehat, yaitu Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian
tertulis, Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak
semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberikan kerugian, Bank
tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja
dalam rangka kegiatan jual beli saham, Bank tidak diperkenankan memberikan
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kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit).3
Meskipun tteah dilakukan seleksi yang ketat serta mendetail mengenai kelayakan
debitur, dalam pelaksanaannya sering sekali terjadi masalah yang timbul dimana
debitur lalai untuk melakukan kewajibannya dengan tidak membayarkan angsuran
kredit sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya tentang batas waktu
pembayaran angsuran kredit atau biasa disebut sebagai wanprestasi.
Dalam dunia perbankan kredit bermasalah dapat terjadi karena beberapa
faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari debitur seperti menurunnya kondisi
bisnis, kegagalan dalam usaha, kesulitan keuangan yang serius, masalah keluarga
ataupun karena watak buruk dari debitur itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal
penyebab kredit bermsalah misalnya, dampak makro ekonomi, adanya kejadian di
luar kekuasaan debitur seperti perang dan bencana alam. Selain itu, kredit
bermasalah juga apat terjadi karena kesalahan dari pihak bank yang kuang hatihati dalam mengenal nasabahnya. 4 Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang
disalurkan bank, dalam prakteknya bank selalu meminta kepada nasabah debitur
untuk menyerahkan jaminan, guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut.
Salah satu bentuk tindakan yang umumnya dilakukan oleh bank ialah
diciptakannya ketentuan mengenai keharusan diberikannya jaminan atau agunan
oleh calon debitur, terhadap pihak bank atas nilai kredit yang akan diterimanya.
Pemberian kredit oleh suatu bank mengharuskan kepada pihak peminjam untuk
menyerahkan suatu jaminan yang menurut KUHPerdata, segala kebendaan si
berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada

3

Djumhana Muhammad, Hukum Perbankan Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
2000,hal. 392
4
Siswanto Sutojo, The Management of Commercial Bank, Jakarta, Cetakan kesatu, Damar Mulia
Pustaka, 2007, hal. 171
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maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala
perikatan perseorangan. 5
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang digunakan untuk
membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan
berupa rumah. Salah satu bank milik Negara yang secara luas telah menyediakan
pendanaan bagi masyarakat untuk membeli rumah dengan berbagai tipe dan harga
adalah Bank Tabungan Negara Cabang Batam. Dimana pengembangan
pembangunan perumahan di Kota Batam terbilang cukup pesat dan memiliki
prospek yang tinggi ke depannya. Bank Tabungan Negara selaku lembaga
perbankan milik pemerintah selalu mensyaratkan adanya agunan dalam
memberikan fasilitas kredit kepada nasabah debitur. Yang menjadi permasalahan
adalah apabila kredit yang disalurkan tersebut macet dalam artian debitur sudah
tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana disyaratkan dalam
perjanjian kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu maka
Bank Tabungan Negara mengambil alternatif penyelesaian kredit macet tersebut
dengan proses pengambilalihan aset debitur atau yang biasa disebut AYDA
(Agunan Yang Diambil Alih) dan lelang bangunan.
Menurut pasal 1763 KUHPerdata siapa yang menerima pinjaman sesuatu
diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada
waktu yang ditentukan. Artinya bahwa sebelum jangka waktu kredit yang telah
disepakati berakhir debitur wajib membayar kewajibannya kepada bank, akan
tetapi apabila jangka waktu kreditnya belum berakhir telah terjadi sesuatu pada
diri debitu, misalnya dalam hal ini karena debitur meninggal dunia maka
5

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,
Jakarta, Pradnya Paramita, Cet. 30, 1999, pasal 1131
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kewajiban pembayaran kredit kepada bank beralih ke ahli warisnya. Dalam pasal
1318 KUHPerdata disebutkan jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka
dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang
memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat
disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak demikian maksudnya. Namun pihak
bank tidak serta merta menganggap secara otomatis bahwa ahli warisnya akan
meneruskan kreditnya tetapi bank mensyaratkan adanya novasi.
Pemberian jaminan sangat erat kaitannya dengan perjanjian kredit sehingga
hal tersebut selalu diatur oleh pihak Bank dan merupakan upaya atau kehendak
Bank sendiri dalam suatu perjanjian kredit untuk menciptakan ketentuan
keharusan

diberikannya

jaminan

dengan

tujuan

untuk

mengantisipasi

kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul dan tidak dikehendaki dalam
penyelesaian dana kredit dikeluarkannya.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengangkat dan
meneliti lebih lanjut tentang penyelesaian kredit bermasalah ini supaya diperoleh
gambaran yuridis upaya-upaya atau strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan
kredit

bermasalah

dengan

mengangkat

judul:

“TINJAUAN

YURIDIS

PENYELESAIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BERMASALAH PADA PT.
BANK TABUNGAN NEGARA CABANG BATAM”.
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B.

Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas dan mengurangi kajian yang terlalu luas,

maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian kredit pemilikan rumah
bermasalah di Bank Tabungan Negara Cabang Batam?

2.

Apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaan penyelesaian kredit
bermasalah?

C.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai

dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar-dasar penagihan yang
dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank
Tabungan Negara, Tbk;

2.

Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum dalam menyelesaikan
kredit pemilikan rumah bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara,
Tbk.

D.

Manfaat Penelitian
1.

Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa

sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya
bidang hukum perdata.
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2.

Manfaat Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi sebagai bahan masukan dalam rangka mengetahui proses
penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi pada Bank Tabungan Negara
Cabang Batam.
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