
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

I. LANDASAN KONSEPTUAL 

A. KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA 

1. Pengertian Umum Kredit Perbankan 

Pengertian perbankan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) & (4) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan7, ayat (1) 

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya;” dan ayat (4) “Bank Perkreditan 

Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;”. 

Pengertian kredit pada umumnya ada berbagai pandangan namun agar 

efektif penulis memaparkan pengertian pada Pasal 1 Ayat (11) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dikatakan 

bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

7 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No.10 tahun 1998, LN No.182 Tahun 

1998, TLN No. 3790, Ps. 1. 
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pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga;”. 

Pengertian kredit pada Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Bank Indonesia 

Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum8, 

dikatakan bahwa “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”. 

Pengertian kredit secara umum yaitu kredit adalah pinjaman sejumlah 

uang yang telah disepakati janji antara pihak bank dengan debitur dengan 

pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas 

jumlah tertentu pada jangka waktu yang ditentukan dan diizinkan oleh 

bank. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) 

percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup 

memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan dalam perjanjian hutang 

piutang. 

Memperhatikan uraian di atas, maka ada empat unsur kredit yaitu:9 

a. Kepercayaan 

8 Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, PBI 

No.7/2/PBI/2005 tahun 2005, LN No.12 Tahun 2005, TLN No. 4471, Ps. 1 ayat (5). 

9 Thomas Suyatno, Dasar – Dasar Perkreditan, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), hlm. 26. 
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Berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi oleh adanya keyakinan 

dan kepercayaan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dilunasi 

oleh debitur sesuai jangka waktu yang ditentukan. 

b. Waktu 

Hal ini berarti bahwa antara pelepasan kredit dengan pelunasannya 

diberikan jangka waktu. 

c. Resiko 

Berarti bahwa setiap pelepasan kredit dengan jenis apapun memiliki 

resiko di dalamnya, yaitu resiko yang terbentang antara pelepasan 

kredit sampai dengan pelunasannya, dengan demikian semakin 

panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko dari kredit tersebut. 

d. Prestasi 

Yang dimaksud prestasi disini adalah bahwa dalam kesepakatan 

perjanjian kredit antara debitur dengan bank ada prestasi atau kontra 

prestasi perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan hubungan 

hukum tersebut. 

Secara umum kredit dapat berfungsi sebagai berikut:10 

a. Dapat meningkatkan daya guna uang. 

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

c. Sebagai salah satu alat stabilisator ekonomi. 

d. Dapat meningkatkan kegairahan berusaha. 

e. Dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. 

10 Ibid, Thomas Suyatno, hlm. 29. 
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Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-

benar dapat dipercaya maka bank terlebih dulu mengadakan analisis 

kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, 

prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. 

Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan 

benar-benar aman dan pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan 

sangat membahayakan bank.11 

Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif 

sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. 

Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan 

akan sulit untuk ditagih atau macet. Namun faktor salah analisis ini 

bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian 

besar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. 

Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang 

tidak dapat dihindarkan oleh nasabah ataupun faktor yang lainnya.12 

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang 

dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan 

beragam karena dilihat terlebih dulu penyebabnya. Jika memang masih 

bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah atau 

mengurangi jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. 

Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka 

11 Dendawijaya Lukman, Manajemen perbankan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 18. 

12 Mudrajat Kuncoro, Analisis dan evaluasi kredit, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 251-252. 
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tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan 

oleh nasabah.13 

Ada beberapa kesimpulan yang dapat dijelaskan dari pengertian kredit, 

yaitu:14 

a. Adanya suatu penyerahan uang atau tagihan tersebut kepada pihak 

lain, dengan harapan memberi pinjaman ini, bank akan 

memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut 

yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang 

bersangkutan. 

b. Dari proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang 

saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi 

kewajibannya masing-masing. 

c. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan 

hutang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu 

yang telah disepakati bersama. 

Dalam praktek sehari-hari, persetujuan pinjaman kredit dinyatakan 

dalam bentuk perjanjian tertulis, baik di bawah tangan ataupun secara 

notaril, dan sebagai pengamannya bahwa pihak peminjam akan memenuhi 

kewajibannya akan menyerahkan suatu jaminan baik yang bersifat 

kebendaan maupun bukan kebendaan. 

 

 

13 Siamat Dahlan, Manajemen Bank Umum, (Jakarta: Intermedia, 1993), hlm. 222-223. 

14 Munir Fuady, Hukum Kontrak-Buku 1, (Jakarta Timur: Citra Aditya, 2015), hlm. 26. 
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2. Jenis Fasilitas Kredit Dan Jenis Nasabah Debitur 

a. Jenis-Jenis Fasilitas Kredit 

a) Jenis Kredit dilihat dari Tujuan 

1. Kredit Konsumtif yaitu Kredit yang bertujuan untuk 

memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna 

memenuhi keputusan dalam konsumsi. 

2. Kredit Produktif yaitu Kredit yang bertujuan untuk 

memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat 

pengumpulan bahan mentah, pengolahan, sampai pada proses 

penjualan barang-barang yang sudah jadi.  

b) Jenis Kredit dilihat dari Jangka Waktu15 

1. Short Term Credit (kredit jangka pendek) adalah kredit yang 

berjangka waktu maksimum satu tahun. 

2. Intermediate Term Credit (kredit jangka menengah) adalah 

suatu bentuk kredit yang berjangka waktu dari satu sampai tiga 

tahun. 

3. Long Term Credit (kredit jangka Panjang) adalah suatu bentuk 

kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. 

c) Jenis Kredit dilihat dari Tujuan Penggunaan 

1. Kredit Modal Kerja atau Kredit Eksploitasi, 

15 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 
hlm. 373. 
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kredit modal kerja kredit jangka pendek yang diberikan untuk 

membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan 

(working capital loan). 

2. Kredit Investasi kredit, investasi kredit jangka menengah dan 

panjang yang diberikan untuk membiayai proyek baru ataupun 

proyek perluasan suatu perusahaan (investment loan). 

3. Kredit Konsumsi, kredit yang diberikan oleh bank atau 

lembaga keuangan lainnya kepada pihak perseorangan, 

termasuk pegawai bank pelapor, untuk keperluan konsumsi 

dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain; kredit 

perseorangan; kredit konsumtif (consumer credit; personal 

credit; consumer loan). 

d) Jenis Kredit Sindikasi   

Sindikasi adalah suatu pembiayaan bersama terhadap suatu 

objek kredit oleh beberapa bank atau lembaga pembiayaan, baik 

pembiayaan jangka pendek, menengah, maupun panjang dimana 

resiko kredit ditanggung bersama oleh bank atau lembaga 

pembiayaan pemberi kredit.16 

b. Jenis-Jenis Nasabah Debitur 

a) Debitur Personal atau Pribadi 

16 Aditya juniarto, “Pengertian dan Jenis-jenis Kredit yang Penting untuk Diketahui”, 

http://www.belonomi.com/2015/08/pengertian-dan-jenis-jenis-kredit-yang.html, diunduh 12 

Agustus 2016. 
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Kemudian pengertian dari Nasabah dan Debitur17 dapat 

dilihat pada Pasal 1 Ayat (16) & (18) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 

dikatakan bahwa ayat (16) “Nasabah adalah pihak yang 

menggunakan jasa bank;” sedangkan ayat (18) “Nasabah debitur 

adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan 

nasabah yang bersangkutan;”. Demikian juga halnya 

menurut Yusuf Shofie, dalam praktek perbankan dikenal ada tiga 

macam nasabah sebagai berikut Nasabah deposan yaitu nasabah 

yang menyimpan dananya pada suatu bank, Nasabah debitur 

yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, Nasabah yang 

melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank. 

Debitur Perorangan terdiri dari berbagai macam latar 

belakang profesi. Misalnya dokter, artis, pegawai negeri, 

perancang busana, arsitek, karyawan swasta, pedagang, dan lain 

sebagainya. Tiap-tiap profesi mempunyai ciri khasnya sendiri 

17 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2003),  hlm. 40-41. 
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yang oleh bank dibedakan lagi menjadi tiga golongan, yaitu 

wirausahawan, karyawan, dan profesional18. 

Persyaratan yang diminta untuk masing - masing debitur 

perorangan tersebut pada umumnya adalah Fotocopy identitas 

diri (KTP , SIM, atau Paspor), Asli surat keterangan belum 

menikah, Fotocopy Akte Nikah, Fotocopy Akte Cerai, Fotocopy 

Akte Kematian, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy rekening 

koran/rekening giro atau buku tabungan, Fotocopy slip gaji atau 

surat keterangan penghasilan, Pas Foto berwarna 3 x 4, Fotocopy 

NPWP, Fotocopy berkas sertipikat maupun Surat Keputusan 

Profesi. 

b) Debitur Perusahaan atau Kelompok 

Debitur perseroan atau debitur badan usaha antara lain 

semua bentuk badan usaha yang sah secara hukum seperti PT, 

CV, Firma, dan sebagainya bisa mengajukan kredit. 

Persyaratan yang diminta untuk masing - masing debitur 

perusahaan tersebut pada umumnya adalah Bukti legalitas 

perusahaan seperti Fotocopy KTP dari pemegang saham, direktur 

& komisaris, Fotocopy NPWP, Fotocopy Surat Ijin Usaha 

Perdagangan, Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris 

Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Fotocopy Rapat Umum 

Pemegang Saham dan Risalah Rapat Luar Biasa, Fotocopy 

18 Ainur Rosyidah, “Perbankan, Persyaratan Pengajuan Kredit”, rosyidahbanker.co.id, diunduh 
30 Agustus 2015. 
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Rekening Koran atau giro buku tabungan, Data Keuangan 

lainnya, seperti neraca keuangan, laporan rugi laba, catatan 

penjualan dan pembelian harian, serta data pembukuan lainnya. 

Dokumen tersebut digunakan Bank untuk melakukan 

berbagai analisa keuangan terhadap calon debiturnya. 

Kesanggupan debitur dalam membayar kembali hutangnya akan 

dianalisa dari berbagai sisi, seperti: kesanggupan dalam 

membayar kembali hutang jangka pendeknya, kemampuan dan 

efektivitas manajemen dalam mengelola sumber-sumber yang 

dimilikinya, kemampuan dalam mencetak laba, dan sebagainya. 

 

B. PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN KREDIT 

1. Pengikatan Perjanjian Kredit 

a) Perjanjian Kredit Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata 

Perjanjian Kredit tidak diatur secara khusus dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata hanya mengatur tentang utang yang terjadi karena 

peminjaman uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1756 yang 

berbunyi : 19 

19 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk  Wetboek voor Indonesie, 

Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847, Ps. 1756. 

Stallone, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Kredit Macet Oleh Debitur dalam Suatu Perjanjian 
Kredit (Studi Pada PT. BPR Dana Central Mulia di Kota Batam), 2016 
UIB Repository (c) 2016



“Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri 

dan sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian. Jika sebelum 

utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi 

perubahan dalam peredaran uang yang lalu, maka pengembalian 

uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang laku 

pada waktu pelunasannya sebanyak uang yang telah dipinjam, 

dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu”.  

Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang 

terutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam 

perjanjian. Dalam hal peminjaman dengan bunga Pasal 1765 

KUHPerdata menyatakan diperbolehkan memperjanjikan bunga atas 

peminjaman uang atau lain barang yang habis karena pemakaian. 

Pengenaan bunga atas peminjaman tersebut dapat terjadi menurut 

undang-undang atau karena ditetapkan dalam perjanjian. Bunga 

menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga 

yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang-undang 

dan segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.20 Artinya 

bunga yang diperjanjikan tersebut boleh lebih besar dari yang 

ditetapkan oleh undang-undang tetapi harus sesuai dengan 

kewajaran. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian 

harus ditetapkan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1767 

KUHPerdata. 

20 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 129. 
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Pengertian Perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab 

Undang- Undang Hukum Perdata tentang “Perikatan-Perikatan yang 

Dilahirkan  Dari Kontrak atau Perjanjian”, mulai Pasal 1313 sampai 

dengan Pasal 1351, dimana ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan 

pengertian perjanjian yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih”.21 Muhammad Abdulkadir dalam 

bukunya berjudul “Hukum Perdata Indonesia” berpendapat bahwa 

definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki beberapa 

kelemahan yaitu :22 

1. Hanya menyangkut sepihak saja. 

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan 

diri” yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari 

kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling 

mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus antara kedua belah 

pihak; 

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. 

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan 

penyelenggaraan kepentingan (zaakwarneming), tindakan 

21 Subekti dan Tjitrosudibio, Buku H.R. Daeng Naja, (Jakarta: PT Sumber Erlangga, 2006), hlm. 

338. 

22 Muhammad Abdulkadir, Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan  Dari Kontrak atau Perjanjian, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 16. 
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melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung 

suatu konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah 

“persetujuan”; 

3. Pengertian perjanjian terlalu luas. 

Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang 

diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud 

adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta 

kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian 

yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian; 

4. Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas. 

Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga 

pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.23 

Berdasarkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 

1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka beberapa 

ahli hukum mencoba merumuskan defenisi perjanjian yang lebih 

lengkap, salah satunya yaitu: 

Subekti: “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang 

berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.24 

23 Muhammad Abdulkadir, Aneka Perjanjian (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 224-

225. 

24 Subekti, Buku H.R. Daeng Naja, (Jakarta: PT Sumber Erlangga, 2009), hlm. 84. 
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Menurut Abdulkadir Muhammad, syarat sahnya suatu 

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yaitu: 

1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat 

perjanjian (konsensus). 

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara 

pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh 

pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Sebelum 

adanya persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan 

(negoitiation) dimana pihak yang satu memberitahukan kepada pihak 

yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya, kemudian 

pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga tercapai 

persetujuan. Kehendak itu dapat dinyatakan baik secara bebas 

maupun diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang 

dikehendaki oleh para pihak tersebut. 

Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada 

paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan berdasarkan 

kemauan sukarela para pihak. Dalam pengertian persetujuan 

kehendak termasuk pula tidak adanya kekhilafan dan penipuan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, dijelaskan bahwa dikatakan tidak adanya paksaan itu apabila 

orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, 

baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-
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nakuti, misalnya akan membuka rahasia sehingga orang tersebut 

terpaksa menyetujui perjanjian. 

Akibat hukum tidak adanya persetujuan kehendak (karena 

paksaan, kekhilafan, maupun penipuan) adalah bahwa perjanjian itu 

dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Menurut ketentuan 

Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa 

pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun, 

dalam hal terdapat paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, 

dan dalam hal terdapat kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari 

diketahuinya kekhilafan dan penipuan itu 25 

2. Kecakapan para pihak 

Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh  subjek 

hukum. Pada umumnya, seseorang dikatakan cakap melakukan 

perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai 

umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. 

Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

seseorang dikatakan  tidak  cakap  membuat  perjanjian  ialah  orang  

yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan 

wanita bersuami, sehingga apabila hendak melakukan perbuatan 

hukum harus diwakili oleh walinya dan bagi seorang istri harus ada 

izin suaminya. 

25 Abdulkadir Muhammad, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 228-
231. 
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Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah 

bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan 

pembatalannya kepada hakim, dan apabila pembatalannya tidak 

dimintakan oleh pihak yang berkepentingan maka perjanjian tetap 

berlaku.26 

3. Suatu hal atau objek tertentu 

Suatu hal atau objek tertentu merupakan pokok perjanjian, 

objek perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus 

tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. 

4. Adanya suatu sebab yang halal 

Kata causa berasal dari bahasa Latin yang artinya sebab. 

Sebab adalah suatu yang menyebabkan dan mendorong orang 

membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata mengartikan causa yang halal bukanlah sebab dalam arti 

yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, 

melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang 

menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. 

Ketentuan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak memperdulikan 

apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang 

diperhatikan atau diawasi oleh Undang-Undang itu ialah “isi 

perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai 

26 Ibid, Muhammad Abdulkadir, hlm. 231. 
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oleh para pihak serta isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang, 

serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.27 

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang 

merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. 

Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : 

1. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”.28 Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa setiap 

orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, 

apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban 

umum, dan kesusilaan. Asas ini memiliki ruang lingkup kebebasan 

untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan 

perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, 

dan persyaratannya, menentukan objek perjanjian, Menentukan 

bentuk perjanjian secara tertulis atau lisan. 

2. Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1)  

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung pengertian 

27 Ibid, Muhammad Abdulkadir, hlm. 232. 

28 Subekti dan Tjitrosudibio, Buku H.R. Daeng Naja, (Jakarta: PT Sumber Erlangga, 2006), hlm. 

342. 
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bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat (konsensus) 

antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, sehingga sejak saat 

itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. 

3. Asas Mengikatnya Perjanjian (Asas Pacta Sunt Servanda) 

Asas ini dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan akibat 

hukum suatu perjanjian, yaitu adanya kepastian hukum yang 

mengikat suatu perjanjian. 

4. Asas Itikad Baik (Togoe dentrow) 

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik”  Itikad baik ada 2 (dua) yaitu 

bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan dan 

bersifat subjektif, ditentukan oleh sifat batin seseorang.29 

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat 

seperti tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, serta menimbulkan akibat hukum, yaitu: 

1. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, bahwa Perjanjian berlaku sebagai Undang-

Undang bagi pihak-pihak, artinya perjanjian mempunyai 

kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum 

29 Handri Raharjo, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 45. 
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kepada pihak-pihak yang membuatnya. Jika ada yang melanggar, 

maka ia dianggap melanggar undang-undang sehingga dapat 

diberi sanksi hukum tertentu. 

2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. 

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang 

membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan 

secara sepihak saja tanpa persetujuan pihak lainnya. 

3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut harus 

mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.30 

Menurut R. Setiawan, bahwa suatu perjanjian akan berakhir 

apabila ditentukan oleh undang-undang, undang-undang menentukan 

batas berlakunya perjanjian, para pihak atau undang-undang dapat 

menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka 

perjanjian akan hapus, adanya pernyataan penghentian persetujuan 

atau perjanjian, perjanjian hapus karena putusan hakim, tujuan 

perjanjian telah tercapai.31 Sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdata, 

maka isi dari berakhirnya perjanjian telah dipenuhi 10 unsur yang 

terdapat dalam pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

b) Perjanjian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1996 Tentang Perbankan 

30 Opcit, Muhammad Abdulkadir, hlm. 234-235. 
31 R. Setiawan, Hapusnya Perjanjian, (Jakarta: PT Sumber Erlangga, 1987), hlm. 68. 
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Pengertian kredit oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1996 Tentang Perbankan digunakan istilah yang berbeda, namun 

mengandung makna yang sama. Penggunaan istilah tersebut 

tergantung pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank. Bank 

yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional 

menggunakan istilah kredit, sedangkan bank yang menjalankan 

usahanya berdasarkan syariah menggunakan istilah pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah. Namanya produk dari Perbankan syariah 

adalah: 

1. Mudharabah, menurut istilah Syarak, mudharabah dikenal 

sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk di 

pertindakan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, 

kemudian keuntungan dibagikan diantara keduanya menurut 

syarat-syarat yang di tetapkan terlebih dahulu, baik dengan 

sama rata maupun dengan kelabihan yang satu atas yang lain. 

2. Musyarakah, Adalah kerjasama antara dua belah pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai kesepakatan. 

3. Murabahah, adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh 

berubah selama masa perjanjian. 
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Sehingga hal ini yang membedakan antara Bank 

Konvensional dengan Bank Syariah yang berdasarkan pada bagi 

hasil dengan nasabah sedangkan bank konvensional berdasarkan 

bunga. 

Undang-undang Perbankan tidak menjelaskan hubungan 

hukum pemberian kredit dengan nasabah sebagai peminjam. Salah 

satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya 

suatu perjanjian kredit adalah ketentuan Pasal 1 ayat (18) dan Pasal 8 

ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998, dimana disebutkan bahwa :32 

“Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh 

fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan 

nasabah yang bersangkutan;” dan 

“Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;”. 

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya33 Kebebasan 

Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Pihak Dalam 

Perjanjian Kredit Bank Indonesia’ menyatakan bahwa perjanjian 

kredit bank mempunyai tiga ciri yang membedakan dari perjanjian 

peminjaman uang yang bersifat riil. Ciri pertama adalah sifatnya 

32 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No.10 tahun 1998, LN No.182 Tahun 

1998, TLN No. 3790, Ps. 1 dan 8. 

33 Sutan Remy sjahdeini, kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak 

dalam perjanjian kredit bank , (Surabaya: Pustaka Utama Grafiti Pers CV, 2009), hlm. 305. 
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konsensuil, dimana hak debitur untuk dapat menarik atau kewajiban 

bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah 

terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perminjaman 

kredit. Ciri kedua, adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada 

debitor tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau 

tujuan yang tertentu oleh debitur, tetapi kredit harus digunakan 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian kreditnya, 

jika ada penyimpangan maka menimbulkan hak bagi bank untuk 

mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak. Berdasarkan hal ini 

maka debitur bukanlah pemilik mutlak dari kredit yang diperoleh 

berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana bila seandainya kredit itu 

adalah perjanjian peminjaman uang. Sehingga perjanjian kredit bank 

tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam 

meminjam, oleh karena itu perjanjian kredit bank tidak tunduk 

kepada ketentuan bab ketiga belas buku ketiga KUHPerdata. Ciri 

ketiga, adalah bahwa kredit bank tidak selalu dengan penyerahan 

secara riil, tetapi dapat menggunakan cek dan atau perintah 

pemindah bukuan. 

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa perjanjian kredit 

bank bukan suatu perjanjian pinjam-mengganti atau pinjam-

meminjam uang sebagaimana yang dimaksud dalam KUHPerdata. 

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak bernama dan dasar 
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hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dan calon debiturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. 

Dalam praktek perbankan, dalam usaha untuk mengamankan 

pemberian kredit, umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam 

bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku. Dimana isi atau klausula-

klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan 

dalam bentuk formulir, tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk 

tertentu. 

Sedang fungsi perjanjian kredit adalah sebagai perjanjian 

pokok artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan 

batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya 

perjanjian pengikatan jaminan. Fungsi kedua adalah sebagai alat 

bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara debitur 

dan kreditur. Sedang fungsi yang ketiga adalah sebagai panduan 

bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan 

pengawasan pemberian kredit. 

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (pactum 

de contrahendo), sehingga perjanjian ini mendahului perjanjian 

hutang-piutang (perjanjian pinjam-pengganti). Perjanjian kredit ini 

merupakan perjanjian pokok serta bersifat konsensuil (pactade 

contrahendo obligatoir) disertai adanya pemufakatan antara pemberi 

dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. 
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Pada saat penyerahan uang dilakukan, maka baru berlaku 

ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit pada kedua belah 

pihak. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pendahuluan adalah 

perjanjian standard (standard contract). Hal ini terlihat dalam 

praktek bahwa setiap bank telah menyediakan blanko perjanjian 

kredit yang isinya telah disiapkan lebih dahulu. Formulir ini 

diberikan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak dirundingkan 

dengan pemohon, kepada pemohon hanya diminta pendapat untuk 

menerima atau tidak syarat-syarat dalam formulir. 

Perjanjian standard atau baku kredit dapat dibedakan menjadi 

2 (dua) bagian, yaitu perjanjian induk (hoof contract) dan perjanjian 

tambahan (hulp contract, algemeen voor warden). Perjanjian induk 

mengatur tentang hal-hal pokok dan perjanjian tambahan 

menguraikan apa yang terdapat dalam perjanjian induk.34 

Ruang lingkup pengaturan tentang perjanjian kredit sebagai 

berikut : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII, mengenai 

perjanjian pinjam-meminjam uang; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, meliputi Pasal 1 angka 11 tentang Pengertian 

Kredit, Perjanjian anjak-piutang yaitu perjanjian pembiayaan 

34 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Pokok dan Tambahan, (Jogjakarta: Andika editya 
Bakti, 1991), hlm. 36. 
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dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta 

pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu 

perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar 

negeri, Perjanjian kartu kredit, yaitu perjanjian dagang 

dengan mempergunakan kartu kredit yang kemudian 

diperhitungkan untuk melakukan pembayaran melalui 

penerbit kartu kredit, Perjanjian sewa guna usaha, yaitu 

perjanjian sewa menyewa barang yang berakhir dengan opsi 

untuk meneruskan perjanjian itu kepada atau melakukan jual 

beli, Perjanjian sewa beli, yaitu perjanjian yang 

pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak atas milik 

atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya 

lunas dibayar. 

Berdasarkan rumusan yang terdapat di dalam Undang-

Undang Perbankan mengenai Perjanjian Kredit, maka dapat  

disimpulkan  bahwa dasar dalam perjanjian kredit adalah perjanjian 

pinjam- meminjam uang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1754 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa  

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana 

pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah 

tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan 
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syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah 

yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.35 

Perjanjian pinjam-meminjam uang ini mengandung makna 

yang luas, bahwa objeknya adalah benda yang habis pakai dan jika 

dipergunakan istilah verbruiklening maka termasuk di dalamnya  

adalah uang. 

Menurut H. Budi Untung, secara yuridis terdapat 2 (dua) 

jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan oleh bank 

dalam memberikan kreditnya, yaitu : 

1. Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta di bawah 

tangan, yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada 

nasabahnya yang dibuat hanya di antara mereka (kreditur dan 

debitur) tanpa notaris. Lazimnya dalam penandatanganan akta 

perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya 

karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara 

perdata; 

2. Perjanjian kredit notariil (autentik), yaitu perjanjian 

pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat 

dibuat oleh atau dihadapan notaris. 

Sedangkan perjanjian kredit otentik menurut Pasal 1868 

BW,36 merupakan dasar terbentuknya sebuah perjanjian dimana 

35 Subekti dan Tjitrosudibio, Buku H.R. Daeng Naja, (Jakarta: PT Sumber Erlangga, 2006), hlm. 
451. 
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perjanjian kredit notariil tersebut, dapat ditemukan beberapa hal, 

antara lain yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, 

terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau 

orang lain, akta otentik dibedakan dalam yang dibuat “oleh” dan 

yang dibuat “di hadapan” pejabat umum, isi dari akta otentik adalah 

semua “perbuatan” yang oleh undang-undang diwajibkan dibuat 

dalam akta otentik, semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang 

dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan. Akta otentik 

memberikan kepastian mengenai penanggalan daripada aktanya yang 

berarti bahwa ia berkewajiban menyebut dalam akta yang 

bersangkutan, tahun, bulan dan tanggal pada waktu akta tersebut 

dibuat. Penjelasan akta otentik diperkuat menurut Husni Thamrin,37 

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi 

wewenang untuk itu oleh  penguasa  menurut  ketentuan  yag  telah  

ditetapkan,  baik  dengan  atau  tanpa bantuan dari pihak-pihak   yang   

berkepentingan,   yang   mencatat   apa   yang dimintakan  untuk  

dimuat  di  dalamnya  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Akta  

otentik  tersebut  memuat  keterangan  seorang  pejabat  yang  

menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya. 

36 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk  Wetboek voor Indonesie, 

Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847, Ps. 1868. 

37 Husni Thamrin, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo,  

2011), hlm. 11. 
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Mengenai akta perjanjian kredit notariil atau autentik ini, 

terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu kekuatan 

pembuktian, terdapat 3 (tiga) macam, yaitu Pertama, membuktikan 

antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang 

tertulis di dalam akta, Kedua, membuktikan antara para pihak bahwa 

peristiwa yang disebutkan dalam akta sunguh-sungguh terjadi, 

Ketiga, membuktikan tidak hanya antara para pihak tetapi pihak 

ketiga juga telah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan 

menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.38 Grosse Akta 

Pengakuan Hutang yang menjadi perhatian yaitu kelebihan dari akta 

perjanjian kredit atau pengakuan hutang yang dibuat secara notariil 

(autentik) adalah dapat dimintakan Grosse Akta Pengakuan Hutang 

yang mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya disamakan dengan 

keputusan hakim yang oleh bank diharapkan pelaksanaan 

eksekusinya tidak perlu lagi melalui proses gugatan yang biasanya 

menyita waktu lama dan memakan biaya besar. Ketergantungan 

terhadap Notaris, bahwa notaris sebagai pejabat umum tetap juga 

sebagai seorang manusia biasa sehingga di dalam mengadakan 

perjanjian kredit atau pengakuan hutang oleh atau di hadapan notaris, 

tetap dituntut berperan aktif guna memeriksa segala aspek hukum 

dan kelengkapan yang diperlukan. 

38 H. Budi Untung, Macam Pembuktian, (Surabaya: Editya Cemerlang, 2000), hlm. 33. 
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Kemungkinan terjadi kekeliruan atas suatu perjanjian kredit 

atau pengakuan hutang yang dibuat secara notariil tetaplah ada. 

Dengan demikian Account Officer tidak boleh bergantung pada 

notaris, melainkan notaris harus dianggap sebagai mitra atau rekanan 

dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit. Dalam hubungan itu, 

maka bank akan meminta notaris yang bersangkutan untuk 

berpedoman kepada model perjanjian kredit yang telah ditetapkan 

oleh bank. Di samping itu, Account Officer tetap megharapkan legal 

opinion dari notaris setiap akan mengadakan pelepasan kredit, 

sehingga notaries berperan sebagai salah satu unsur filterisasi 

daripada legal asect suatu pelepasan kredit. 

Menurut H. Budi Untung, bahwa perjanjian kredit umumnya 

mempunyai beberapa fungsi, yaitu Perjanjian kredit berfungsi 

sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan 

sesuatu yang menentukan batal atu tidaknya perjanjian lain yang 

mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan, Perjanjian 

kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan- batasan hak 

dan kewajiban antara kreditur maupun debitur, Perjanjian kredit 

sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. 

Pada dasarnya suatu perjanjian kredit atau pengakuan hutang 

harus berisikan Pasal yang mengatur tentang jumlah kredit, Pasal 

yang mengatur tentang jangka waktu kredit, Pasal yang mengatur 

bunga kredit, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari 
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pemberian kredit, Pasal yang mengatur tentang syarat-syarat 

penarikan atau pencairan kredit, Pasal yang mengatur penggunaan 

kredit, Pasal yang mengatur cara pengembalian kredit, Pasal yang 

mengatur tentang jaminan kredit, Pasal yang mengatur kelalaian 

debitur atau wanprestasi, Pasal yang mengatur hal-hal yang harus 

dilakukan debitur, Pasal yang mengatur pembatasan terhadap 

tindakan, Pasal yang mengatur tentang asuransi barang jaminan, 

Pasal yang mengatur pernyataan dari jaminan, Pasal yang mengatur 

perselisihan dan penyelesaian sengketa, Pasal yang mengatur 

keadaan memaksa, Pasal yang mengatur pemberitahuan dan 

komunikasi, Pasal yang mengatur perubahan dan pengalihan.39 

Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana seorang 

nasabah atau debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat 

pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan 

wanprestasi atau ingkar janji. Suatu keadaan dapat digolongkan 

wanprestasi apabila memiliki kriteria sebagai berikut yaitu Debitur 

tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan, 

Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan, Debitur 

terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, Debitur 

menyerahkan sesuatu yang tidak diperjnjikan, Debitur melakukan 

39 Badriyah Harun, Macam Pengakuan Hutang, (Surabaya: Editya Cemerlang, 2009), hlm. 50-51. 
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perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah dibuatnya atau 

menyalahgunakan isi perjanjian.40 

Apabila dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga 

macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu Debitur sama 

sekali tidak membayar angsuran kredit, Debitur membayar sebagian 

angsuran kredit (beserta bunganya), akan tetapi yang digolongkan 

sebagai kredit macet dalam hal ini adalah jika debitur kurang 

membayar satu kali angsuran, Debitur membayar lunas kredit setelah 

jangka waktu perjanjian berakhir. 

Menurut Yahya Harahap bahwa, istilah wanprestasi atau 

cidera janji diatur dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1763 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1243 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata menjelaskan pengertian wanprestasi atau cidera janji, 

yaitu Lalai memenuhi perjanjian, Tidak menyerahkan atau 

membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, Tidak berbuat 

sesuai yang dijanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan, Pasal 

1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan pengertian 

yang lebih spesifik, bahwa wanprestasi adalah tidak mengembalikan 

pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang 

ditentukan.41 

Saat terjadinya cidera janji atau default di beberapa negara 

diatur lebih rinci, yaitu melanggar salah satu ketentuan perjanjian 

40 Gatot Supramono, Kriteria Kredit Masalah, (Jakarta: PT Sumber Erlangga, 1996), hlm. 131. 

41 M. Yahya Harahap, Kesesuaian dengan waktu, (Bandung: Sumber Penerbit, 2009), hlm. 201. 
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yang berkenaan dengan Pokok pinjaman, Bunga (interest), yakni 

tidak membayar bunga paling tidak dua (2) bulan. 

Pelanggaran itu telah diberitahukan kepada debitur dalam 

jangka waktu 3 (tiga) bulan, tetapi hal tersebut tidak diindahkan 

debitur. 

2. Pengikatan Jaminan Kredit 

a. Pengertian Umum Objek Jaminan atau Agunan 

Pengertian dari Agunan atau objek jaminan terdapat pada Pasal 1 

Ayat (23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan, dikatakan bahwa “Agunan adalah jaminan tambahan yang 

diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian 

fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;”.  

Menurut pandangan umum mengenai pengertian jaminan atau 

agunan telah membuat banyak orang yang bingung mengenai perbedaan 

jaminan dan agunan: 

Jaminan kredit adalah keyakinan atas kemampuan & 

kesanggupan debitor untuk melunasi kreditnya meliputi Character, 

Capacity, Capital, Condition, Collateral (Agunan). 

Sedangkan Agunan adalah bagian dari jaminan kredit dan 

dibedakan menjadi Agunan Pokok dan Agunan Tambahan. 

Dalam pemberian kredit, maka diwajibkan untuk adanya jaminan 

pembayaran oleh debitur, hal itu bisa berupa usaha yang dijalankan 
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dalam kondisi yang mampu untuk membayar pokok dan bunga 

pinjaman. Sedangkan agunan tidak diwajibkan untuk ada pada setiap 

proses kredit. Apabila bank merasa tidak yakin akan kemampuan usaha 

dari debitur, maka agunan menjadi mutlak diperlukan. 

Agunan pokok adalah agunan yang dibiayai dari kredit yang 

diberikan bank. Sedangkan Agunan tambahan adalah agunan yang tidak 

dibiayai dari kredit yang diberikan bank. Contohnya42 ; Suatu 

perusahaan ingin membeli mesin baru untuk menambah kapasitas 

produksi perusahaannya. Bank tersebut melakukan pengikatan terhadap 

tanah dan bangunan perusahaan serta mesin-mesin yang dibeli oleh 

perusahaan tersebut. 

Bangunan dan tanah perusahaan tersebut adalah agunan 

tambahan sedangkan Mesin-mesin adalah agunan pokok dalam 

perjanjian kredit nasabah tersebut. Meskipun nilai bangunan dan tanah 

perusahaan tersebut jauh lebih besar daripada mesin-mesin yang dibeli, 

namun tidak mempengaruhi hakikat dari agunan pokok dan agunan 

tambahan. 

Apabila kredit macet maka agunan pokok berupa mesin wajib 

dijual terlebih dahulu untuk menutupi hutang dari perusahaan tersebut, 

baru kemudian apabila masih tidak cukup, bank akan menjual tanah dan 

bangunan perusahaan tersebut. Pengertian Jaminan kredit dalam 

pandangan Perbankan sebagai berikut; 

42 Zuwi, “Pengertian Jaminan dan Agunan dalam Perbankan”, http://klikbelajar.com/ekonomi-
dan-akuntansi/pengertian-jaminan-dan-agunan-dalam-perbankan/, diunduh 31 Agustus 2015. 
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1. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk 

menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban 

yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. 

2. Jaminan terdiri dari 2 (dua) jenis umum yaitu Jaminan umum yaitu 

jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-

undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak 

milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka 

apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan 

untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur. Jaminan khusus 

yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu 

yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan 

terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu. 

Orang lebih memilih Jaminan Khusus karena Eksekusi benda 

jaminannya lebih mudah, sederhana dan cepat jika debitur melakukan 

wanprestasi serta Kreditur jaminan khusus didahulukan dibanding 

kreditur jaminan umum dalam pemenuhan piutangnya. 

Sedangkan untuk Jaminan Khusus ada terbagi lagi menjadi 2 

(dua) bagian yaitu Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak 

mutlak atas suatu benda, mempunyai hubungan langsung atas benda 

tertentu debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu 

mengikuti bendanya (droit de suite) dan dapat di peralihkan (contoh : 

Hipotik, gadai dll). Jaminan immaterial (perorangan) adalah jaminan 

yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya 
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dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan 

debitur umumnya (Contoh borgtocht). 

Didalam Jaminan Kebendaan ada dua hal secara umum yaitu :43 

Benda Bergerak, lembaga jaminannya adalah : Gadai, Fidusia. Benda 

Tidak Bergerak lembaga jaminannya : Hipotik dan hak tanggungan. 

b. Hukum Jaminan atau Agunan 

Hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum 

yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan 

dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan  

fasilitas kredit. 

Azas hukum jaminan antara lain asas publicitet : asas bahwa 

semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus 

didaftarkan. asas specialitet : bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan 

hak hipotik  hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang – 

barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. asas tak dapat 

dibagi – bagi : asas tidak dapat dibaginya hutang tidak dapat 

mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik dan 

hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. asas 

inbezittstelling yaitu barang jaminan ( gadai ) harus berada pada 

penerima gadai. asas horizontal yaitu bangunan dan tanah bukan 

merupakan satu kesatuan dengan tanaman atau hal –hal yang terdapat 

43 Soebekti, Pokok-pokok hukum perdata, (Jakarta: internusa, 2001), hlm. 60. 
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pada atas tanah atau lokasi dari area denah yang ditetapkan merupakan 

suatu kesatuan. 

Dalam Hukum Jaminan terdapat ketentuan atau peraturan yang 

telah menetapkan bagaimana dan yang harus dilakukan terhadap 

pengikatan akan jaminan atau objek agunan yang diberikan tergantung 

kepada jenis kebendaan yang sesuai terhadap cara pembebanan yang sah 

menurut hukum dan telah diatur dalam hukum jaminan yaitu sebagai 

berikut ; 

a. Fidusia 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik 

benda. 

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik 

yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak 

khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan44 yang tetap berada di dalam penguasaan Pemberi Fidusia, 

sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor 

lainnya. 

44 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No 4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, TLN 
No. 3632, Ps. 4 ayat (1). 
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Benda atau barang tidak bergerak dapat dijadikan jaminan  

fidusia atau diserahkan hak miliknya, benda yang tidak bergerak yang 

dapat dijadikan jaminan fidusia adalah bangunan yang tidak dibebani 

dengan hak tanggungan (Rumah Susun). 

Penerima jaminan fidusia tidak boleh membeli atau memiliki 

benda jaminan fidusia, karena dikhawatirkan apabila penerima jaminan 

fidusia yang membeli barang jaminan maka sipenerima fidusia akan 

menaksir harga barang jaminan tidak sesuai dengan harga barang 

tersebut karena posisi debitur lemah. 

Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan dengan 

alasan karena untuk memberikan kepastian hukum pada pihak yang 

berkepentingan, memberikan hak yang didahulukan ( freferen ) Kepada 

penerima fidusia terhadap kreditur lain, untuk memenuhi asas publisitas 

atau publicitet, supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda 

jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. 

b. Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996 adalah hak 

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

dalam undang–undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok–

pokok agrarian, berikut atau tidak berikut benda–benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 

tertentu terhadap kreditor–kreditor lain. 

Stallone, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Kredit Macet Oleh Debitur dalam Suatu Perjanjian 
Kredit (Studi Pada PT. BPR Dana Central Mulia di Kota Batam), 2016 
UIB Repository (c) 2016



Perbedaan objek Hak Tanggungan dan Hipotek : 

Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah yang dimana diatur 

dengan khusus oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 45 dan meliputi benda yang 

melekat dengan tanah yang meliputi hak milik, HGU, HGB, hak pakai 

baik hak milik maupun hak atas Negara dan hak atas tanah berikut 

bangunan , tanaman, hasil karya  yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah. Sedangkan objek hipotik hak atas tanah, meliputi hak milik, hak 

guna usaha, dan hak guna bangunan saja,  tetapi semenjak berlakunya 

UU No. 4 Tahun1996 tentang hak tanggungan maka hak hipotik atas 

tanah tidak berlaku lagi. 

C. KOLEKTIBILITAS KREDIT DAN ANALISA KREDIT 

1. Kolektibilitas atau Kualitas Kredit 

Kolektibilitas Kredit dapat ditetapkan dengan berbagai faktor 

pandangan namun sebelumnya akan dijelaskan berdasarkan Pasal 10 Jo 

Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum 46, Pasal 10 berbunyi : 

 “Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut: 

a. prospek usaha; 

b. kinerja (performance) debitur; dan 

45 Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 

1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043. 

46 Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, PBI 

No.7/2/PBI/2005 tahun 2005, LN No.12 Tahun 2005, TLN No. 4471, Ps. 10 & 12. 
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c. kemampuan membayar.” dan Juncto 

Pasal 12 ayat (3) “1. Penetapan kualitas Kredit dilakukan dengan 

melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen-komponen; 

2. Penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan mempertimbangkan: a. signifikansi dan materialitas dari 

setiap faktor penilaian dan komponen; serta b. relevansi dari faktor 

penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan; 

3. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), kualitas Kredit ditetapkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, 

Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. 

KOL 1 adalah Kredit lancar (pass), Kredit digolongkan lancar apabila 

memenuhi kriteria di antaranya: 

a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu 

b. Memiliki mutasi rekening yang aktif 

c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (cash 

collateral) Dengan indikator sebagai berikut Industri yaitu 

Diterima/umum, Permintaan cukup, Profitabilitas cukup, Persaingan 

minimal. Perusahaan yaitu Di atas rata-rata sektor, Daya saing kuat, 

Produk dan pasar yang baik. Keuangan yaitu Menguntungkan, Likuid, 

Cash flow memadai, Rasio utang rendah, Dua sumber pembayaran 

kembali, Sedikit ketergantungan terhadap foreign exchange dan 

stabilitas suku bunga. Manajemen yaitu Memiliki kemampuan, 
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Memiliki integritas, Memiliki visi strategis yang jelas, Kontrol yang 

baik, Eksternal audit yang baik. 

KOL 2 adalah Perhatian Khusus (Special Mention), Kredit yang 

digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila memenuhi 

kriteria diantaranya: 

a. Terdapat Tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum 

melampaui sembilan puluh hari 

b. Kadang-kadang terjadi cerukan 

c. Mutasi rekening relatif aktif 

d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 

e. Didukung oleh pinjaman baru, Dengan indikator sebagai berikut 

Industri yaitu Dipertanyakan, Pendapatan menurun, Kompetisi 

meningkat, Kompetisi harga meningkat, Biaya operasi meningkat, 

Dalam real estate: tingkat hunian dan/atau daya serap menurun. 

Perusahaan yaitu Di dalam rata-rata sektor, Beberapa kelemahan 

dalam persaingan. Keuangan yaitu Keuntungan rendah, Likuiditas 

dapat diterima, Rasio utang moderat, Dua sumber pembayaran 

kembali, Aliran kas lebih rendah dari pada pembayaran pokok dan 

bunga pinjaman, Dapat menopang perubahan kecil foreign 

exchange dan suku bunga. Manajemen yaitu Mampu memenuhi 

syarat, Memiliki integritas, Beberapa permasalahan strategis, 

Perbaikan dalam kontrol, Komite pemilik dan manajemen, 

Eksternal audit dapat diterima. 
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KOL 3 adalah Kurang lancar (Substandard), Kriteria kredit kurang lancar 

adalah sebagai berikut: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui sembilan puluh hari 

b. Sering terjadi cerukan 

c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah 

d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 

sembilan puluh hari 

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah 

f. Dokumentasi pinjaman yang lemah Dengan indikator sebagai 

berikut yaitu Industri yaitu Bergejolak, Pendapatan menurun, 

Permintaan menurun, Risiko liberalisasi, Risiko bahan mentah, 

Risiko devaluasi, Regulasi harga, Weak co under preasure. 

Perusahaan yaitu Di bawah rata-rata sektor, Tingkat kompetisi 

tinggi, Aspek teknologi lemah. Keuangan yaitu Pendapatan rendah 

mendekati, Likuiditas rendah, Rasio utang tinggi, Satu sumber 

pembayaran kembali, Aliran kas lebih rendah daripada pembayaran 

pokok dan bunga pinjaman, Aset rentan terhadap perubahan kurs 

foreign exchange dan bunga, Meningkatkan masalah modal kerja. 

Manajemen yaitu Kapasitas rendah, Kurang pengalaman, Integritas 

diragukan, Tidak ada visi strategis, Kontrol yang lemah, Konflik 

kepemimpinan, Eksternal audit dapat lemah. 
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KOL 4 adalah Diragukan (Doubtful), Kredit digolongkan kredit diragukan 

apabila memenuhi kriteria berikut: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 180 hari 

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen 

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 

d. Terjadi kapitalisasi bunga 

e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit 

maupun pengikatan jaminan 

  Dengan indikator sebagai berikut yaitu Industri yaitu Tidak baik, 

Pendapatan 0 atau negative, Kompetisi harga sangat tajam, Harga 

menurun, Memerlukan restrukturisasi operasional, Harga politis. 

Perusahaan yaitu Jauh dibawah rata-rata sector, Tingkat kompetisi 

yang sangat tinggi, Masalah teknologi yang parah, Membutuhkan 

modernisasi yang mendesak, Kehilangan pasar, Masalah produk, 

Ekspansi yang terlalu cepat. Keuangan yaitu Kerugian operasional, 

Tidak likuid, Menjual aset untuk mempertahankan usaha, Aliran 

kas lebih kecil dari pembayaran bunga, Rasio utang sangat tinggi, 

Sumber pembayaran tidak cukup, Meningkatnya modal kerja 

menyembunyikan kerugian operasional. Manajemen yaitu Parah, 

Tidak kompeten, Tidak bisa bekerjasama, Kontrol sangat lemah, 

Masalah kepemilikan, Tidak ada sumber permodalan baru, 

Eksternal audit yang parah. 
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KOL 5 adalah Macet (Loss), Kredit digolongkan kredit macet apabila 

memenuhi kriteria di antaranya: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 270 hari 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru 

c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat 

dicairkan pada nilai wajar 

Dengan indikator sebagai berikut yaitu Industri yaitu Hampir mati, 

Struktur industri lemah, Bersifat anakronis. Perusahaan yaitu Tidak 

dapat berkompetisi, Ketinggalan teknologi, Produk yang lemah, 

Risiko Negara, Peran yang sangat terbatas, Lower quartile. 

Keuangan yaitu Kerugian yang besar, Penjualan aset saat merugi, 

Masalah kas dan utang yang parah, Aliran kas lebih rendah dari 

biaya produksi, Tidak ada sumber pembayaran. Manajemen yaitu 

Sangat parah, Tidak dapat dipercaya, Sangat tidak kompeten, 

Kemungkinan terjadi fraud, Tidak ada kepemimpinan.47 

2. Analisa Kredit 

Analisis kredit menurut Lukman Dendawijaya yaitu suatu proses 

yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan 

kredit  yang  diajukan  oleh  calon  debitur  kredit  sehingga  dapat 

47 Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No.32/268/KEP/DIR Tanggal  27  

Februari 1998. 
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memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan 

dibiayai dengan kredit bank cukup layak.48 

Menurut pendapat Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 

analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan 

dari suatu permasalahan kredit melalui hasil analisis kreditnya, dapat 

diketahui apakah usaha nasabah layak dan marketable, dan profitable, serta 

dapat dilunasi tepat waktu.49 

Tujuan analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan 

kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai 

dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman. 

Berikut ada berbagai hal yang dilalui atau dilakukan oleh Bank 

dalam melakukan penilaian secara umumnya, sebagai alat untuk 

memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat 

ditempuh melalui upaya antara lain 5 C yang dimaksud adalah Character 

adalah keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun 

dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini 

adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk 

memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan perjanjian 

yang telah ditetapkan. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang 

karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara 

48 Dendawijaya Lukman, Manajemen perbankan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 294-

297. 

49 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Credit Management Handbook , (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 287. 
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lain Meneliti riwayat hidup calon nasabah, Meneliti reputasi calon nasabah 

tersebut di lingkungan usahanya, Meminta bank to bank information 

(Sistem Informasi Debitur), Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi 

usaha dimana calon nasabah berada, Mencari informasi apakah calon 

nasabah suka berjudi, Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki 

hobi berfoya-foya. Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang 

dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam 

perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam 

menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam 

memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat 

kesungguhan dan tangung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya 

karena ikut menanngung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, 

kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk 

menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar 

daripada kredit yang dimintakan kepada bank. Capacity adalah 

kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya 

guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini 

adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk 

mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari 

usaha yang diperolehnya. 

Pengukuran capacity tersebut dapat dilakukan melalui berbagai 

pendekatan berikut ini yaitu Pendekatan historis, yaitu menilai past 

performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. 
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Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para 

pengurus. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah 

mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk 

mengadakan perjanjian kredit dengan bank. Pendekatan manajerial, yaitu 

menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan. Pendekatan 

teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah 

mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, 

peralatan-peralatan administrasi dan keuangan, industrial relation sampai 

pada kemampuan merebut pasar. Collateral adalah barang-barang yang 

diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. 

Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana 

resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Pada hakikatnya bentuk 

collateral tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi juga collateral yang 

tidak berwujud seperti jaminan pribadi (borgtocht), letter of guarantee, 

letter of comfort dan rekomendasi. Condition of Economy yaitu situasi dan 

kondisi politik , sosial, ekonomi, budaya yeng mempengaruhi keadaan 

perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya memengaruhi 

kelancaran perusahaan calon debitur. Untuk mendapat gambaran mengenai 

hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal antara lain 

Keadaan konjungtur, Peraturan-peraturan pemerintah, Situasi politik dan 

perekonomian dunia, Keadaan lain yang memengaruhi pemasaran. 
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Dari kelima prinsip diatas, yang paling perlu mendapatkan 

perhatian account officer adalah character dan apabila prinsip ini tidak 

terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti. Dengan perkataan lain, 

permohonannya harus ditolak. 

7 P yang dimaksud adalah Personality yaitu menilai dari segi 

kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. 

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifiasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam 

mengambil kredit, termasuk jenis yang diinginkan nasabah. Prospect yaitu 

untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah 

mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja 

untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Profitability untuk 

menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan 

oleh bank namun melalui suatu perlindungan. 

3 R yang dimaksud adalah Return (hasil yang dicapai), Return 

disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan 

debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Dapat pula diartikan 

keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada 

pemohon. Repayment (pembayaran kembali), dalam hal ini bank harus 
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menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali 

pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali (repayment 

capacity), dan apakah kredit harus diangsur/ dicicil/ atau dilunasi sekaligus 

diakhir periode. Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung 

resiko). 

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh 

mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung resiko kegagalan 

andai kata terjadi sesuatu yang tak diinginkan. 

D. PROSES PEMBERIAN KREDIT DAN KREDIT BERMASALAH 

(Non Performing Loan) 

1. Proses Pemberian Kredit 

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, langkah- langkah 

yang umum dalam prosedur perkreditan yaitu :50 

a. Persiapan kredit 

Kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling 

mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, 

terutama calon debitur yang baru pertama kali akan 

mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan, biasanya 

dilakukan wawancara atau cara-cara lain. 

b. Analisis kredit atau penilaian kredit 

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang 

keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. 

50 Firdaus,H. Rachmat dan Maya Aryanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, (Bandung: 
Alfabeta, 2003), hlm. 91-146. 
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c. Keputusan kredit 

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank 

melalui pemutus kredit, baik berupa seorang pejabat yang 

ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu 

komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat sesuai 

dengan yang tertuang dalam kebijakan perkreditan bank 

masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan kredit 

tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. 

d. Pelaksanaan dan administrasi kredit 

Setelah calon peminjam mempelajari dan meyetujui isi 

keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua 

persyaratan kredit dari calon peminjam terutama surat-surat asli 

bukti jaminan, fotocopy izin usaha dan tempat usaha, fotocopy 

NPWP dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir dan 

sebagainya, maka kedua belah pihak menandatangani 

perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit, 

beserta lampiran- lampirannya. 

2. Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) 

Menurut Mudrajat Kuncoro & Suhardjono, Pengertian Kredit 

Bermasalah (Non Performing Loan)51 

Pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah 

sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya 

51 Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi (Edisi 2), 
(Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 462. 
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kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Kredit bermasalah menurut 

ketentuan  Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam 

kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). 

Sedangkan penilaian atau penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat 

kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan 

kualitatif.  

Kriteria penilaian kolektibilitas secara kuantitatif didasarkan pada 

keadaan pembayaran  kredit oleh  nasabah  yang  tercermin   dalam   

catatan   pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran pokok, 

bunga maupun kewajiban lainnya. Penilaian terhadap pembayaran tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pada data historis (past performance) dari 

masing-masing rekening pinjaman. Selanjutnya data historis tersebut 

dibandingkan dengan standar sistem penilaian  kolektibilitas, sehingga 

dapat ditentukan kolektibilitas dari suatu rekening pinjaman. Sedangkan 

kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek  

usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Dalam menentukan 

“judgement” terhadap usaha debitur yang dinilai adalah kemampuan 

debitur membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya (sebagai first way 

out) sesuai perjanjian. 

 

II. LANDASAN TEORITIS 

Secara umum landasan teori adalah landasan berfikir yang bersumber 

dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntutan untuk memecahkan 
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masalah dalam sebuah penelitian. Terkait dengan penelitian ini dikemukakan 

teori-teori, konsep, asas-asas hukum yang relevan yang selanjutnya 

disesuaikan dengan peraturan yang ada. 

Terdapat pemahaman bahwa istilah teori bukanlah merupakan sesuatu 

yang harus dijelaskan, tetapi segala sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami 

maknanya, bahkan teori sering ditafsirkan sebagai istilah tanpa makna apabila 

tidak berkait dengan kata yang menjadi padanannya52. 

Untuk menganalisis rumusan permasalahan hukum mengenai topik 

penelitian ini dan dalam hal penyelesaian kredit bermasalah pada kredit 

perbankan diperlukan beberapa landasan teoritis yang relevan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. Adapun beberapa landasan teoritis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Teori kepastian hukum. 

2. Teori perlindungan hukum. 

 

A. TINJAUAN TEORI KEPASTIAN HUKUM 

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis salah satu 

permasalahan yakni implementasi dalam pelaksanaan restrukturisasi 

kredit. Teori kepastian hukum dipandangan oleh Gustav Radburch seorang 

filsuf hukum Jerman53 sebagai salah satu dari tiga ide dasar hukum. 

52 H.R. Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum ; Mengingat, Mengumpulkan, dan 

Membuka Kembali, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 19. 

53 Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan 

Filsafat Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 20-21. 
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Sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga 

mengidentikkan ide dasar tersebut sebagai tujuan hukum yaitu keadilan 

(gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmaeszigkeit) dan kepastian hukum 

(rechtssicherkeit). Radburch mengajarkan bahwa diperlukan penggunaan 

asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, dimana prioritas 

pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah 

kepastian hukum.54 

Kepastian hukum atau Rechtssicherkeit adalah sesuatu yang baru 

yaitu sejak hukum dituliskan, dipositifkan dan menjadi publik. Kepastian 

hukum adalah sicherkeit des scherts selbst (kepastian tentang hukum itu 

sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yakni 

pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-

undangan (gesetzliches recht). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada 

fakta (tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya 

akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, 

bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga dijalankan. 

Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.55 

 

54 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (LegalTheory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) 

Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  

2009), hlm. 288. 

55 Gustav Radbruch: Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmaβigkeit, dikutip oleh Shidarta 

dalam tulisan Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku 

Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010), hlm. 3. 
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B. TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM 

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar 

yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. 

Hal tersebut berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945, yang berbunyi 

bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya.”.56 kemudian didukung dengan Pasal 28 D 

ayat (1) UUD RI 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 

Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu 

kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah 

Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu 

kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada 

kontrak sosial. 

Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah 

manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan 

harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal 

adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut 

locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika 

kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang 

56 Republik Indonesia, Undang‐undang Dasar 1945, Bab X-XA, Ps. 27-28. 
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diberikan lewat kontrak sosial dengan sendirinya tidak mungkin bersifat 

mutlak. 

Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi 

hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, 

baik datang dari dalam maupun dair luar. Begitulah hukum yang dibuat 

dalam Negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak 

dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu 

dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat 

mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi 

kesejahteraan hidup manusia. 

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah 

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, 

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di 

Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah 

negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber 

pada konsep-konsep Rechtstaat dan ”Rule of The Law”. Dengan 

menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan 

pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip 

pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang 
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bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak 

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya 

di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan 

dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.57 

Soetjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum 

adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu 

sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan 

perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat. Oleh karena itu, 

perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan 

dalam bentuk adanya kepastian hukum.58 

Lebih lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau 

upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang 

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia.59 

57 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 

hlm. 38. 

58 Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 121. 

59 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3. 
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Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau 

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam 

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama 

manusia.60 Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi 

subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. 

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1.    Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam 

melakukan sutu kewajiban. 

2.    Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir 

berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu 

pelanggaran. 

60 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; magister 
Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14. 
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