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ABSTRAK 
 
Amaliati, Neli. 2011. Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan 
Kepemilikan Kendaraan Beromotor Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sejahtera 
Artha Sembada Di Pekalongan. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum 
Universitas Negeri Semarang. Drs. Sugito,S.H.,MH., Dewi Sulistiyaningsih, 
S.H.,MH. 122 h. 
 
Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Jaminan. 

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk 
perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha. Perbankan 
menyediakan berbagai macam jenis pelayanan kredit salah satunya jaminan kredit 
dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor. Salah satu aspek yang 
menyangkut pelaksanaan pemberian kepada pemohon dengan jaminan Buku 
Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai agunan atau jaminan.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah 
pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikian kendaaraan 
bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan? (2) Hambatan-
Hambatan apa yang dihadapi dalam jaminan kepemilikan kendaraan bermotor di 
PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan dan upaya untuk mengatasi 
hambatan tersebut ? (3) Bagaimanakah penyelesaian dalam perjanjian kredit 
dengan jaminan kepemilikan kendaaraan bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha 
Sembada di Pekalongan? Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui 
pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor di 
PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan, (2) Untuk mengetahui 
hambatan-hambatan yang dihadapi di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di 
Pekalongan dalam pelaksanaan penjaminan kepemilikan kendaraan bermotor dan 
upaya untuk mengatasinya, (3) Untuk mengetahui penyelesaian masalah apabila 
terjadi wanprestasi antara kreditur dengan debitur di PT. BPR Sejahtera Artha 
Sembada di Pekalongan. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan yuridis sosioligis. Lokasi penelitian ini di PT. BPR Sejahtera Artha 
Sembada Jalan KHM. Mansyur No. 129 di Pekalongan. Alat dan Teknik 
Pengumpulan data berupa wawancara dengan responden dan informan, dan 
dokumen yang berupa arsip dan data tertulis mengenai proses pelaksanaan 
perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor di PT. BPR 
Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan. Validitas dalam penelitian ini 
menggunakan teknik triangulasi, data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan 
kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan 
perjanjian kredit di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada adalah Calon nasabah 
mengambil formulir di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada, Calon nasabah 
memenuhi persyaratan yang di minta oleh PT. BPR Sejahtera Artha Sembada, 
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formulir dimintakan rekomendasi oleh petugas PT. BPR Sejahtera Artha 
Sembada. Syarat-syarat pinjaman bagi nasabah yaitu: Fotocopy KTP Suami dan 
Istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy BPKB dan STNK, rekening listrik 3 bulan 
terakhir, gesekan nomor rangka dan nomor mesin, kwitansi jual beli kendaraan 
bermotor, sepeda motor minimal thn.2000, mobil minimal thn.1995. Hambatan-
hambatan yang ditemui di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada adalah, kredit 
kurang lancar, kredit yang diragukan, dan hambatan-hambatan yang dialami pihak 
bank dan nasabah. Upaya penyelesaiannya untuk masalah diatas dilakukan dengan 
langkah pencegahan dan revrensif.  

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pihak bank dan nasabah masih 
terdapat hambatan-hambatan dalam pemberian kredit. Saran-saran dalam 
penelitian ini ditunjukkan kepada PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan 
adalah : (1) PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan sebaiknya lebih teliti 
dalam menyeleksi calon nasabah yang akan mengajukan kredit, terutama 
mengenai barang yang akan dijadikan jaminan kreditnya. (2) Nasabah yang ingin 
mengajukan kredit sebaiknya benar-benar mempersiapkan persyaratan yang 
ditentukan pihak bank seperti pengikatan barang jaminan supaya nasabah dapat 
langsung menerima kredit yang diajukan.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang   

Tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan 

masyarakat seluruhnya. Negara Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melakukan 

pembangunan disegala bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk 

mencapai masyarakat yang adil sejahtera, dan makmur. Saat ini yang sedang 

diperbaharui selain bidang politik juga khususnya bidang ekonomi yang tidak 

stabil. Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil ini dikarenakan krisis moneter 

selama beberapa tahun terakhir ini masyarakat diharapkan dapat membantu upaya 

pemerintah dalam mengatasi gejolak perekonomian di negara Indonesia. 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan 

bahwa “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak”. 

Perbankan memiliki fungsi sebagai suatu lembaga yang dapat menghimpun 

dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang berasaskan 

demokrasi ekonomi mendukung pelaksana pembangunan, pertumbuhan ekonomi 

dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 
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Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum harus mempunyai arti 

penting dan mendasari dalam berbagai aspek kegiatan tidak terkecuali dalam 

perbuatan hukum pemberian kredit perbankan. Adapun peraturan perundangan 

yang menjadi dasar kegiatan perjanjian pemberian hutang uang adalah Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mana dalam pasal 8 ayat (1) 

dijelaskan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai 

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 

pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang dalam memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari tidak lepas dari bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan 

hidup tersebut seseorang harus berinteraksi dengan orang lain, salah satunya 

dalam hal pinjam meminjam uang. Biasanya pinjam meminjam uang yang 

dilaksanakan tersebut disertai bunga dalam pengembaliannya dan juga benda 

jaminan khususnya benda bergerak yang telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh 

para pihak. Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum 

positif Indonesia, pertama adalah jaminan dalam bentuk gadai, yang diatur dalam 

Pasal 1150 sampai Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedua 

adalah hipotek yang diatur dalam Pasal 1162 hingga Pasal 1178 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata untuk barang tidak bergerak. 

Dalam usaha pembangunan ini diperlukan modal besar untuk pembiayaan. 

Oleh karena itu fungsi perbankan disamping sebagai penghimpun dana 

masyarakat juga sebagai pelaksana pembangunan nasional, maka perbankan 
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Indonesia wajib melakukan usahanya sesuai dengan jiwa Pasal 33 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataan yang dihadapi oleh negara berkembang 

khususnya bangsa Indonesia adalah kurangnya modal. Untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang ingin meminjam uang, maka pemerintah melalui 

Bank Perkreditan Rakyat Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan memberikan 

pinjaman uang kepada masyarakat. 

Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan 

kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang 

dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian 

lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam 

perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta di bawah tangan, ada pula yang 

dibuat dengan akta notaris. Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur 

dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban 

dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak 

yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik.  

Di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Di Pekalongan dalam memberikan 

pinjaman uang, untuk melakukan perjanjian maka peminjam uang (nasabah) harus 

mempunyai barang jaminan. Tanpa membawa benda jaminan seorang nasabah 

tidak akan mendapat uang pinjaman, jadi adanya benda jaminan merupakan syarat 

pinjam meminjam uang di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Di Pekalongan.  

Antara pemberian kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang erat. 

Kreditur demi menjamin pelunasan kredit dari pihak debitur tidak akan mau 

memberi hutang/pinjaman jika tidak ada jaminan yang dinilai dapat menjamin 
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pelunasan utang debitur dan perjanjian pemberian jaminan tidak dapat lahir tanpa 

didahului perjanjian pemberian kredit.  

Kegiatan perjanjian pemberian kredit oleh bank mengandung suatu resiko, 

sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan 

yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam 

arti keyakinan atas kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi 

hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus 

diperhatikan oleh bank.  

Kredit menurut pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 tentang 

Perbankan 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 melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.  

Tanpa membawa benda jaminan seorang nasabah tidak akan mendapat 

uang pinjaman, jadi adanya benda jaminan merupakan syarat pinjam meminjam 

uang di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan.  

Persyaratan merupakan hal yang sangat penting dalam mengajukan kredit. 

Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang diminta dari pihak bank maka 

pemohon itu tidak akan mendapatkan dana yang akan digunakan untuk usahanya 

dengan jaminan benda bergerak yang dimiliki nasabah. Benda jaminan akan tetap 

pada kekuasaan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sejahtera Artha Sembada di 

Pekalongan selama hutang nasabah belum dilunasi. Benda jaminan baru 

dikembalikan kepada nasabah setelah nasabah melunasi hutangnya di PT. BPR 
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Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan pada waktu yang telah ditetapkan dalam 

perjanjian. Nasabah yang tidak melunasi pinjamannya di PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada di Pekalongan maka pihak bank dapat melelang benda jaminan, dan 

hasilnya digunakan untuk melunasi hutang nasabah.  

Kaitannya dengan pemberian jaminan kredit dari debitur kepada kreditur, 

jaminan kredit dapat dijamin dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam hal 

ini debitur menjaminkan surat BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor). 

Bahwa surat BPKB tentang pemberian jaminan kredit dapat di gunakan sebagai 

jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu bank yang berkehendak 

adanya perjanjian pinjam meminjam.  

Berkaitan dengan hal-hal tersebut maka dilakukan penelitian mengenai 

pelaksanaan dari perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda 

bergerak dari segi hukumnya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti 

engan judul “PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT 

DENGAN JAMINAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. 

BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA DI 

PEKALONGAN “. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Salah satu langkah penting dalam pemerataan pembangunan nasional 

disegala bidang dan sekaligus memperluas lapangan kerja adalah memberikan 

kesempatan untuk berkembang bagi pengusaha golongan ekonomi lemah 

khususnya pemberian kemudahan untuk mendapatkan permodalan. Dalam 



6 

 

membiayai usahanya baik untuk memperbesar usaha maupun yang akan 

membuka usaha baru dengan keterbatasan dana yang dimiliki, maka pilihan 

pertama akan jatuh pada pencarian modal kepada pihak lain atau kepada lembaga 

perbankan yang berupa kredit. 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh identifikasi masalah mengenai 

perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor 

yang dilakukan di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Mengenai persyaratan pelaksanaan perjanjian pemberian kredit di PT. 

BPR Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan;  

2. Mengenai bentuk dan nilai barang yang akan dijadikan barang jaminan 

dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit di PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada di Pekalongan; 

3. Mengenai proses penyelesaian kredit barang jaminan berupa kepemilikan 

kendaraan bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan.  

Dari uraian diatas penulis ingin mengangkat pembahasan ini kedalam 

penulisan ilmiah mengenai penyelesaian perjanjian pemberian kredit dengan 

jaminan kepemilikan kendaraan bermotor yang penelitiannya dilakukan di PT. 

BPR Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan.  

 

1.3.  Batasan Masalah 

Mengingat luasnya masalah jaminan kepemilikan kendaraan bermotor 

untuk menjamin penyelesaian perjanjian pemberian kredit, maka dalam skripsi ini 
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hanya membahas mengenai penyelesaian perjanjian pemberian kredit dengan 

jaminan kepemilikan kendaraan bermotor studi kasus di PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan. 

 

1.4.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan adanya uraian-uraian di dalam latar belakang masalah 

tersebut diatas dapat ditemukan masalah yang timbul dan untuk megetahui 

kejelasan apa saja yang akan dibahas dalam praktek sehubungan dengan 

penyelesaian perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan 

bermotor studi kasus di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan, untuk 

itu penulis merumuskan pokok masalah yang akan timbul serta hal-hal yang 

berhubungan dengan pembuatan skripsi ini, antara lain: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan 

kepemilikian kendaraan bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

di Pekalongan? 

2. Hambatan-Hambatan apa yang dihadapi dalam jaminan kepemilikan 

kendaraan bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan 

dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut ? 

3. Bagaimanakah penyelesaian hukum apabila nasabah wanprestasi dalam 

perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaaraan 

bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan? 
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1.5.  Tujuan Penelitian 

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah penjabaran 

strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus penelitian 

yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian 

dirumuskanlah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan 

jaminan kepemilikan kendaraan bermotor di PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi di PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan dalam pelaksanaan penjaminan 

kepemilikan kendaraan bermotor dan upaya untuk mengatasi hambatan 

tersebut. 

3. Untuk mengetahui penyelesaian masalah apabila terjadi wanprestasi 

antara kreditur dengan debitur di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di 

Pekalongan. 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari besarnya 

manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian tersebut. Dengan adanya 

penelitian ini manfaat yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut: 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis dalam penulisan skripsi ini berguna untuk mendapatkan 

sebuah gambaran yang lebih jelas dan menambah ilmu pengetahuan bagi 
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peneliti sendiri atau orang lain tentang pelaksanaan perjanjian pemberian 

kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor . 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Dapat memberikan masukan bagi PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di 

Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan bagi nasabahnya. 

2. Dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan bank sebagai 

obyek penelitian mengenai pentingnya meneliti barkas secara 

mendalam dan mendetail, apakah berkas tersebut sudah lengkap dan 

memenuhi syarat, serta keaslian dan keabsahan dari berkas tersebut. 

3. Dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan mendorong penulis 

untuk lebih giat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga 

penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang 

ilmu hukum. 

 

1.7.  Sistematika Penulisan  

Didalam menyusun skripsi maka akan disusun menjadi dua bagian, yaitu 

pertama bagian awal dan kedua bagian isi dari skripsi. 

Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

persetujuan pembimbing, halaman pernyataan, halaman motto dan 

persembahan, halaman prakata, halaman abstrak, daftar isi, daftar lampiran 

dan daftar tabel. 

Bagian kedua adalah isi skripsi yang terdiri dari lima bab yaitu : 
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Bab 1 tentang Pendahuluan, menguraikan beberapa hal yang menjadi 

latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sitematika penulisan skripsi.  

Bab 2 tentang Tinjauan Pustaka, menguraikan tinjauan umum 

tentang bank, tinjauan umum jaminan, tinjauan umum tentang kredit, 

tinjauan umum tentang perjanjian. 

Bab 3 tentang Metode Penelitian, menguraikan metode yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus 

dan variabel penelitian, sumber data penelitian, metode alat dan 

pengumpulan data, metode analisis data. 

Bab 4 tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan 

tentang hasil penelitian dan analisisnya yang meliputi pelaksanaan 

perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan 

bermotor yang dilakukan di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di 

Pekalongan. 

Bab 5 tentang Penutup, yang memuat tentang simpulan dari hasil 

penelitian yang telah dianalisa dan saran-saran dari hasil penelitian tersebut.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Tentang Bank 

2.1.1. Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 

angka 1 Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentu-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Menurut Hermansyah, “Bank adalah lembaga keuangan yang 
menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-
badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan 
menyinpan dana-dana yang dimiliknya, melalui kegiatan perkreditan dan 
berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta 
melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor 
perekonomian” (Hermansyah,2006:7) 

 
Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan 

bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran.  

2.1.2. Jenis-jenis Bank  

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, jenis-jenis bank terdiri dari : 
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2.1.2.1. Bank Umum 

1. Pengertian Bank Umum  

Bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU 

Perbankan, 1998:10). 

2. Tujuan Bank Umum 

Menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 

tentang Perbankanmengatur tujuan perbankan Indonesia yaitu 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

3. Usaha Bank Umum 

Usaha-usaha Bank Umum menurut pasal 6 Undang-Undang No.10 

Tahun 1998 tentang Perbankan antara lain : 

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
berupa giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, 
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

2) Memberikan kredit;  
3) Menerbitkan surat pengakuan hutang; 
4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun 

untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; 
5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk kepentingan nasabah; 
6) Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau 

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan 
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan 
wesel unjuk, cek atau surat berharga lainnya. 

7) Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan 
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 
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8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 
berharga; 

9) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah 
lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa 
efek; 

10) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun 
sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya 
kepada bank; 

11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan 
kegiatan wali amanat; 

12) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip 
syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia; 

13) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 

Selain dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, Bank Umum dapat pula : 

1. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; 

2. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan 
di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, 
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan 
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia ; 

3. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 
akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan 
Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali 
penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia ; dan 

4. d.bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun 
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 
dana pensiun yang berlaku. 

 
2.1.2.2. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) 

1. Pengertian BPR 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu jenis bank 

yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan 
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menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat 

masyarakat yang membutuhkan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan 

sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang 

Desa atau Bank Pasar. 

BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur 

berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 

tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut secara jelas 

disebutkan bahwa ada dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha 

mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari 

masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat 

menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat 

Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih 

sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah. 

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Perbankan No. 10 

tahun 1998 pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayarannya.  
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2. Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Sesuai  dengan  pasal  13  Undang-Undang Perbankan No. 10 

tahun  

1998  tentang  Perbankan  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  

mempunyai  

kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut : 

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

berupa, deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu; 

2) Memberikan kredit; 

3) Menyediakan pembiayaan dan menempatkan dana berdasarkan 

Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia; 

4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan 

pada bank lain. 

3. Larangan dari Bank Perkreditan Rakyat 

Sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 

1998 tentang Perbankan Bank Perkreditan Rakyat dilarang : 

1) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran ; 

2) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ; 

3) melakukan penyertaan modal ; 
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4) melakukan usaha perasuransian ; 

5) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan No. 10 

tahun 1998 tentang Perbankan. 

 

2.2.  Tinjauan Umum Tentang Jaminan 

2.2.1. Pengertian Jaminan  

Istialah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, 

sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang 

dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti 

yang ditentukan dalam pasal 1131 KUHPerdata maupun tanggungan atas 

perikatan tertentu dari seseorang.  

Jaminan adalah harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan 

guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur 

tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil 

pelunasan dari harta kekayaan yang menjadi jaminan itu 

(Sutarno,2003:94).  

Jaminan yang ideal adalah :  

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang 
memerlukan kredit. 

2. Sifatnya tidak melemahkan potensi atau kekuatan pencari kredit atau 
debitur untuk melakukan atau meneruskan usahanya. 

3. Memberikan kepastian kepada pemberi kredit atau kreditur bahwa 
jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi dan mudah diuangkan 
untuk melunasi utangnya penerima kredit (Subekti, 1999:74). 
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Dalam rangka perjanjian pemberian kredit umumnya diikuti 

penyediaan jaminan oleh kredit, hal tersebut mensyaratkan adanya 

jaminan bagi pemberi kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian 

hukum bagi kreditur disinilah arti penting adanya jaminan. 

2.2.2. Obyek Jaminan 

Menurut Pasal 1131 KUHPerdata, benda-benda yang dapat dijadikan 

jaminan digolongkan dalam beberapa macam yaitu : 

1. Benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. 

2. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada. 

3. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. 

4. Benda   yang   dipakai  langsung   habis  dan  benda  yang  dipakai   

tidak 

langsung habis. 

5. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat 

diperdagangkan. 

Penggolongan tersebut harus dijadikan pedoman dalam 

menempatkan hukum jaminan, faktor jaminan merupakan faktor yang 

sangat penting bagi kreditur untuk mendapatkan kepastian dilunasinya 

kredit oleh debitur, adapun jaminan yang ideal diharapkan oleh kreditur, 

yakni jaminan yang berdaya guna dapat memberikan kepastian kepada 

pemberi kredit agar mudah dijual atau diuangkan guna menutup dan 

melunasi kredit debitur. Obyek jaminan  tetap  mempunyai  nilai yang 
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tinggi dan untuk itu ada kalanya status, bahwa obyek jaminan tetap 

memberikan hasil yang baik.  

2.2.3. Subyek Jaminan  

Subyek dalam perjanjian pengikatan jaminan ialah pihak-pihak yang 

tersangkut dalam perjanjian pengikatan jaminan yang mencangkup dua 

pihak yaitu pihak kreditur sebagai penerima jaminan dan debitur sebagai 

pemberi jaminan. Pemberi jaminan bisa debitur sendiri bisa pihak ketiga 

(bukan debitur) sebagai pemilik benda jaminan. Pada dasarnya pihak yang 

memberi jaminan adalah pihak yang berwenang menjaminkan barang itu 

yaitu pemilik barang. Orang atau badan hukum yang tidak memiliki 

barang atau benda secara sah menurut hukum tidak berwenang untuk 

menjaminkan barang atau benda tersebut. Dengan kata lain yang berhak 

menjaminkan atas barang atau benda adalah pemilik barang atau benda 

tersebut. 

2.2.4. Sifat Perjanjian dalam Pengikatan Jaminan  

Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat accessoir, artinya 

perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya 

tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Perjanjian 

pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi 

tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok sehingga 

perjanjian kredit harus dibuat lebih dulu baru kemudian perjanjian 

pengikatan jaminan. Dengan demikian kedudukan perjanjian jaminan yang 



19 

 

dikonstruksikan sebagai perjanjian accessoir mempunyai akibat hukum 

yaitu: 

1. Adanya tergantung pada perjanjian pokok. 
2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. 
3. Jika perjanjian pokok batal maka ikut batal. 
4. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok. 
5. Jika perutangan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut 

beralih juga perjanjian tanpa adanya penyerahan khusus (Sofwan, 
1980:37).  
 

2.2.5. Macam Jaminan  

Menurut hukum perdata, jaminan dapat dibedakan menjadi 2 

macam, yaitu : 

2.2.5.1. Jaminan Perorangan  

Jaminan perorangan (personal quarentee) adalah jaminan berupa 

pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, 

guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak-

pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji 

(wanprestasi). 

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang 

berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang  menjamin  

dipenuhinya kewajiban- kewajiban si berutang (debitur). Ia bahkan dapat 

diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut. (Subekti, 

1989:15) 

Dalam jaminan perseorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk 

pemenuhan kewajiban-kewajiban si berutang, yang dijamin pemenuhan 

seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si 
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penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan-

ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan. 

2.2.5.2. Jaminan Kebendaan 

 Tercantum dalam pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan 

bahwa : “Segala kebendaan debitur atau nasabah baik bergerak maupun 

yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di 

kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan”.  

Jaminan yang bersifat hak kebendaan ialah “suatu hak hak yang 

memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat 

dipertahankan terhadap tiap orang” (Subekti, 2003:62). 

Hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan, penting 

sekali arti pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dimana 

atas dasar pembedaan benda tersebut, menentukan jenis lembaga 

jaminan/ikatan kredit yang mana dan yang dapat dipasang untuk kredit 

yang akan diberikan. 

Jika benda jaminan itu berbentuk benda tidak bergerak, maka dapat 

dipasang lembaga jaminan yang berbentuk hipotek dan hak tanggungan, 

sedangkan  benda  jaminan  itu  berbentuk  benda  bergerak,  maka  

sebagai lembaga jaminan dapat berbentuk gadai atau fidusia. 

2.2.6. Pengikatan Jaminan Fidusia 

Berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 1 angka 1 Undang-

Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian Fidusia 
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adalah pengalihan hak kepamilikan suatu benda atas dasar kepercayaan 

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 

tersebut tetap dalam pengusaan pemilik benda. 

Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga gadai, maka yang 

menjadi obyek jaminannya yaitu barang bergerak baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Sebelum adanya 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia di satu sisi 

memberi kemudahan bagi debitur (pemberi fidusia) karena tetap 

menguasai dan dapat menggunakan benda yang dijaminkan tetapi di sisi 

yang lain kreditur (pemegang fidusia) kurang terjamin kepentingannya hal 

ini karena fidusia tidak didaftarkan. Adanya Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 maka fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. 

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perkem-

bangan ekonomi dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat sekarang 

memerlukan bentuk-bentuk jaminan, dimana orang atau masyarakat dapat 

memperoleh kredit dengan jaminan barang bergerak namun orang / 

masyarakat tersebut masih tetap dapat memakainya untuk keperluan sehari-

hari maupun untuk keperluan usahanya. Berdasarkan kenyataan tersebut 

menunjukkan betapa pentingnya lembaga fidusia sebagai lembaga jaminan 

yang memungkinkan menampung kebutuhan-kebutuhan kredit, yang tidak 

dapat melalui lembaga jaminan lain. Lembaga jaminan fidusia lazim dipakai 
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sebagai jaminan dalam praktek perbankan, dalam lembaga simpan pinjam di 

kantor-kantor koperasi, pada importer, eksportir, leveransir dan lain-lain. 

(Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1977:75).  

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

dalam hal pelaksanaan pemberian jaminan maka kedua belah pihak yakni 

Bank sebagai kreditur dan debitur akan tunduk pada ketentuan 

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang jaminan Fidusia yang dalam prakteknya banyak penyimpangan-

penyimpangan. Pada saat ini masih banyak Bank khususnya Bank 

Perkreditan Rakyat yang memberikan kredit dengan perjanjian tambahan 

fidusia tanpa dibuat secara Notariil (otentik) dan konskwensi logisnya 

tidak diadakan pendaftaran Jaminan Fidusia. Yang dalam hal ini tentunya 

tidak bermasalah apabila kredit yang diberikan dibayar dengan lancar 

akan tetapi akan terjadi problematik apabila debitur wanprestasi. 

 

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kredit 

2.3.1. Pengertian Kredit  

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan dirumuskan 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”.  
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Kredit adalah “suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepeda pihak 

lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang 

akan datang disertai dengan suatu kontrapresatsi berupa bunga, atau dengan 

adanya pinjaman tersebut maka peminjam uang (nasabah) harus mempunyai 

suatu barang jaminan apapun” (Badrulzaman, 1983:22).  

Meliputi  benda  jaminan  yang  dapat  dijadikan  sebagai jaminan 

yakni benda tidak bergerak, benda bergerak, benda tidak berwujud dan 

benda berwujud. Pinjam-meminjam adalah suatu pinjam uang oleh KUH 

Perdata diatur dalam Bab XIII Buku III Pasal 1754 sampai Pasal 1769. 

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata “Pinjam-meminjam adalah suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang 

lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena 

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan 

sejumlah yang sama dari jenis dan mutu sama pula”. 

Kepercayaan sebagai tonggak hutang, oleh pakar hukum R.Subekti, 

menggambarkan dalam uraian kalimat sebagai berikut: “Bahwa perkataan 

hutang berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapat kepercayaan 

dari Bank” (Subekti,1996:1).  

Seseorang    dipercaya    untuk    memperoleh   kredit   pada   

umumnya perbankan menggunakan prinsip instrument analisa dalam 

pemberian kredit yang terkenal dengan The Fives Of Credit Analysis (5C) 

atau prinsip penilaian dalam memberikan kredit dengan analisis 5C yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Character  (Kepribadian,  watak)  adalah   moral,  watak atau sifat 
seorang 
 pribadi yang baik dalam hal ini calon debitur. Tujuannya untuk 
memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-
orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.  

2. Capacity  (Kemampuan)  yaitu  untuk  melihat  kemampuan calon 
nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan 
kemampuannya mengelola usahanya serta kemampuannya mencari laba 
dan mempu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan 
dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan mampu 
melunasi hutangnya.  

3. Capital (Modal) adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan 
yang dimiliki nasabah usaha yang akan dibiayai oleh bank. Dalam hal 
ini bank  harus  terlebih  dahulu  melakukan  penelitian  terhadap  
modal  yang  
dimiliki oleh pemohon kredit.  

4. Collateral  (Jaminan, agunan)  merupakan  fungsi  jaminan yang 
diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, guna 
memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan 
pelunasan dari barang-barang  jaminan  tersebut  bilamana  debitur  
tidak  dapat  melunasi 
hutangnya pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian.  

5. Condition of economy (Kondisi ekonomi) yaitu dalam pemberian kredit 
oleh Bank hendaknya melihat kondisi ekonomi secara umum dan sektor 
usaha debitur perlu memperoleh perhatian dari Bank  untuk 
memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh 
kondisi ekonomi tersebut untuk sekarang dan untuk masa yang akan 
datang sesuai sektor masing-masing. (Djumhana, 2003:394).  
 

Menurut Salim (Salim, 2004:104), Bank dalam memberikan kredit, 

selain menerapkan prinsip 5C, juga menerapkan 7P, antara lain :  

1. Personality : yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau 
tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga 
mencangkup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan dalam 
menghadapi suatu masalah. 

2. Party (Para Pihak) : Para pihak merupakan titik sentral yang 
diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu bank sebagai 
pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap 
debitur, bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya. 

3. Purpose (Tujuan) : yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam 
mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, dan 
harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan 
untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit. 
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4. Paymen (Pembayaran) : merupakan ukuran bagaimana cara debitur 
mengembalikan kredit yang telah diambil, sehingga dengan demikian 
diharapkan bahwa kredit yang akan diberikan tersebut dapat dibayar 
kembali oleh debitur yang bersangkutan. Semakin banyak sumber 
penghasilan debitur maka akan semakin baik. 

5. Profitability (Perolehan Laba) : untuk menganalisis bagaimana 
kemampuan debitur dalam mencari laba, bank harus berantisipasi 
apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada 
bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi 
pembayaran kredit. 

6. Protection (Perlindungan) : tujuannya adalah bagaimana menjaga agar 
usaha dan jaminan mendapatkan perindungan. Perlindungan dapat 
berupa jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi. 

7. Prospect : yaitu untuk menilai usaha debitur dimasa yang akan datang 
menguntungkan atau tidak, hal ini penting mengingat jika fasilitas 
kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospect, bukan hanya bank 
yang akan rugi tetapi juga nasabah.  
 

Rachmadi (2003:250) Menyatakan bahwa selain menggunakan 

prinsip 5C dan 7P dalam memberikan kredit bank juga harus menerapkan 

prinsip 3R, terdiri dari :  

1. Returns (Hasil yang Diperoleh) : yaitu hasil yang diperoleh oleh debitur 
ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon 
kreditur, artinya perolehan hasil tersebut mencukupi untuk membayar 
kembali kredit beserta bunganya, ongkos-ongkos, dan sebagainya. 

2. Repayment (Pembayaran Kembali) merupakan kemampuan membayar 
kembali dari pihak debitur. Kemampuan membayar tersebut harus 
sesuai dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang diberikan. 

3. Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko) merupakan 
kemampuan debitur untuk menanggung risiko jika terjadi hal diluar 
antisipasi kedua belah pihak terutama bila dapat menyebabkan kredit 
macet, oleh karena itu harus dipertimbangkan mengenai jaminan atau 
asuransi barang atau kredit apakah cukup aman atau menutupi risiko 
tersebut.  
 

Tujuan dari penilaian kredit adalah agar kredit yang akan diberikan 

selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal antara lain :  

1. Keamanan kredit (Safety), artinya harus benar-benar diyakini bahwa 
kredit tersebut dapat dilunasi kembali. 

2. Terarah tujuan penggunaan kredit (Suitability), yaitu bahwa kredit akan 
dipergunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan 
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mesyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan 
peraturan yang berlaku. 

3. Menguntungkan (Profitable), baik bagi bank sendiri barupa penghasilan 
bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin 
berkembangnya usaha (Rahardja, 1997:107). 
 

2.3.2. Fungsi Kredit  

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan 

antara lain sebagai berikut : 

1. Meningkatkan daya guna uang. 

Artinya para pemilik uang/modal dapat secara langsung maminjamkan 

uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk 

meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya dan dapat 

menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan.  

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan 

pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga 

pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan 

wesel, maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.  

3. Meningkatkan daya guna barang peredaran barang. 

Artinya dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses 

bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut 

menjadi meningkat. 

4. Sebagai alat stabilitas ekonomi. 

Artinya dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan  

diarahkan kepada usaha-usaha antara lain pengendalian inflasi, 

peningkatan ekspor, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. 



27 

 

5. Meningkatkan kegairahan berusaha. 

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, 

namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan.  

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan. 

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas 

usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. 

7. Alat untuk meningkatkan hubungan internasional  

Bank-bank  besar  di luar  negeri  yang  mempunyai  jaringan usaha 

dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung 

maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam 

negeri. (Kasmir, 2002:97) 

2.3.3. Tujuan Kredit  

Tujuan penyalur kredit adalah untuk : 

1. Memperoleh pendapatan Bank dari bunga kredit; 
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada; 
3. Melaksanakan kegiatan operasional Bank; 
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat; 
5. Memperbesar lalu lintas pembayaran; 
6. Menambah modal kerja perusahaan; 
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Hasibuan, 

2001:88).  
 

2.3.4. Jenis Kredit  

Dari segi jaminan, jenis kredit dibedakan menjadi 2 (dua) antara lain : 

1. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu 

jaminan, jaminan tersebut dapat berupa fisik (collateral) dan 

berbentuk barang berwujud atau tidak terwujud atau jaminan orang. 
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Dilihat dari jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat 

digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu : 

1) Kredit  Produktif,  yaitu  kredit  yang  digunakan untuk 

peningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Untuk jenis ini 

terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu : 

(1) Kredit  investasi,  yaitu  kredit  yang  digunakan  untuk  

keperluan perluasan kerja atau membangun proyek baru atau 

untuk keperluan rehabilitasi.  

(2) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk 

keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 

2) Kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat umumnya (sumber 

pengembaliannya dari fixed income debitur ) (Naja, 2005:125). 

3) Kredit perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk 

kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan 

barang dagangannya. 

2. Kredit tanpa jaminan, merupakan pemberian kredit yang diberikan 

tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah 

selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji 

bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya dalam transaksi perbankan 

maupun kegiatan usaha yang dijalaninya. Kredit tanpa jaminan 

mengandung lebih besar resiko, sehingga dengan demikian berlaku 
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bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun 

tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian 

seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.  

2.3.5. Prosedur Pemberian Kredit  

Secara umum prosedur dalam pemberian kredit ada tiga  tahap yaitu: 

1. Pengajuan permohonan kredit 

Untuk  memperoleh  kredit  dari  bank,  maka  tahap  pertama  

yang dilakukan adalah mengajukan permohonan kredit kepada bank 

yang bersangkutan. Dimana permohonan tersebut harus dilampiri 

dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. 

2. Penelitian berkas kredit  

Setelah permohonan kredit tersebut diterima oleh bank, maka 

bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail 

terhadap berkas permohonan kredit yang diajukan tersebut. Sedangkan 

apabila ternyata berkas kredit yang diajukan tersebut belum lengkap 

dan belum memenuhi  persyaratan   yang   ditentukan,   maka   bank  

akan   meminta kepada pemohon untuk melengkapinya. 

 

2.4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

2.4.1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian adalah suatu sumber perikatan ketentuan dalam pasal 

1233 KUH Perdata Buku III, menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan 

dilahirkan karena perjanjian maupun karena Undang-Undang.  
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Pengertian  perjanjian  menurut  pasal 1313 KUH Perdata adalah 

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih”. 

Rumusan tersebut menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan 

seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti bahwa dari 

suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang 

(pihak) kepada satu atau lebih orang atau pihak lainnya yang berhak atas 

prestasi tersebut, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bahwa dalam 

suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak. Dimana satu pihak adalah 

pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang 

berhak atas prestasi tersebut (kreditur). 

Ketentuan dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut kurang 

memuaskan karena terdapat kelemahan-kelemahan. Kelemahan-

kelemahan tersebut seperti diuraikan sebagai berikut: 

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan 

“satu orang / lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya 

datang satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya 

perumusan itu “saling   mengikatkan   diri”,   jadi  ada  consensus  

(kesepakatan)   antara pihak-pihak.  

2. Kata perbuatan mencakup juga consensus. Dalam pengertian “perbuatan” 

termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa 

(zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang 

mengandung suatu consensus seharusnya dipakai kata “persetujuan”. 
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3. Pengertian  perjanjian  terlalu  luas.  Misalnya  pengertian lapangan hukum 

keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara kreditur dan 

debitur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki 

oleh buku ketiga KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang 

bersifat kebendaan, buku perjanjian yang bersifat personal.  

4. Tanpa menyebutkan tujuan, dalam merumuskan pasal itu tidak 

disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak 

mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. 

Ada beberapa sarjana juga memberikan pengertian dari perjanjian, 

antara lain : 

1. Subekti, pengertian dari perjanjian berpendapat bahwa : 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikrarkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya (sesuai 

dengan definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata)” 

(Subekti,1977:4). 

2. Abdulkadir Muhammad, berpendapat bahwa Hukum Perjanjian adalah 

“suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling 

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 

kekayaan” (Hukum Perjanjian, 1986: 4). 

3. R. Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa perjanjian adalah “suatu 

perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak 

dalam  mana  satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 

melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan pelaksanaan janji 

tersebut” (Hukum Perdata, 1981:11).   
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Dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313-1314 KUH Perdata 

dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan 

perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib 

berprestasi) dan perikatan yang bertimbal balik (kedua belah pihak saling 

berprestasi). Debitur pada satu sisi menjadi kreditur pada sisi yang lain 

pada saat bersamaan. Ini merupakan karakteristik khusus dari perikatan 

yang lahir dari perjanjian. Pada perikatan yang lahir dari Undang-Undang, 

hanya ada satu pihak yang menjadi debitur dan pihak lain menjadi kreditur 

yang berhak atas pelaksanaan prestasi debitur.  

Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat 

hukum yaitu hak (right) dan kewajiban (obligation). Sedangkan hubungan 

hukum berdasarkan perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi karena 

persetujuan atau kesepakatan para pihaknya. Sedangkan hubungan hukum 

yang terjadi karena hukum adalah hubungan hukum yang terjadi karena 

undang-undang atau hukum adat menentukannya demikian tanpa perlu ada 

persetujuan/kesepakatan terlebih dahulu.  

2.4.2. Unsur-unsur perjanjian 

Dalam perjanjian harus memenuhi tiga unsur yaitu : 

1. Essentialia, ialah unsur yang sangat esensi/penting dalam suatu 

perjanjian yang harus ada. 

2. Naturalia,   adalah  unsur  perjanjian  yang  sewajarnya  ada  jika   

tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak. 
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3. Accidentalia,  ialah  unsur  perjanjian  yang  ada  jika  dikehendaki  

oleh  kedua belah pihak.  

2.4.3. Syarat Syahnya Perjanjian 

Syarat-syarat  sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan 

Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi, untuk syahnya perjanjian-

perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu : 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu pokok persoalan tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal (tidak terlarang); 

Keempat unsur tersebut, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang di 

golongkan ke dalam : 

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang 

mengadakan perjanjian (unsur subyektif); 

2. Dua unsur lain yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian 

(unsur obyektif). 

Unsur subyektif menyangkut adanya unsur kesepakatan secara 

bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak-pihak 

yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi 

keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang 

diperjanjikan dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang 

disepakati untuk dilaksanakan haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau 

diperkenankan menurut hukum. 
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Salah satu unsur yang tidak dapat dipenuhi dari keempat unsur 

tersebut dapat diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat 

dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), 

maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur 

subbyektif). Dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari 

perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. 

1) Syarat Subyektif. 

(1) Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya 

Kesepakatan diantara para pihak debitur dalam 

ketentuan Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUH 

Perdata yang merupakan pengetahuan dari asas 

konsensualisme. Pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap 

terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali 

dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena 

adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Kesepakatan 

dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua 

atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka 

kehendaki untuk dilaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, 

dan siapa yang harus melaksanakan.  

Dalam perjanjian konsensuil, KUHPerdata menentukan 

bahwa segera setelah terjadi kesepakatan, maka lahirlah 

perjanjian, pada saat yang sama juga menerbitkan perikatan 
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diantara para pihak yang telah bersepakat dan berjanji tersebut. 

Dengan lahirnya perikatan diantara para pihak yang sepakat 

tersebut, KUHPerdata membebankan kewajiban pada debitur 

dalam  perikatan  untuk  memberikan  penggantian berupa 

biaya, rugi dan bunga atas ketidak pemenuhannya. 

(2) Kecakapan untuk bertindak / membuat suatu perjanjian 

Adanya kecakapan untuk bertindak merupakan syarat 

subyektif kedua, terbentuknya perjanjian yang sah diantara 

para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal 

berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam 

hukum. Meskipun kedua hal tersebut secara prinsipil berbeda, 

namun dalam membahas masalah kecakapan bertindak yang 

melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah 

kewenangan untuk bertindak juga tidak dapat dilupakan.  

2) Syarat Obyektif 

Syarat obyektif untuk sahnya perjanjian antara lain : 

(1) Suatu Suatu Pokok Tertentu 

Keharusan adanya suatu objek atau hal tertentu dalam 

perjanjian diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 

KUH Perdata. Tanpa adanya suatu objek, yang merupakan 

tujuan dari pihak yang berisikan hak dan kewajiban dari salah 

satu atau para pihak dalam perjanjian. Hal ini merupakan 

kensekuensi dari perjanjian. 
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(2) Suatu Sebab yang Halal 

Kewajiban adanya kuasa suatu sebab yang halal diatur 

dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata. 

Suatu sebab yang halal artinya adalah tidak bertentangan 

dengan norma-norma yang berlaku atau hukum, kebiasaan 

dan tidak menggangu ketertiban, dan ketentraman dalam 

masyarakat. Suatu sebab yang bertentangan dengan Undang-

Undang akan menyebabkan perjanjian menjadi batal. 

Perjanjian yang bertentangan dengan hukum dapat menjadi 

tidak berlaku hanya untuk sebagian isi perjanjian itu saja atau 

hanya terhadap subyek tertentu saja.  

2.4.4. Asas-Asas Hukum Perjanjian 

Hukum perjanjian memuat sejumlah asas-asas hukum. Pengertian 

asas hukum menurut Satjipto Raharjo, asas hukum dapat diartikan 

sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang 

bersangkutan sebagai basic fruth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-

asas hukum itulah pertimbangan yang etis dan sosial masyarakat masuk 

kedalam hukum. 

Berikut asas-asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut : 

1. Asas Kebebasan Berkontrak 

KUH Perdata  memberikan  hak  kepada para pihak untuk 

membuat dan melakukan kesepakatan apa saja, dengan siapa saja, 
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selama mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur 

dalam Buku III KUH Perdata.  

Menurut  Sutan   Remi  Syahdeini  menyatakan  bahwa  

Kebebasan berkontrak sebagai kebebasan para pihak yang terlibat 

dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui 

klausula-klausula dalam perjanjian tersebut tanpa campur tangan 

pihak lain. 

Dalam KUHPerdata tidak ditemukan istilah kebebasan 

berkontrak maupun pengertiannya, namun para ahli berpendapat dan 

mengakui bahwa dalam KUHPerdata terdapat asas tersebut, yaitu 

tersirat dalam Pasal 1338 ayat 1  KUHPerdata  yang berbunyi : 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”.  

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para 

pihak untuk : 

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian; 

2) Memilih dengan pihak mana akan membuat suatu perjanjian; 

3) Menentukan atau memilih klausula dari perjanjian yang akan 

dibuatnya; 

4) Menetapkan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; 

5) Menetapkan bentuk perjanjian, tertulis atau lisan. 

Kebebasan berkontrak adalah begitu ecensial, baik bagi individu 

untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan pribadi dan dalam 
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lalu lintas kemasyarakatan serta untuk mengindahkan kepentingan, 

harta kekayaannya, maupun bagi masyarakat sebagai satu kesatuan, 

sehingga hal-hal tersebut oleh beberapa peneliti dianggap sebagai 

suatu hak dasar. 

2. Asas Konsensualitas  

Asas Konsensualitas merupakan pengejawantahan dari sistem 

terbuka Buku III KUH Perdata, yang dalam hukum perjanjian 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk 

membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai Undang-

undang   selama dan sepanjang kesempatan yang dicapai. 

Dalam perjanjian, hal utama yang harus ditonjolkan adalah 

bahwa kita berpegang pada asas konsensualitas, yang merupakan 

syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern dan bagi terciptanya 

kepastian hukum. Diutarakan oleh Hegen, asas konsensuailias 

merupakan suatu puncak peningkatan manusia yang tersirat dalam 

pepatah: “Esn man een man, een word een word” maksudnya adalah 

ditingkatkan diletakkan kepercayaan pada perkataannya, orang itu 

ditingkatkan martabat setinggi-tingginya sebagai manusia. Namun 

hukum harus menyelenggarakan ketertiban dan menegakkan keadilan 

dalam masyarakat dan memerlukan asas konsensualitas demi 

tercapainya kepastian  hukum,  yang  disimpulkan  dari Pasal 1320 Jo 

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Uundang-Undang Hukum Perdata.  
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3. Asas Kekuatan Mengikat 

Asas personalia terdapat dalam rumusan Passal 1315 KUH 

Perdata dan dipertegas oleh Pasal 1340 KUH Perdata. Sistem terbuka 

yang dianut oleh hukum kontrak ataupun bagi prinsip kekuatan 

mengikat dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW atau Pasal 1338 

ayat (1) KUH Perdata. Didalam Pasal 1339 KUH Perdata 

dimaksudkan prinsip kekuatan mengikat. 

Keterikatan pada sebuah persetujuan terkandung dalam janji 

atau kesanggupan yang diberikan oleh para pihak yang satu terhadap 

yang lain. Adigium (ungkapan) pacta sunt servada diakui sebagai 

aturan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh manusia-manusia 

secara timbal balik, pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan 

jika perlu dapat dipaksakan sehingga secara hukum mengikat.  

4. Asas Itikad Baik  

Menurut Prof. Subekti, SH merumuskan itikad baik sebagai 

berikut : 

“Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. 

Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada 

pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan 

sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan 

kesulitan-kesulitan”.  

Tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, yang berbunyi 

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, 
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Artinya, para pihak harus melaksanakan substansi kontrak 

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh, kejujuran serta 

kemauan baik dari para pihak. Asas ini terkait dengan subyek hukum 

sebagai para pihak dalam perjanjian. Itikad baik adalah suatu sikap 

batin atau keadaan kejiwaan manusia yang: 

1) Jujur; 

2) Terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau digelapkan); 

3) Tulus ikhlas; 

4) Sungguh-sungguh. 

Fungsi Itikad Baik dalam perjanjian adalah Rumusan pasal 1338 

ayat 3 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa itikad baik harus 

digunakan pada saat pelaksanaan suatu kontrak. Hal ini berarti bahwa 

pada waktu kontrak dilaksanakan, selain ketentuan-ketentuan yang 

telah disepakati dalam kontrak yang wajib ditaati oleh para pihak, 

melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak 

tertulis. Jadi, itikad baik berfungsi menambah (aanvullend) ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam 

kontrak. 

2.4.5. Akibat Hukum Perjanjian 

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

mengatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata-kata “secara sah” 

berarti memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang 
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ditentukan oleh hukum. Selanjutnya kata “berlaku sebagai Undang-

Undang” berarti mengikatkan para pihak yang menutup perjanjian, seperti 

Undang-Undang juga mengikat orang terhadap siapa Undang-Undang 

yang berlaku.  

Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di 

antara para pihak yang membuatnya, berarti bahwa setiap perjanjian hanya 

membawa akibat baerlakunya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata bagi 

para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.  

2.4.6. Hapusnya Perjanjian  

Mengenai peraturan tentang berakhirnya perjanjian diatur di dalam 

Bab XII Buku III KUH Perdata. Peraturan untuk itu adalah perlu bagi 

kedua belah pihak,  baik  untuk menentukan sikap selanjutnya maupun 

untuk memperjelas 

sampai dimana batas perjanjian tersebut. 

Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan beberapa cara 

hapusnya suatu perjanjian yaitu : 

1. Pembayaran; 
2. Penawaran tunai disertai dengan penitipan;  
3. Pembaharuan hutang; 
4. Perjumpaan hutang; 
5. Percampuran hutang;  
6. Pembebasan hutang; 
7. Musnahnya benda yang terhutang;  
8. Kebatalan/pembatalan; 
9. Berlakunya syarat batal; 
10. Kadaluarsa atau lewat waktu. 
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Jika dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi salah satu unsur dari 

hapusnya perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, maka perjanjian 

tersebut berakhir sehingga dengan berakhirnya perjanjian tersebut para 

pihak terbebas dari hak dan kewajiban masing-masing. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Dasar Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian 

kualitatif, definisi mengenai penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln 

yang dikutip dalam buku Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada 

(Moleong, 2000: 4).  

Sejalan dengan definisi dari Denzin dan Lincoln tersebut Moleong juga 

mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2000: 5).  

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan atau 

mengungkapkan kebenaran ilmiah yang obyektif, metodik, dan sistematik, 

obyektif berarti masalah yang dibahas dan dilaporkan itu dapat diuji kebenarannya 

berdasarkan data-data hasil penelitian yang dikumpulkan, metodik artinya 

dilaksanakan sesuai dengan metode ilmiah yang telah ditentukan, dan sistematik, 

artinya setelah data-data sekunder dan primer dapat dikumpulkan dan dianalisis 
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sedemikian rupa maka disusunlah bahan-bahan tersebut dengan baik dan teratur 

ke dalam bentuk skripsi yang memuat uraian-uraian menurut kelompok bidang 

masing-masing sehingga antara bagian (unsur) yang satu dengan yang lain 

mempunyai hubungan fungsional yang saling bertautan sebagaimana tercermin 

pada judul skripsi tersebut (Hilman Hadikusuma, 1995: 9). 

 

3.2. Metode Pendekatan  

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, 

yaitu suatu penelitian yang menekankan pada hukum, serta menelaah kaidah-

kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. 

Penelitian yang menggunakan  pendekatan kualitatif, yaitu “sebagai 

prosedur pendekatan penelitian yang mengahasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” Bogman 

dan Taylor dalam buku (Moleong, 2007:4). 

Menurut Bogman dan Taylor pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara holistik. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan 

individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan. Bogman dan Taylor dalam 

buku (Moleong, 2007:4). 

Metode kualitatif digunakan karena setidaknya memiliki beberapa 

pertimbangan : 

1. Penyelesaian  metode   kualitatif   lebih   mudah   apabila   berhadapan  

dengan kenyataan ganda; 
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2. Metode kualitatif menggunakan secara langsung hakekat hubungan 

antara peneliti dan responden; 

3. Metode kualitatif peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai 

yang dihadapi. (Moleong, 2007: 9). 

 

3.3.   Lokasi Penelitian 

Lokasi  penelitian  adalah  tempat  dimana penelitian ini dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat di PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan Jalan KHM. Mansyur No. 129 di Pekalongan. Dipilihnya 

lokasi penelitian ini dikarenakan PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan 

menyediakan data kualitatif layanan kredit dar proses awal pemberian sampai 

dengan pelunasan kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor dimana 

setiap tahun mengalami peningkatan jumlah nasabah yang menjadi debiturnya, 

selain itu di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan juga membuka 

kantor cabang di kota Pemalang. 

 

3.4. Fokus dan Variabel Penelitian  

Fokus pada dasarnya adalah “masalah yang bersumber dari pengalaman 

peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah 

ataupun kepustakaan lainnya” (Moleong, 2007: 94). 

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah mengenai 

penyelesaian perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan 
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bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan. Hal ini dilakukan 

peneliti dengan cara mengumpulkan data secukupnya yang mengarahkan pada 

hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian hutang uang atau pemberian kredit. 

Berdasarkan konsep diatas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : 

1. Prosedur atau proses pelaksanaan perjanjian hutang uang dengan 

jaminan kepemilikan kendaraan bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada; 

2. Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian hutang uang 

dengan jaminan  kepemilikan  kendaaraan  bermotor di PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan; 

3. Hambatan-hambatan   yang   dihadapi    dalam   jaminan   kepemilikan  

kendaraan bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di 

Pekalongan dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut; 

4. Penyelesaian hukum apabila debitur melakukan wanprestasi. 

Dari pemfokusan masalah yang diambil oleh penulis ini diharapkan bisa 

memperjelas dan mempertajam bahasan yang akan diambil oleh penulis sehingga 

lebih detail dan rinci serta tidak menimbulkan berbagai persepsi yang terlalu luas 

tentang penulisan dan kajian yang terdapat dalam skripsi ini.  

3.5. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian menurut Moleong adalah subyek dari mana data 

yang dapat diperoleh (Arikunto, 1998:116).  

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

sebagai berikut : 
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3.5.1. Sumber Data Primer  

Sumber  data  utama atau primer merupakan kata-kata atau  tindakan 

orang yang diamati atau diwawancarai dalam penelitian (Moleong, 2007:112).  

Sumber data primer adalah sumber data yang asli yang diperoleh peneliti 

dari obyek penelitian atau narasumber yang didapat dari tempat penelitian yang 

kemudian akan dianalisis dalam menemukan sumber data ini dilakukan 

wawancara langsung dengan pegawai Bank BPR Sejahtera Artha Sembada dan 

masyarakat guna mendapatkan informasi yang diperlukan dengan jelas dan benar. 

Sumber data ini melalui wawancara yang diperoleh peneliti dari: 

1. Responden 

Responden merupakan orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti (Arikunto, 2006:20). 

Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah nasabah di PT. 

BPR Sejahtera Artha Sembada yang berjumlah 3 (tiga) orang, 

sedangkan 3 orang responden dari pegawai di PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada di Pekalongan yaitu Direktur PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada, Kepala bagian kredit, dan Account Officer. Nasabah 

yang akan meminjam uang atau hutang di PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada ini berdasarkan tujuan pengambilan kredit. Adapun 

nasabah yang meminjam uang atau kredit dengan tujuan untuk 

modal usaha atau modal kerja. Beberapa responden diharapkan dapat 

terungkap kata-kata atau jawaban, tindakan yang diharapkan dapat 

terungkap kata-kata atau jawaban atau tindakan orang yang diamati 
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atau diwawancarai merupakan sumber data utama (Moleong, 

2000:12).  

2. Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan  untuk  memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian 

(Moleong, 2000:112).  

Data yang akan diperoleh melalui Direktur PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada, Kepala bagian kredit, dan Account Officer di PT. 

BPR Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan. Metode ini dilakukan 

dengan metode tanya jawab secara langsung dengan informan 

dengan menggunakan pedoman wawancara kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan (Moleong, 2000:90). Dalam hal ini memberikan dua 

cara untuk menemukan informan yaitu melalui keterangan orang 

yang berwenang baik secara formal maupun informal, serta melalui 

wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian 

tetap dilakukan terlebih dahulu dengan wawancara. Pendahuluan 

demi tujuan terpenuhinya syarat untuk menjadi seorang informan 

sebagaimana dikemukakan Moleong (2000:90) yaitu dia jujur, taat 

pada janji, patuh pada peraturan suka bicara tidak termasuk salah 

satu anggota kelompok yaitu bertentangan dalam latar penelitian dan 

mempunyai pandangan tertentu sesuatu hal atau suatu peristiwa yang 

terjadi. 
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3.5.2. Sumber Data Sekunder 

Sumber   data  sekunder   adalah  sumber  data  yang   diperoleh  dari  

penelitian kepustakaan dan dokumentasi dengan cara menelusuri atau 

mempelajari literatur-literatur serta dokumen-dokumen resmi yang ada 

relevansinya dengan obyek penelitian. Menurut Moleong Sumber data 

sekunder adalah tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat terbagi 

atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber tertulis, sumber dari arsip-

arsip  dokumen  pribadi dan dokumen resmi. Data sekunder atau data yang 

tertulis yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa :  

1. Literatur-literatur dari perpustakaan yang berupa buku berkaitan 

tentang perjanjian kredit, tentang jaminan kredit, dan tentang 

Perbankan.  

2. Dokumen dan data-data hasil penelitian yang ada kaitannya dengan 

penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan 

bermotor antara lain berkas-berkas permohonan peminjaman uang, 

berkas-berkas adanya jaminan yang akan dijadikan jaminan, surat 

pernyataan permohonan peminjaman uang, surat keterangan 

permohonan adanya barang jaminan. 

 

3.6. Alat dan Pengumpulan Data 

Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dan  data  primer  yang 

diperoleh  melalui  suatu   penelitian  berdasarkan  pada  ruang lingkup dan 

tujuan dari penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
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3.6.1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (intervee) kemudian 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong,2007:186). 

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan 

oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (Moleong,2002:187). Dalam penelitian ini wawancara 

dilakukan dengan pihak responden dan informan. Adapun pihak responden 

selaku Direktur PT. BPR Sejahtera Artha Sembada, Kepala bagian kredit, 

dan Account Officer dan nasabah peminjam hutang di PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada di Pekalongan. 

3.6.2. Observasi  

Dalam pengertian psikologis, observasi atau pengamatan meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan 

suatu alat indera manusia (Arikunto,2002:135), yaitu observasi yang 

dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai 

instrumen pengamatan, adapun alat yang akan digunakan penulis untuk 

mendukung pelaksanaan observasi adalah pedoman pelaksanaan observasi.  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 

kemudian dilakukan penelitian (Soemitro, 1985:62). Dalam penelitian ini 

akan diamati penyelesaian hutang uang dengan jaminan kepemilikan 
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kendaraan bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan. 

Pengamatan dilakukan sendiri secara langsung di tempat obyek penelitian. 

Observasi dilakukan untuk mengamati proses pelayanan nasabah dalam 

memberikan kredit dalam hal antara lain: 

1. Untuk mengecek kebenaran informasi karena ditanyakan langsung 

kepada subyek secara lebih dekat; 

2. Untuk mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya; 

3. Mampu memahami situasi yang rumit dan perilaku yang kompleks. 

3.6.3. Dokumen 

1. Penelitian kualitatif juga menggunakan metode dokumen yaitu “dengan 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya’ (Arikunto, 2006:231). 

2. Dokumen ini dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh 

penulis dari hasil observasi dan wawancara dengan mencocokkan 

kondisi yang ada dalam buku atau dokumen yang lain dengan 

kenyataan dilapangan.  

3.6.4. Studi Kepustakaan 

1. Peraturan-peraturan yang berlaku, seperti : 

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No. 

23 Tahun 1999 Tantang Bank Indonesia, dan buku-buku ilmu hukum 

yang berkaitan dengan perajanjian, perbankan, dan hukum jaminan. 



52 

 

2. Pendapat-pendapat para pakar dan praktisi hukum serta sarjana-

sarjana yang bergerak dibidang hukum atau bidang-bidang lainnya 

yang berkaitan, yang terdapat dalam buku-buku hukum.  

 

3.7. Keabsahan Data 

Keabsahan  data  adalah “bahwa setiap keadaan harus memenuhi 

mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat 

diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang 

konsistensi dari prosedurnya dan kenetralannya dari temuan dan keputusan-

keputusannya” (Moleong,2000:178). 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam 

penulisan skripsi ini menggunakan metode triangulasi. 

Teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya dengan jalan menurut Moleong, berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. (Patton dalam 

Moleong,2007:330). 

Hal itu dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan    data    hasil   pengamatan   dengan   data   hasil   dari 

wawancara; 

2. Membandingkan  apa  yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi; 
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3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan; 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Patton dalam Moleong, 2007:178). 

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan oleh 

peneliti adalah pemeriksaan sumber lainnya, yang dicapai dengan jalan 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.  

 Wawancara 

Sumber data 

 Dokumen 

 

Teknik  triangulasi  hasil  wawancara dengan isi dokumen. Sumber data 

berasal  dari pedoman wawancara dengan isi dokumen yang diharapkan  

sesuai dengan fokus penelitian. 

Dalam metode ini tidak bisa berharap bahwa hasil dari pembanding 

tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran. Hal 

terpenting  disini  adalah  bisa  mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya 

perbedaan-perbedaan tersebut. (Patton dalam Moleong, 2007:180). 
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3.8. Metode Analisis Data  

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan 

tema-tema dan merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data, tema dan 

hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan 

smber-sumber data yang ada (Ashshofa, 2006:66).  

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan metode analisa 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati (Moleong,2002:103).  

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif dan 

hasil pembahasan data deskriptif. Analisis data ini dilakukan dengan cara 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarik 

kesimpulan, yakni digunakan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk 

mendapatkan data lengkap. Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan 

data apa adanya sesuai hasil  observasi dari interview di lapangan (Miles dan 

Huberman, 1992:15). 

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.  

2. Reduksi Data  

Reduksi Data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dan 
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menggolongkan, menyatukan dan membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulannya 

dapat ditarik dan diverifikasi (Miles, 1992:18). 

3. Penyajian Data  

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan (Miles, 1992:17-18). Data yang diperoleh dari obyek penelitian baik 

dari data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis dan 

disajikan dalam bentuk laporan penelitian kualitatif yaitu berdasarkan konsep, 

teori, peraturan perundang-undangan tentang perbankan serta penyelesaian 

hutang uang dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor dan dilengkapi 

dengan lampiran-lampirannya yang menggambarkan penyelesaian hutang uang 

dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan.  

4. Verifikasi Data 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan pada catatan lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yaitu mencapai validitasnya 

(Miles, 1992:19). 

Keempat komponen antara lain pengolahan data, reduksi data, sajian 

data dan veifikasi data saling interaktif yaitu mempengaruhi dan terkait. 

Pertama-tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan mengadakan 

wawancara atau obsevarsi yang disebut tahap pengumpulan data, data yang 

telah terkumpul kemudian direduksi. Setelah direduksi kemudian diadakan 
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sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data, 

apabila ketiga hal tersebut selesai maka diambil verifikasi. 

Secara skematis proses pengolahan data, reduksi data, sajian data dan 

verifikasi data dapat digambarkan dalam skema dibawah ini : 

  

 

 

 

 

(Miles dan Huberman, 1992:19). 

 

3.9. Prosedur Penelitian 

Keilmiahan sebuah hasil penelitian selain dipengaruhi tentang keabsahan 

data yang diperoleh juga dipengaruhi oleh prosedur penelitian yang  digunakan.  

Penelitian  ini  disajikan  dalam  bentuk skripsi sehingga prosedur  yang  dipakai  

mengacu  pada  aturan  penyusunan  skripsi   yang berlaku di lingkungan 

Universitas Negeri Semarang, yaitu: 

1. Pengajuan Judul Skripsi 

Judul skripsi diajukan kepada Dewan Skripsi, dan setelah disetujui 

dilaporkan kepada Ketua Jurusan untuk ditetapkan Dosen Pembimbing. 

2. Penyusunan Proposal Skripsi 

Proposal merupakan langkah awal sebelum penelitian dilakukan. 

Proposal merupakan gambaran mengenai kelayakan suatu masalah untuk 

PENGUMPULAN DATA PENYAJIAN DATA 

REDUKSI DATA KESIMPULAN-KESIMPULAN 
PENAFSIRAN/VERIFIKASI 
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diteliti. Proposal penelitian ini diajukan kepada Pembimbing sampai 

mendapat persetujuan. 

3. Izin Penelitian  

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu bentuk penelitian yang 

melibatkan berbagai komponen diantaranya instansi pemerintah maupun 

swasta sehingga harus mendapat izin secara tertulis. Izin penelitian diajukan 

kepada Kantor Bank PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan. 

4. Penyusunan Hasil Penelitian 

Penulis  mengolah data setelah penelitian selesai dilakukan dalam 

bentuk tulisan, sehingga hasil penelitian utuh. Hasil penelitian kemudian 

dibahas dengan menggunakan teori-teori yang mempunyai relevansi dengan 

hasil penelitian. Penulis dapat membuat kesimpulan data apa yang telah 

diteliti dan sekaligus memberikan saran-saran yang dipandang perlu.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1.  Gambaran Umum PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan  

4.1.1.1. Sejarah PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan yang dahulu 

bernama PT. BPR Swadharma Weleri didirikan berdasarkan Akte Notaris 

No. 42 tanggal 30 November 1995, yang dibuat dihadapan Notaris Ivonne 

Barnetha Sinyal, SH Notaris di Cilacap. Anggaran dasar PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia No. C2-1453.HT.01.01. tahun 1996 tertanggal 5 

Februari 1996 yang diumumkan dalam Berita Acara Republik Indonesia No. 

79 tertanggal 1 Oktober 1996, Tambahan No.8443/1996. Terhitung sejak 

tanggal 1 Juli 1996 sampai dengan 5 September 2006 berkedudukan di 

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Perubahan terhadap anggaran dasar 

Bank dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2006 berdasarkan Akta Notaris 

No.21, yang dibuat dihadapan Notaris  M.V.   Endang  Kusestuti  Budi  

Santoso,  S.H  Notaris  di Weleri. Atas persetujuan izin efektif dari Bank 

Indonesia No: 8/1830/DPBPR/IDABPR/Sm tanggal 22 Agustus 2006 

kedudukan PT. BPR Sejahtera Artha Sembada pindah ke jalan KHM. 

Mansyur No.129 Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. PT. BPR 
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Sejahtera Artha Sembada adalah salah satu dari 14 Bank Perkreditan Rakyat 

yang tergabung dalam BPR Group ANS (Artha Nusa Sembada). PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada menjadi salah satu BPR swasta pertama di 

Pekalongan yang berhasil dalam pengentasan kemiskinan dan dalam upaya 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, melalui pemberian 

kredit di sektor riil.  

Berawal dari proses akuisisi PT. BPR Swadharma Weleri, oleh 

group ANS pada bulan November 2005 dengan asset 2,8 Milyar, dan 

nilai modal disetor hanya 375 juta rupiah. Untuk memenuhi persyaratan 

modal BPR sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/06, Bapak 

Zainal Abidinsyah Siregar (pemilik 99,5% saham di PT. ANS) 

menyetorkan dana sebesar 625 juta rupiah dalam bentuk saham. Pada 

tahun 2006 dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. BPR 

Group ANS, diputuskan untuk merelokasikan PT. BPR Swadarma 

Weleri ke Pekalongan sedangkan PT. BPR Cepiring berelokasi ke 

Weleri, dengan pertimbangan : 

1. PT. BPR Swadarma Weleri dan PT. BPR Cepiring terletak dalam 

satu kabupaten. 

2. Banyak terjadi lompatan debitur PT. BPR Swadarma Weleri ke PT. 

BPR Semarang.  

PT. BPR Swadarma Weleri tepat pada tanggal 9 September 2006 

secara sah dan resmi berelokasi ke Pekalongan. Tahun 2007 PT. BPR 

Swadarma Weleri berubah nama menjadi PT. BPR Sejahtera Artha 
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Sembada Pekalongan. Kemudian di bulan Desamber 2009 PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada telah berhasil melakukan ekspansi usaha 

dengan membuka kantor cabang di Pemalang.  

Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/06, mengatur tentang 

keberadaan Badan Perkreditan Rakyat di Indonesia adalah berada dalam 

naungan aturan Bank Indonesia, dalam segala bentuk simpanan yang 

tertampung di BPR dilindungi sepenuhnya oleh LPS. Dari bentuk hukum 

dan peraturan yang mengikat kelembagaannya menerangkan perbedaan 

BPR dari LKM seperti Koperasi, BMT atau  lainnya. BMT sama dengan 

koperasi simpan pinjam dimana manajemen bertanggung jawab kepada 

seluruh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan, tidak berada dalam 

naungan Peraturan Bank Indonesia dan tidak pula menajdi peserta LPS, 

sehingga keamanan simpanan di dalamnya kurang terjamin. 

Untuk meningkatkan produktivitasnya PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada membina kerjasama dengan bank-bank lain. Pada tahun 2007 

PT. Bank Mandiri menyalurkan dana kredit mikro melalui “Linkage 

program” dengan PT. BPR Sejahtera Artha Sembada. Pada tahun 2008 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada menjadi satu-satunya BPR swasta di 

area pantura yang mendapatkan kepercayaan dari PT. Bank CIMB Niaga 

untuk menyalurkan dana kredit terutama di sektor mikro.  

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan mengalami 

pertumbuhan yang sangat bagus, beranjak dengan asset hanya 2,8 Milyar 

di tahun 2005, hanya dalam kurun waktu 5 tahun total asset sudah 
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mencapai 12,8 Milyar. Dengan Growth yang tinggi membuka peluang 

besar bagi PT. BPR Sejahtera Artha Sembada dalam mengembangkan 

usahanya. Dalam menghadapi pemberlakuan perjanjian perdagangan 

bebas Negara ASEAN-6 dan China (ACFTA), PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada mempunyai beberapa strategi : 

1. Perluasan / Pemekaran ruang dan wilayah usaha 

2. Peningkatan kapasitas pembiayaan dan mobilisasi dana 

3. Pembiayaan UMKM Unggulan 

4. Penerapan  strategi  manajemen   resiko   agar   BPR   dapat  lebih 

menangkap peluang dan meningkatkan efesiensi. (Berdasarkan 

dokumen Company Profile hal. 10 yang diberikan PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada Pekalongan) 

Berdasarkan dokumen Company Profile yang diberikan PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada Pekalongan Beberapa “in progress programs” 

di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan di tahun 2010: 

1. Menerapkan “ Online sistem “ dengan seluruh kantor cabang. 

2. Membuka kantor cabang baru di Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan 

3. Membuka pelayanan “ Online paymen “ di seluruh kantor 

4. Realisasi pembiayaan melalui “ Linkage program “ dengan PT. 

Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI. 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di Pekalongan untuk lebih 

meningkatkan eksistensinya melalui beberapa promosi dan kerjasama 
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dengan beberapa sekolah, kantor dan perusahaan. PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada, dalam pemberian kredit ini diberikan juga kepada 

pengusaha kecil menengah untuk mencoba mengentaskan kemiskinan di 

Pekalongan. Program ini diberikan secara tidak langsung untuk 

membantu program pemerintah kota Pekalonagan dalam pengentasan 

kemiskinan di lingkungan kota Pekalongan. (Berdasarkan dokumen 

Company Profile hal. 12 yang diberikan PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan) 

4.1.1.2. Tujuan Didirikannya PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan 

Tujuan Didirikannya PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan adalah sebagai berikut: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk deposito 

berjangka dan tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan 

dengan itu. 

2. Menyalurkan kredit bagi pengusaha menengah, pengusaha kecil, 

bagi yang membutuhkan modal dan masyarakat pedesaan. 

(Berdasarkan dokumen Company Profile hal. 12 yang diberikan 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan) 

4.1.1.3. Struktur Organisasi PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan 

Struktur oraganisasi adalah gambaran sekelompok orang yang 

melaksanakan dan kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan untuk 
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mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Struktur organisasi dalam suatu 

perusahaan dapat memperlihatkan adanya suatu hubungan kerjasama 

diantara orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Organisasi sendiri 

akan dapat terus hidup dan berkembang apabila semua pegawai dapat 

saling bekerjasama dan berkomunikasi untuk menggapai tujuan yang 

telah ditetapkan untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Adapun struktur organisasi di PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada sebagai berikut : 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  

PT. BPR SEJAHTERA ARTHA SEMBADA 

 
 

 

 

 

 
  

 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

R U P S 
(Rapat Umum Pemegang Saham) 

S P I 
(Satuan Pengawas Intern) 

Dewan Komisaris 
Kom. Utama : Karyoto 

Komisaris : Farid Makruf 

Dewan Direksi 
Dir. Utama : Ivan Agustianto 

Direktur : M.N Bernadin 

Kabag. Marketing 
Ari Yulianto 

Kabag. Operasional 
Nur Widiastuti 

1. Account Officer 
Harianto, Deddy, Adi 

 
2. Funding Officer 

Udi H, Nuri Fajriyati 

Cabang Pemalang 
Ka. Cabang : Ary Setiawan 

Kabag. KKM 
Hentri Kurniasari 

1. Teller 
2. Umum 
3. Loan 
4. Accounting 

Petugas Lapangan 
Nur, Ida, Novi, Isti, dkk 
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Tugas dan tanggung jawab RUPS adalah sebagai berikut : 

1. RUPS meliputi Rapat Umum Pemegang Saham yaitu organ 

perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan 

memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi 

atau komisaris.  

2. Dewan Komisaris, yaitu organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat 

kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Komisaris melakukan 

pengawasan terhadap kebijakan Direksi serta pemberian nasehat 

kepada Direksi, dalam hal:  

1) Penyusunan / pelaksanaan / pertanggungjawaban RJPP dan 
RKAP 

2) Kepatuhan terhadap anggaran dasar dan peraturan yang berlaku 
3) Pelaksanaan keputusan RUPS 
4) Efektivitas pelaksanaan praktik-praktik GCG 
5) Efektivitas struktur pengendalian intern 
6) Penilaian/pemberian rekomendasi tentang manajemen risiko 

perusahaan. (Berdasarkan dokumen Company Profile hal. 14 
yang diberikan PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan). 

 
3. Dewan Direksi, yaitu organ perseroan yang bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan 

perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar 

pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Tugas dan 

Tanggung jawab Dewan Direksi yaitu:  

1) Menyusun anggaran  
2) Menyusun strategi dan rencana kerja untuk mencapai 

anggaran. 
3) Mengkoordinasikan aktivitas penghimpunan dana penyaluran 

kredit dengan baik, aman dan lancar. 



65 

 

4) Menjaga keseimbangan penghimpunan dana, penyaluran kredit 
serta keseimbangan likuiditas secara optimal. 

5) Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar. 
6) Memastikan sistem atau prosedur operasional dan perkreditan 

dilaksanakan sesuai ketentuan. 
7) Meningkatkan, memelihara dan mengamankan harta bank.  
8) Menindaklanjuti hasil evaluasi atau pemeriksaan BI, komisaris 

dan SPI. 
9) Mereview aplikasi kredit sebelum menyetujui dan 

merekomendasikan. 
10) Melakukan penilaian secara menyeluruh untuk mengetahui 

kelayakan usaha calon debitur. 
11) Merekomendasikan atau mengusulkan penyelesaian pinjaman 

bermasalah melalui jalur hukum dan tetap berpedoman pada 
prinsip cos and benefit. 

12) Menggunakan sumber daya yang dimiliki PT. BPR Sejahtera 
Artha Sembada secara optimal untuk mencapai tingkat 
efisiensi dan produktivitas yang telah ditetapkan. (Berdasarkan 
dokumen Company Profile hal. 14 yang diberikan PT. BPR 
Sejahtera Artha Sembada Pekalongan). 

 
4. SPI meliputi Satuan Pengawas Intern yaitu Proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.    

Tugas dan Tanggung Jawab SPI (Satuan Pengawas Intern) yaitu: 
 

1) Membuat strategi, kebijakan, serta rencana kegiatan 
pengawasan; 

2) Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan; 
3) Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berfungsi 

efektif dan emberikan saran-saran perbaikan; 
4) Melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas usaha;  
5) Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus; 
6) Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen;  
7) Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasannya langsung 

kepada Direktur Utama dan memberikan tembusan kepada 
Komisaris melalui Komite Audit. (Berdasarkan dokumen 
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Company Profile hal. 15 yang diberikan PT. BPR Sejahtera 
Artha Sembada Pekalongan).  
 

5. Kepala bagian Marketing atau pemasaran adalah proses sosial dan 

manajerial dari individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginannya melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran 

produk dan jasa yang bernilai untuk mampu memberikan kepuasan 

kepada pihak lain. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu: 

1) Memasarkan produk tabungan, deposito, kredit dan jasa 
lainnya. 

2) Menjelaskan keunggulan produk tabungan, deposito dan 
pinjaman serta produk lainnya kepada calon nasabah. 

3) Melakukan investigasi berkas permohonan atau permintaan 
kredit. 

4) Melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan menilai 
kelayakan usaha calon debitur. 

5) Melakukan peninjauan lokasi jaminan dan memeriksa 
keabsahannya dan menilai kelayakan jaminan. 

6) Membuat laporan hasil peninjauan lapangan dan 
merekomendasikan kepada kredit komite. 

7) Memonitor perkembangan usaha dan angsuran pinjaman. 
8) Membuat rencana penagihan  
9) Aktif melakukan penagihan kredit baik yang lancar maupun 

yang bermasalah. (Berdasarkan dokumen Company Profile hal. 
15 yang diberikan PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 
Pekalongan) 

 
6. Kepala bagian Operasional tugas dan tanggung jawabnya yaitu: 

1) Memastikan bahwa pengelolaan kas kanca dan surat-surat 
berharga telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
untuk menjaga asset bank. 

2) Memastikan bahwa pelayan kas, pelayanan dana jasa (surat 
kredit berjangka dalam negeri/SKBDN) dan pelayanan pinjaman 
serta kegiatan back office telah sesuai ketentuan yang 
menghindari resiko yang mungkin timbul. 

3) Memastikan bahwa seluruh kegiatan bidang rumah tangga telah 
berjalan efektif dan efisien untuk memperlancar operasional 
kanca dan mengurangi kerugian yang mungkin timbul. 
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4) Memastikan   semua   laporan   untuk   kepentingan   intern   dan 
ekstern telah dibuat dan dikirim tepat waktu dalam rangka 
menunjang pengambilan keputusan menajemen/instansi terkait. 

5) Melaksanakan  tugas-tugas   kedinasan   lainnya   yang   
diberikan atasan untuk operasional kanca. (Berdasarkan 
dokumen Company Profile hal. 16 yang diberikan PT. BPR 
Sejahtera Artha Sembada Pekalongan) 

 
7. Kepala  Bagian  Kredit  Kartini  Mandiri  tugas  dan tanggung 

jawabnya yaitu: 

1) Mencari calon nasabah kredit (debitur). 
2) Melaksanakan, bekerjasama dan mengkoordinir pelaksanakan 

kredit dengan atasan dalam penyaluran kredit dan pemeliharaan 
likuiditas dan solvabilitas bank. 

3) Melakukan pembinaan terhadap nasabah penerima kredit. 
4) Memonitor pembayaran angsuran dan melakukan penagihan-

penagihan. 
5) Mengkoordinir pelaksanaan kredit, memproses pemberian kredit 

dan melaporkan pelaksanaan kredit. 
6) Melaporkan kredit yang mendekati jatuh tempo kepada Direksi. 
7) Melakukan pemblokiran atas benda-benda jaminan debitur 

kepada instansi terkait. 
8) Melakukan pengecekan atas kelengkapan dokumen-dokumen 

kredit yang akan diajukan kepada direksi. (Berdasarkan 
dokumen  Company  Profile  hal. 16 yang  diberikan PT. BPR 
Sejahtera Artha Sembada Pekalongan) 

 
8. Account Officer tugas dan tanggung jawabnya yaitu: 

1) Mencari nasabah yang layak sesuai kriteria peraturan bank  
2) Menilai, menganalisa, mengevaluasi kelayakan kredit dan 

kelengkapan data jaminan  
3) Melakukan kunjungan nasabah agar pemberian kredit tepat 

waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran  
4) Membina hubungan baik dengan nasabah  
5) Melaksanakan prosedur dan kebijakan tentang mengenal 

nasabah sesuai sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh bank 
dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang 
berlaku. (Berdasarkan dokumen Company Profile hal. 17 yang 
diberikan PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan) 

 
9. Teller adalah petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima 

simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan 
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perbankan lain kepada masyarakat, tanda tangan kasir diperlukan 

sebagai tanda sah suatu dokumen transaksi, pada lembaga keuangan, 

pada umumnya kasir bekerja di belakang geral (counter). 

(Berdasarkan dokumen Company Profile hal. 18 yang diberikan PT. 

BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan). 

 

4.1.1.4. Visi dan Misi PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

1. Visi PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Mengoptimalkan segala potensi guna membentuk dan 

membangun PT. BPR Sejahtera Artha Sembada sebagai sarana 

bagi semua elemen masyarakat dan seluruh karyawan dalam 

mencapai kesejahteraan hidup masyarakat yang membutuhkannya.  

2. Misi PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Meningkatkan   kehidupan   perekonomian  masyarakat  

sekitar dan menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui 

pemberian kredit yang tepat dan guna sasaran. (Berdasarkan 

dokumen Company  Profile  hal. 19 yang diberikan PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada Pekalongan). 

4.1.1.5. Jenis Pemberian Kredit di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada mempunyai usaha atau jasa 

dalam bentuk kredit dengan berbagai macam jaminan dan 

persayaratannya antara lain: 
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1. Kredit Umum  

Kredit  umum  ini  yang  menggunakan  jaminan  berupa  

Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Sertifikat Hak 

Milik (SHM) dengan persayaratan sebagai berikut : 

1) Jaminan BPKB meliputi : 

Fotocopy KTP Suami dan Istri, fotocopy kartu keluarga, 

fotocopy BPKB dan STNK, rekening listrik 3 bulan terakhir, 

gesekan nomor rangka dan nomor mesin, kwitansi jual beli 

kendaraan bermotor, sepeda motor minimal thn.2000, mobil 

minimal thn.1995.  

2) Jaminan Sertifikat meliputi : 

Fotocopy KTP Suami dan Istri, fotocopy kartu keluarga, 

fotocopy Sertifikat tanah, fotocopy SPPT PBB, rekening listrik 

3 bulan terakhir. (Berdasarkan dokumen  Company  Profile  hal. 

21 yang diberikan PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan). 

2. Kredit Pegawai Swasta 

Kredit  pegawai  swasta  ini   menggunakan  jaminan berupa 

Surat Kepangkatan  Pegawai,  Buku  Pemilikan  Kendaraan  

Bermotor (BPKB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan 

persayaratan sebagai berikut: Fotocopy KTP Suami dan Istri, 

fotocopy kartu keluarga, surat Kepangkatan Pegawai, surat 

Persetujuan Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan, surat perintah 
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potong gaji, surat pernyataan bendahara gaji, daftar perincian gaji 

bulan terakhir, agunan kredit untuk plafon > Rp. 5 juta, kredit 

diasuransikan. (Berdasarkan dokumen Company  Profile hal. 22 

yang diberikan PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan). 

4.1.1.6. Produk Dalam Pemberian Perjanjian Kerdit di PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada Pekalongan 

Macam-macam Produk Kredit di PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan sebagai berikut : 

1. Saving dan Lending Product 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan dijamin 

sepenuhnya  oleh  LPS Indonesia, sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor  66  Tahun 2008 tentang Besaran Nilai 

simpanan yang dijamin adalah maksimum 2 Milyar rupiah.  

Beberapa jenis produk saving di PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan yaitu : 

1) Tabungan Sejahtera  

Tabungan Sejahtera adalah tabungan untuk perorangan atau 

perusahaan yang diterbitkan dari pihak bank yakni dengan 

biaya administrasi yang sangat murah dan suku bunga yang 

lebih tinggi dibanding tabungan Bank Umum serta pelayanan 

“jemput bola” menjadi satu daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat yang pintar untuk   menyimpan   dana  mereka  di  

PT.  BPR  Sejahtera  Artha 
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Sembada Pekalongan meliputi : 

(1) Suku bunga / bonus wadiah / nisbah bagi hasil = 6% pa 
(2) Biaya administrasi Rp. 1000,-/ bulan 
(3) Setoran awal Rp.10.000,-/ bulan dan setoran selanjutnya 

bebas 
(4) Saldo minimal setelah penarikan Rp. 10.000,- 
(5) Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit 
(6) Pelayanan “jemput bola” untuk penarikan dan setoran. 

(Berdasarkan dokumen Company  Profile hal. 24  yang 
diberikan PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 
Pekalongan). 

 
2) Deposito 

Deposito adalah masyarakat yang ditempatkan di PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada dalam jangka waktu tertentu dengan  

suku bunga wajar dan batas maksimal simpanan sesuai 

ketentuan yang diberlakukan oleh Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS).  

(1) Jangka waktu deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun 
(2) Suku bunga deposito : 

1. Rp. 1 juta s/d Rp. 7,5 juta   =  9 % pa 
2. Rp. 7,5  juta s/d Rp. 25 juta   =  9,5 % pa 
3. > Rp. 25 juta  =  10 % pa  

(3) Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit 
(4) Pembayaran bunga dapat dibukukan langsung ke 

rekening tabungan di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada, 
ditransfer ke rekening Bank Umum manapun di 
Indonesia, di ambil tunai di kantor-kantor PT. BPR 
Sejahtera Artha Sembada. (Berdasarkan dokumen 
Company  Profile hal. 27  yang diberikan PT. BPR 
Sejahtera Artha Sembada Pekalongan). 
 

3) Tabungan Ku 

Tabungan Ku adalah untuk perorangan dengan persyaratan 

mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-
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bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta 

maningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.  

(1) Suku bunga / bonus wadiah / nisbah bagi hasil = 4% pa 
(2) Tanpa Biaya administrasi  
(3) Setoran awal Rp. 10.000,-/ bulan dan setoran selanjutnya 

bebas 
(4) Saldo minimal setelah penarikan Rp. 10.000,- 
(5) Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit 
(5) Pelayanan “jemput bola” untuk penarikan dan setoran. 

(Berdasarkan dokumen Company  Profile hal. 28  yang 
diberikan PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 
Pekalongan). 
 

2. Kredit Modal Kerja (KMK) 

Macam produk Kredit Modal Kerja (KMK) di PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada Pekalongan meliputi:  

1) Kredit Konvensional  

Kredit Konvensional adalah pinjaman yang diberikan untuk 

keperluan meningkatkan produktivitas usaha nasabah dengan 

jaminan asset. Ada dua jenis Kredit Konvensional yang 

diberikan PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan yaitu :  

(1) Angsuran  

- Suku Bunga 1,5 % sampai dengan 2,5 % 

- Angsuran pokok dan bunga wajib dipenuhi setiap bulan 

- Jangka waktu maksimal 48 bulan 

(2) Musiman  

- Suku Bunga 2,5 % sampai dengan 3 % 

- Jangka waktu maksimal 10 bulan 

- Bunga wajib dipenuhi setiap bulan  
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- Angsuran pokok dapat dipenuhi pada saat jatuh tempo 

2) Kredit Kelompok Bakul Sejahtera (KKBS) 

Kredit Kelompok Bakul Sejahtera (KKBS) adalah pinjaman 

yang diberikan kepada para pedagang kecil, seperti pedagang 

pasar tiban (PARTI) dan pedagang asongan untuk menambah 

modal usaha mereka. Di Pekalongan khususnya PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada Pekalongan berhasil membiayai lebih 

dari 600 orang pedagang pasar tiban (PARTI) dalam usahanya 

sehingga taraf hidup kehidupan perekonomian mereka menjadi 

jauh lebih baik. Ada dua jenis Kredit Kelompok Bakul Sejahtera 

(KKBS) yang diberikan yaitu :  

(1) Kredit Tanpa Agunan (KTA) meliputi : 

- Suku Bunga 1,5 % sampai dengan 2,5 % 

- Tanpa jaminan  

- Besarnya kredit antara Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.500.000,- 

(2) Kredit Dengan Jaminan meliputi : 

- Suku Bunga 1,5 % sampai dengan 2,5 % 

- Disertai jaminan  

- Besarnya kredit > Rp. 1.000.000,- (sesuai nilai market 

jaminan) 

3) Kredit Kartini Mandiri (KKM) 

Kredit Kartini Mandiri (KKM) adalah pinjaman yang diberikan 
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khusus kepada kaum wanita terutama ibu-ibu rumah tangga 

yang ingin berwiraswasta untuk ikut membantu perekonomian 

keluarganya. Untuk dapat memperoleh pinjaman ini harus 

dibentuk kelompok yang terdiri minimal 5 orang, dimana setiap 

anggota kelompok bertanggung jawab penuh atas pinjaman yang 

diberikan kepada sesama anggota dalam kelompoknya. Tidak 

hanya sebatas memberikan pinjaman tetapi juga ikut 

mengawasi, membimbing dan mendampingi para nasabah dalam 

usahanya. Kredit ini sudah berhasil mengentaskan ribuan 

keluarga dari kemiskinan. Kredit Kartini Mandiri (KKM) 

tersebut meliputi :  

- Suku Bunga 1,5 % sampai dengan 2,5 % 

- Tanpa jaminan untuk pinjaman < Rp. 2.500.000,- 

- Disertai jaminan untuk pinjaman > Rp. 2.500.000,- 

- Setoran angsuran diambil di lokasi.  

3. Kredit Investasi  

Beberapa macam Kredit Investasi yang diberikan di PT. BPR 

Sejahtera 

Artha Sembada Pekalongan yaitu :  

1) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) 

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) adalah pinjaman 

yang diberikan untuk tujuan pembelian rumah, disini PT. BPR 



75 

 

Sejahtera Artha Sembada bekerjasama dengan beberapa Bank 

Umum dalam pembiayaan, antara lain : 

(1) Bank Syariah Mandiri, untuk Perumahan Menguneng, 

Batang  

(2) Bank Tabungan Negara (BTN) 

2) Kredit Pembuatan Sertifikat Massal 

Kredit Pembuatan Sertifikat Massal adalah pinjaman 

yang diberikan untuk keperluan pembuatan sertifikat atas tanah 

dan bangunan yang dimiliki. PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada memberikan jalan keluar dengan memberikan 

pinjaman lunak untuk biaya pembuatan sertifikat. Bekerjasama 

dengan Badan Pertanahan Nasional setempat, dan sertifikat itu 

berhasil diwujudkan untuk masyarakat tersebut.  

3) Kredit Pembelian Alat Produksi  

Kredit Pembelian Alat Produksi adalah pinjaman yang 

diberikan untuk membiayai pembelian alat-alat produksi, 

seperti mesin, alat percetakan, dan lain-lain.  

4.1.2. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Kepemilikian 

Kendaaraan Bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada di 

Pekalongan  

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya 

diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, dalam hal ini jaminan 

yang dapat digunakan adalah benda bergerak maupun benda tidak 
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bergerak di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan. Salah satunya 

pemberian kredit dengan jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor 

(BPKB), yakni perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan 

bermotor merupakan salah satu kredit yang diberikan PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada Pekalongan.  

Tahapan-tahapan dalam prakteknya untuk pengajuan permohonan 

kredit di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan antara lain : 

1. Di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada prosedur dalam pelaksanaan 

pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor 

yang diberikan dan di buat oleh PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

adalah : 

1) Calon nasabah datang sendiri ke bank untuk meminta atau 

mengambil dan mengisi formulir permohonan kredit  

2) Calon nasabah menyerahkan syarat-syarat dan formulir permohonan 

kredit  

3) Calon nasabah menyerahkan barang jaminan berupa fotocopy Buku 

Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 

4) Menyerahkan lampiran BPKB asli (jika sudah direalisasi) 

5) Menyatakan kesanggupan dengan menandatangani perjanjian kredit 

6) Data yang sudah masuk, kemudian pihak PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan memproses data tersebut dengan:  

(1) Survey lokasi alamat rumah atau dengan telephone  

(2) Survey lokasi dan kondisi usaha 
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(3) Cek agunan atau jaminan dengan difoto 

(4) Komite keputusan kredit 

(5) Hasil keputusan komite kredit (ACC or NO) (Wawancara 

dengan M.N Bernadin, Direktur PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan, 26 Oktober 2010).  

2. Manager menganalisa permohonan dan mewawancarai calon nasabah 

kemudian dilanjutkan dengan registrasi permohonan pembiayaan. 

Hasil analisis yang dilakukan oleh petugas tersebut kemudian 

dibuat laporan atau memorandum credit comite. Subbid account 

officer kemudian akan memberikan informasi dan hasil analisisnya 

kepada komite kredit yang selanjutnya diberikan kepada Kabbid Kredit 

untuk mengevaluasi kembali aplikasi dan hasil analisis kredit. Dari 

hasil analisis kredit tersebut kemudian diberikan kepada direksi untuk 

mendapatkan keputusan untuk menerima atau menolak dari hasil 

pengajuan permohonan kredit calon nasabah.  

Hasil laporan dari petugas yang mensurvey ke rumah atau 

tempat usaha calon nasabah kemudian diserahkan ke komite kredit 

kemudian ke Kabbid.kredit untuk selanjutnya diberikan kepada direksi 

untuk memperoleh keputusan yang berisi ditolak atau diterimanya 

permohonan kredit calon nasabah yang kemudian akan diberitahukan 

kepada calon nasabah. Apabila kredit dinyatakan diterima dan semua 

ketentuan yang diberikan oleh pihak bank disetujui oleh calon nasabah 

maka selanjutnya penandatanganan perjanjian kredit dilanjutkan 
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dengan pengikatan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor. 

(Wawancara dengan Hentri Kurniasari, Kepala Bagian Kredit PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, 27 Oktober 2010).  

3. Kabbid.kredit menyetujui atau menolak pembiayaan. Apabila ditolak, 

pihak bank memanggil nasabah dan menjelaskan alasan penolakan, 

dan apabila disetujui, Kabbid.kredit menandatangani surat persetujuan 

pembiayaan dan diserahkan ke bagian accounting. Berkas-berkas 

pinjaman yang telah disetujui dan selesai ditandatangani oleh para 

pihak atas surat persetujuan pembiayaan dan diserahkan ke bagian 

accounting, lalu diajukan kepada direksi untuk mendapatkan 

tandatangan persetujuan pembayaran pinjaman. Setelah mendapat 

persetujuan dari direksi bank maka surat tanda terima pinjaman dan 

berkas lainnya diserahkan dan diproses dibagian administrasi untuk 

dicatat atau dibukukan sedangkan jaminan akan disimpan oleh pihak 

bank. (Wawancara dengan Hentri Kurniasari, Kepala Bagian Kredit 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, 27 Oktober 2010). 

4. Bagian Accounting membuatkan akad, kemudian meminta tanda 

tangan kepada debitur. Setelah proses tersebut kemudian dibuat master 

data nasabah dan master kredit. Selain itu, bagian accounting membuat 

kartu pembiayaan, buku angsuran dan kwitansi tanda terima yang 

selanjutnya diserahkan ke bagian kas atau teller untuk diproses.  

Untuk permohonan yang telah diputus atau dikabulkan segera 

berkas-berkas tersebut diserahkan kepada operator pembukuan untuk 
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dipersiapkan adalah sebagai berikut: 

1) Memasukkan data nasabah berdasarkan keterangan permohonan 

pinjaman kredit yang telah diputus. 

2) Memasukkan formulir permohonan dalam printer untuk dicetak 

secara kolektif. 

3) Memasang formulir surat pengakuan pinjaman kredit dalam printer 

untuk dicetak secara kolektif. 

4) Menyatukan formulir permohonan dan surat pengakuan pinjaman 

kredit yang telah diisi diserahkan kepada deskman. 

Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan secara dibawah 

tangan dan sepihak yaitu oleh peminjam sebagai surat-surat 

pengakuan pinjaman kredit kepada PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan.  

Bila syarat-syarat pendahuluan telah diperiksa dan diteliti 

benar-benar dan memenuhi persyaratan permohonan itu sudah 

dipenuhi oleh calon nasabah, maka pemohon akan mendapatkan surat 

pembuktian pendaftaran permintaan pinjaman sebagai bukti bahwa 

permintaannya sudah terdaftar di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

dalam surat bukti pendaftaran ini dicantumkan saat akan direalisasi 

(dibayarkan). Maka pegawai bagian kredit mengajukan usulan kepada 

Kas / teller yang ditunjuk tentang besarnya pinjaman yang diberikan. 

Bagian kas juga akan memberikan KTP asli nasabah, surat tanda 

terima pinjaman, kartu angsuran untuk nasabah yang sudah diberi 
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paraf dan stempel oleh bagian kas dan bagian administrasi. 

(Wawancara dengan Hentri Kurniasari, Kepala Bagian Kredit PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, 27 Oktober 2010). 

5. Bagian teller melakukan pemeriksaan dengan mengadakan penilaian 

kredit keabsahan dokumen-dokumen dan melakukan pembayaran 

kepada nasabah, kemudian bagian teller menyerahkan buku angsuran 

diserahkan kepada nasabah untuk menyetor atau membayar pinjaman 

kredit tersebut sampai saat jatuh tempo dalam waktu yang telah 

ditentukan. Apabila besarnya usulan pinjaman di atas wewenang atau 

pejabat yang ditunjuk disetujui maka berkas permohonan tersebut 

diteruskan kepada Operasional Officer (OO) atau pimpinan bank 

sesuai dengan wewenang masing-masing. (Wawancara dengan Hentri 

Kurniasari, Bagian Administrasi Kredit PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan, 28 Oktober 2010). 

“Saya pernah pinjam uang di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

dengan jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), untuk 

tambah modal. Di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada saya mengisi 

formulir permohonan kredit dan syarat harus membawa fotocopy KTP, 

fotocopy KK, Fotocopy BPKB dan STNK, rekening listrik 3 bulan 

terakhir, Gesekan nomor rangka dan nomor mesin, Kwitansi jual beli 

kendaraan bermotor. Kemudian besoknnya petugas datang kerumah untuk 

melihat rumah dan usaha saya. Setelah 3 hari saya ditelpon untuk datang 

ke bank karena kredit saya sudah dapat cair” (Wawancara dengan Bapak 
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Sutarno, nasabah PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, 26 

Oktober 2010). 

Pelunasan kredit di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada seperti pada 

umumnya pembayaran angsuran kredit yaitu dengan datang langsung ke 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada dengan membawa sejumlah uang dan 

kartu angsuran. Apabila nasabah tidak dapat datang ke PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada maka petugas bank yang ditunjuk dapat datang kerumah 

nasabah untuk mengambil angsuran nasabah. (Wawancara dengan Hentri 

Kurniasari, Kepala Bagian Kredit PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan, 26 Oktober 2010). 

“Saya baru pertama kali mengajukan kredit di PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada dengan jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor 

(BPKB), untuk tambah modal. Di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada saya 

mengisi formulir permohonan kredit dan syarat harus membawa fotocopy 

KTP, fotocopy KK, Fotocopy BPKB dan STNK, rekening listrik 3 bulan 

terakhir, Gesekan nomor rangka dan nomor mesin, Kwitansi jual beli 

kendaraan bermotor. Kemudian besoknnya petugas datang kerumah untuk 

melihat rumah dan usaha saya. Setelah 3 hari saya ditelpon untuk datang 

ke bank karena kredit saya sudah dapat cair dan dapat diambil”. 

(Wawancara dengan Bapak Arif Budiman, nasabah PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada Pekalongan, 26 Oktober 2010).  

Menurut Bapak Sutarno mengatakan bahwa prosedur pemberian 

kredit di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan mudah karena 
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pihak bank tidak mempersulit dalam memberikan kredit dan prosedur-

prosedur yang harus dipenuhi oleh calon nasabah sebenarnya demi 

kepentingan nasabah itu sendiri dan tidak bertujuan untuk mempersulit 

calon nasabah, dan kredit di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada bisa 

menimbulkan jalan keluar dari suatu masalah namun juga dapat 

menimbulkan masalah baru, karena apabila kredit yang diberikan 

terlampau basar maka akan menyulitkan untuk membayarnya. Hal ini 

dikarenakan usaha dagang yang menjadi usaha setiap harinya belum tentu 

mendapat untung yang besar. (Wawancara dengan Bapak Sutarno, nasabah 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, 27 Oktober 2010). 

Menurut Ibu Winarsih juga mengatakan hal yang sama bahwa 

prosedur pemberian kredit di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan mudah karena pihak bank tidak mempersulit dalam 

memberikan kredit dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon nasabah 

sebenarnya demi kepentingan nasabah itu sendiri dan tidak bertujuan 

untuk mempersulit calon nasabah. (Wawancara dengan Ibu Winarsih, 

nasabah PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, 28 Oktober 

2010). 

Menurut Hentri Kurniasari, pemberian perjanjian kredit yang 

diberikan oleh nasabah dapat sebagai sumber pendapatan yang 

memberikan konstribusi atau keuntungan besar bagi PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada melalui bunga dari pembayaran nasabah yang mengalami 

tunggakan dalam pembayarannya. (Wawancara dengan Hentri Kurniasari, 
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Bagian Administrasi Kredit PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan, 28 Oktober 2010). 

Pada hari realisasi pinjaman kredit, nasabah akan mendapatkan 

uang pinjaman melalui kasir atau teller setelah menandatangani kuitansi 

atau tanda terima bukti penyerahan uang pinjaman dan membayar privasi 1 

% (satu persen) dari pinjaman pokok. (Wawancara dengan Hentri 

Kurniasari, Bagian Administrasi Kredit PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan, 28 Oktober 2010). 

Jaminan mempunyai arti yang sangat penting bagi pihak bank demi 

keamanan pinjaman kredit yang diberikan kepada nasabah. Jaminan yang 

ada pada pihak PT. BPR Sejahtera Artha Sembada ada 2 (dua) yaitu : 

1. Agunan atau jaminan utama adalah barang bergerak maupun barang 

tidak bergerak yang dibiayai dengan pinjaman kredit atau yang 

merupakan obyek pembiayaan. Jaminan utama merupakan jaminan 

yang wajib diserahkan oleh nasabah dan nasabah atas fasilitas 

pinjaman kredit yang diterima dari PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada. Fungsi agunan utama tidak hanya sebagai bukti keseriusan 

dari pihak nasabah namun juga sebagai faktor pengurang resiko 

pinjaman kredit yang diberikan tersebut mengalami kemacetan. 

Contoh agunan utama yang ditetapkan dalam pemberian pinjaman 

kredit oleh pihak bank adalah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor 

(BPKB) yang telah dijadikan jaminan buat pemberian pinjaman 

kredit.  
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2. Jaminan Tambahan adalah barang-barang yang diserahkan yang tidak 

termasuk dalam pembiayaan pinjaman kredit. Agunan tambahan 

antara lain dapat berupa usaha yang dimilikinya. Status kepemilikan 

atas barang jaminan tersebut harus diteliti, dan apakah secara yuridis 

dapat dilakukan pengikatan secara efektif.  

Disini nasabah menjaminkan dengan jaminan kepemilikan 

kendaraan bermotor atau dengan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan 

Bermotor) termasuk dengan pengikatan jaminan atau disebut juga dengan 

jaminan fidusia. Karena barang jaminan yang dijadikan jaminan 

merupakan jaminan benda bergerak yang berupa BPKB (Buku Pemilikan 

Kendaraan Bermotor). maka akan diterangkan cara pendaftaran jaminan 

secara fidusia adalah sebagai berikut : 

1. Fidusia yang lazim dikenal dengan nama FEO (Fiduciare Eigendoms 

Overdracht) yang dasarnya merupakan suatu perjanjuan accesor 

antara debitur dan kreditur yang isinya penyerahan hak milik secara 

kepercayaan atau benda bergerak milik debitur kepada kreditur.  

Tetapi benda tersebut masih dikuasai oleh debitur sebagai peminjam 

pakai sehingga yang diserahkan kepada kreditor adalah hak miliknya. 

Penyerahan demikian di namakan penyerahan secara constitutum 

possesorim yang artinya hak milik (bezit) dari barang di mana barang 

tersebut tetap pada orang yang mengalihkan (pengalihan pura-pura).  

Dengan demikian, hubungan hukum antara pemberi fidusia (kreditur) 

merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Namun, 
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dengan di keluarkannya Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 

tentang Fidusia maka penyerahan hak milik suatu barang debitur atau 

pihak ketiga kepada debitur secara kepercayaan sebagai jaminan 

hutang.  

Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, 

sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam 

bentuk fidusia. 

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia  

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai 

dengan Pasal 18 UU No.42 Tahun 1999 tentang fidusia. Benda yang 

dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan 

pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada 

dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Perundang-undangan. 

(Berdasarkan dokumen Company Profile hal. 30 yang diberikan PT. 

BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan). 

4.1.3. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi dalam Jaminan Kepemilikan 

Kendaraan Bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan dan Upaya Untuk Mengatasinya  

Berdasarkan hasil penelitian di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan mendapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian 

pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaaran bermotor antara 

lain :  

1. Kredit kurang lancar  
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Yakni pinjaman yang pembayaran pokok dan atau bunga tidak 

dilaksanakan atau dibayarkan sesuai dengan perjanjian kredit yang 

dibuat oleh pihak bank. Misalnya nasabah meminjam uang Rp. 

10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), jangka waktu selama 36 bulan, 

angsuran tiap bulan Rp. 355.000,- (Tiga ratus delapan ribu rupiah). 

Tapi nasabah itu bulan pertama tidak melakukan kewajibannya yaitu 

tidak membayar angsuran dan bunganya, dikarenakan terlambat 

dalam membayar angsuran tersebut. (Wawancara dengan Hentri 

Kurniasari, Kepala Bagian Kredit PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan, 27 Oktober 2010). 

2. Kredit yang di ragukan  

Kredit yang di ragukan ini terjadi bila pinjaman yang 

bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar. 

Menurut penilaian bank dengan menggunakan aspek analisa kredit, 

pinjaman pokok dan bunganya masih dapat diharapkan atau 

diselamatkan diatas 75% lebih. Pinjaman tidak dapat diselamatkan, 

tapi jaminannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari kredit 

nasabah. Nasabah menunggak pembayaran bunga lebih dari 4 sampai 

18 kali tunggakan belum melampaui 20 bulan. Misalnya nasabah 

meminjam uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), jangka waktu 

selama 36 bulan, angsuran tiap bulan Rp. 355.000,- (Tiga ratus 

delapan ribu rupiah). Jaminannya sepeda motor merk Honda tahun 

2009 yang diperkirakan harganya masih Rp. 13.000.000,- (Tiga belas 
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juta rupiah). (Wawancara dengan Hentri Kurniasari, Kepala Bagian 

Kredit PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, 27 Oktober 

2010). 

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak bank PT. 

BPR Sejahtera Artha Sembada maupun pihak nasabah dalam perjanjian 

pemberian kredit di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada adalah sebagai 

berikut : 

1. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada Pekalongan dalam pemberian kredit adalah sebagai 

berikut : 

1) Ada keinginan pelayanan yang cepat dari para pemohon kredit 

dan apa yang dimohonkan segera terkabul, sebaliknya dari pihak 

bank menginginkan penjelasan yang sebaik-baiknya sehingga 

pemohon kredit benar-benar mengerti bagaimana prosedur 

pinjaman kredit. (Wawancara dengan Hentri Kurniasari, Kepala 

Bagian Kredit PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, 29 

Oktober 2010). 

2) Banyak nasabah yang sering menunggak setorannya yang 

sebelumnya sudah ditetapkan waktu saat menyetor atau nasabah 

tidak menyetor hutangnya yang tepat pada waktunya. 

(Wawancara dengan Harianto, Account Officer PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, 30 Oktober 2010) 
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3) Nasabah yang sering menunggak setorannya maka jumlah denda 

tunggakan yang ditentukan cukup banyak, maka pihak bank 

dalam perhitungan denda para nasabah sering terjadi kesalahan 

dalam menghitung jumlah denda para nasabah. (Wawancara 

dengan Harianto, Account Officer PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan, 30 Oktober 2010). 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh calon nasabah dalam 

pemberian kredit di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan:  

1) Para calon nasabah yang akan mengajukan kredit ketika akan 

mengajukan permohonan kredit prosesnya cukup lama kalau baru 

pertama kali megajukan perjanjian permohonan kredit. 

(Wawancara dengan Ibu Winarsih, nasabah PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada Pekalongan, 27 Oktober 2010). 

2) Dalam pembayaran kredit tersebut jangka waktu yang ditetapkan 

oleh pihak bank untuk di tambah lagi batas jangka waktunya, 

mungkin bisa jadi dalam usaha yang dimiliki nasabah ada kendala 

atau permasalahan yang tidak diinginkan datang begitu saja yang 

tidak diduga-duga oleh nasabah. (Wawancara dengan Bapak 

Bapak Sutarno, nasabah PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan, 28 Oktober 2010). 

3) Nasabah dalam membayar denda tunggakan kredit bagi para 

nasabah cukup tinggi nilai dendanya yang sudah ditetapkan dari 

pihak bank itu sendiri. (Wawancara dengan Bapak Arif Budiman, 
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nasabah PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, 29 

Oktober 2010). 

4.1.4. Penyelesaian Hukum Nasabah Akibat Wanprestasi atau Cidera Janji 

Terhadap Perjanjian Kredit 

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam 

penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan 

bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan menempuh 

beberapa jalan sebagai berikut : 

1. Prevensif atau Pencegahan  

Dalam mengatasi semua persoalan lebih baik mencegah 

daripada mengatasi sesudah terjadi tunggakan. Caranya yaitu dengan 

jalan lebih banyak memberikan petunjuk-petunjuk kepada nasabah 

jalan keluarnya. Jika ternyata ada kesulitan dalam membayarnya 

misalnya ternyata mereka sudah jatuh tempo dan belum lunas serta 

takut datang ke kantor PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan 

maka petugas harus aktif 

mengurusnya sehingga jangan sampai terjadi tunggakan baru. 

2. Revrensif atau Penanggulangan  

Dalam menanggulangi tunggakan atau mengurangi tunggakan 

lebih sulit daripada mencegah, untuk mengurangi atau menagih 

tunggakan yang sudah terlanjur terjadi maka PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan melakukan dengan cara sebagai berikut : 
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1) Dipanggil di kantor PT. BPR Sejahtera Artha Sembada oleh 

pimpinan bank dalam surat teguran kepada nasabah. 

2) Pihak PT. BPR Sejahtera Artha Sembada menagih langsung dari 

rumah penunggak atau rumah nasabah tersebut. (Wawancara 

dengan Harianto, Account Officer PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan, 30 Oktober 2010). 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada dalam memberikan kredit 

kepada masyarakat, yakni pihak bank mempunyai pendapatan yang berasal 

dari bunga kredit, sehingga dalam pelepasan kredit pihak PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada mensyaratkan adanya jaminan sebagai 

pengaman jika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, namun sering 

terjadi pula debitur melakukan wanprestasi, sehingga menyebabkan kredit 

macet nasabah dalam membayar kredit. (Wawancara dengan Hentri 

Kurniasari, Bagian Administrasi Kredit PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan, 30 Oktober 2010). 

Wanprestasi atau cidera janji seorang nasabah dapat berupa empat 

macam yaitu : 

1. Tidak melakukan syarat perjanjian yang sudah diperjanjikan 

sebelumnya kepada pihak bank  

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi nasabah tidak 

menjanjikannya 

3. Selalu terlambat dalam membayar hutangnya atau kredit 
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4. Nasabah dalam melakukan sesuatu yang dalam perjanjiannya tidak 

boleh dilakukannya oleh nasabah yang diberikan dari pihak bank.  

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan dalam penyelesaian 

wanprestasi atau cidera janji pihak bank melakukan panggilan secara 

tertulis kepada nasabah untuk diminta kesanggupan dalam membayar 

kredit. Namun apabila dalam waktu satu bulan nasabah tidak menghadap 

kepada pihak bank, maka bank melakukan surat teguran atau somasi yang 

dibuat secara tertulis. Bila dalam somasi tersebut nasabah masih tetap 

tidak menghadap maka persoalan ini akan diserahkan kepada BUPLN 

(Badan Usaha Penyelesaian Lelang Negara) untuk dilakukan pelelangan 

barang jaminan. 

Menurut Arif Budiman mengatakan “ hendaknya pihak bank tidak 

dengan seenaknya saja melelang barang jaminan atau menyita barang yang 

di punyai oleh nasabah tanpa memberitahu terlebih dahulu, mungkin 

sebelum menyita ada cara-cara dalam yang harus dihadapi oleh nasabah 

seperti memanggil nasabah untuk datang ke bank atau dengan surat 

teguran untuk nasabah”. (Wawancara dengan Bapak Arif Budiman, 

nasabah PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, 2 September 

2010). 

Menurut Bapak Sutarno mengatakan “pihak bank tidak dengan 

seenaknya saja melelang barang jaminan atau menyita barang yang di 

punyai oleh nasabah tanpa memberitahu terlebih dahulu, mungkin sebelum 

menyita ada cara-cara dalam yang harus dihadapi oleh nasabah seperti 



92 

 

memanggil nasabah untuk datang ke bank atau dengan surat teguran untuk 

nasabah”. (Wawancara dengan Bapak Sutarno, nasabah PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada Pekalongan, 2 November 2010). 

Menurut Ibu Winarsih mengatakan “pihak bank hendaknya 

bersikap baik dalam menagih setoran kredit dan dalam menyita barang 

jaminan kalau tunggakannya sudah lewat waktu dan tidak dengan 

seenaknya saja melelang barang jaminan atau menyita barang yang di 

punyai oleh nasabah tanpa memberitahu terlebih dahulu”. (Wawancara 

dengan Ibu Winarsih, nasabah PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan, 2 November 2010). 

Apabila usaha yang dilakukan pihak bank tersebut dirasa tidak 

membuahkan hasil dari nasabah, maka pihak PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada akan melakukan sita dengan perantara PUPN (Panitia Urusan 

Piutang Negara) atau Pengadilan Negeri setempat. (Wawancara dengan 

Harianto, Account Officer PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, 

2 November 2010). 

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi 

kredit macet terlebih dahulu piahk bank akan meneliti sebab-sebab 

terjadinya kemacetan kredit. Dengan menerapkan langkah preventif dan 

revrensif, pihak bank berusaha menekan seminimal mungin terjadinya 

kredit macet. Tindakan preventif ini dapat meliputi sistem pengawasan dan 

pengamanan kredit, prosedur pemberian kredit dengan menetapkan prinsip 

5C yaitu : Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of 
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economy. (Wawancara dengan Hentri Kurniasari, Bagian Administrasi 

Kredit PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, 29 Oktober 2010). 

 

4.2. Pembahasan  

4.2.1. Pelaksanaan Perjanjian Hutang (Kredit) dengan Jaminan 

Kepemilikian Kendaaraan Bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada di Pekalongan  

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan merupakan 

perseroan terbatas yang menerima simpanan dalam bentuk tabungan 

sejahtera, tabunganku dan deposito serta menerima kredit dengan beberapa 

macam jaminan. Lembaga perbankan telah mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan selama dari dua dasawarsa, yaitu sejak berlakunya Undang-

Undang Perbankan 1967, telah melalui berbagai tahap yang masing-

masing mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda ditinjau dari segi 

perekonomian, sifat dan peluang usaha, aspek dan tuntutan masyarakat 

akan pelayanan bank, tingkat kompetensi serta pendekatan manajemen 

bank yang telah ditetapkan oleh bank. 

Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat menurut pasal 13 UU 

Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan perubahannya dari 

pasal 13 termaksud, meliputi: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu; 
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2. Memberikan kredit; 

3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah; 

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), deposito berjangka, setifikat deposito, dan tabungan pada 

bank lain.  

Perkembangan yang dimaksud menunjukkan kemampuan industri 

perbankan dalam mengembangkan diri dan berperan lebih besar sebagai 

sumber pembiayaan yang penting bagi perekonomian Indonesia dengan 

tujuan deregulasi, sebagai lembaga pembiayaan dalam perkembangannya 

bank juga menjalankan usaha dalam memberikan kredit atau pinjaman 

kepada orang/badan usaha yang membutuhkan uang.  

Berdasarkan pasal 13 UU nomor 7 tahun 1992 terdapat salah satu 

usaha perbankan yaitu memberian kredit yang tercantum dalam ayat 4 UU 

Perbankan, dimana pemberian kredit tersebut dinilai sangat membantu 

pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan 

memberikan pinjaman uang untuk usaha-usaha kecil dan masyarakat. 

 PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan menyediakan 2 

jenis kredit untuk nasabahnya, antara lain : 

1. Kredit umum 

2. Kredit pegawai swasta 

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit dengan jaminan 

jaminan berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) antara lain : 

Fotocopy KTP Suami dan Istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy BPKB 



95 

 

dan STNK, rekening listrik 3 bulan terakhir, gesekan nomor rangka dan 

nomor mesin, kwitansi jual beli kendaraan bermotor, sepeda motor 

minimal thn.2000, mobil minimal thn.1995.  

Di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan secara umum 

dalam pelaksanaan pemberian kredit mengajukan kredit dengan jaminan 

berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam pengambilan 

prosedur perjanjian kredit adalah nasabah datang sendiri ke bank dan 

nasabah harus menyetujui semua persyaratan-persyaratan yang telah 

diajukan oleh pihak PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan. Salah 

satu persyaratan yang harus diajukan oleh calon nasabah adalah perjanjian 

kredit karena perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan daripada 

penyerahan uang dan merupakan persetujuan antara kreditur (pihak bank) 

dan debitur (calon nasabah) mengenai hubungan antara keduannya.  

Kemudian nasabah harus mengisi formuir permohonan kredit dan 

melengkapi persayaratan yang telah ditentukan pihak bank. Hal ini 

dilakukan pihak bank untuk mengetahui secara lengkap identitas calon 

nasabah serta mengetahui apakah debitur termasuk calon nasabah lama 

atau baru karena dengan mengetahui hal tersebut maka pihak bank akan 

mempertimbangkan pelayanannya kepada calon nasabah tersebut. Apabila 

nasabah lama pihak bank akan melihat angsuran kredit terdahulunya 

apakah lancar atau tidak dan apakah masih ada tunggakan yang belum 

lunas, sedangkan untuk nasabah baru pihak bank akan menilainya dengan 

menggunakan 5C’ terutama Character (watak) dari calon debitur tersebut 
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untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai itikad baik atau tidak untuk 

dapat menepati pelunasan kreditnya. 

Secara tradisional analisis bank terhadap calon nasabah dilakukan 

terhadap aspek-aspek yang dikenal dalam dunia perbankan dan pada 

dasarnya berpedoman pada faktor The Fives Of Credit Analysis (5C) yang 

terdiri atas : 

1. Character (Kepribadian, watak)  
Character adalah moral, watak atau sifat seorang pribadi yang baik 
dalam hal ini calon debitur. Tujuannya untuk memberikan keyakinan 
kepada bank bahwa sifat atau watak dan itikad baik dari orang-orang 
yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Penilaian 
terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, 
integritas serta kemauan dari calon nasabah untuk memenuhi kewajiban 
dan menjalankan usahanya. Seorang analisis kredit perlu melakukan 
penyelidikan atau mencari berbagai informasi mengenai watak 
seseorang pemohon kredit karena watak menjadi dasar penilaian utama.  

2. Capacity (Kemampuan, kesanggupan)  
Capacity adalah untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam 
membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola 
usahanya serta kemampuannya mencari laba dan mempu melihat 
prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan 
baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu 
melunasi hutangnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah 
ditentukan. Disini nasabah bisa menggunakan pinjaman sesuai dengan 
tujuan pengambilan hutang (kredit).  

3. Capital (Modal, kekayaan)  
Capital adalah modal yang dimiliki oleh nasabah atau usaha yang akan 
dibiayai oleh bank. Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan 
penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. 
Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya 
modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal 
ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang 
telah ada dapat berjalan secara efektif.  

4. Collateral (Jaminan, agunan)  
Collateral merupakan fungsi jaminan yang diberikan calon nasabah 
baik yang bersifat fisik maupun non fisik, guna memberikan hak dan 
kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-
barang jaminan tersebut bilamana nasabah tidak dapat melunasi 
kreditnya pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Disini pihak 
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bank manahan jaminan berupa BPKB dari kendaraan bermotor yang 
dimiliki oleh nasabah sampai nasabah tersebut melunasi kreditnya. 

5. Condition of economy (Kondisi ekonomi)  
Condition of economy yaitu dalam pemberian kredit oleh Bank 
hendaknya melihat kondisi ekonomi secara umum dan sektor usaha 
pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari Bank untuk 
memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh 
kondisi ekonomi tersebut untuk sekarang dan untuk masa yang akan 
datang sesuai sektor masing-masing.  
 

 Kredit dapat diberikan oleh pihak bank apabila calon nasabah 

mempunyai usaha dan jaminan yang dimiliki sendiri oleh calon nasabah. 

Hal ini dilakukan pihak bank untuk dapat memperkecil resiko apabila 

nasabah wanprestasi. Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah biasanya 

berupa jaminan kebendaan atau jaminan benda bergerak, hal ini sesuai 

dalam pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : ”Segala 

kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik 

yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi 

tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. 

Dalam hal ini perjanjian pemberian kredit dengan jaminan 

kepemilikan kendaraan bermotor tergolong dalam pemberian kredit 

konvensional, karena pemberian kredit konvensional tertuju pada nasabah 

yang ingin mengajukan permohon kredit dengan alasan untuk tambah 

modal usahanya agar perkembangan usahanya lebih baik lagi. 

Apabila syarat pengajuan permohonan kredit dengan jaminan 

berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dapat dipenuhi oleh 

calon nasabah untuk kemudian akan diproses oleh bagian administrasi 

bagian kredit. Setelah syarat pengajuan permohonan kredit dinyatakan 
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diterima atau disetujui oleh keputusan komite kredit, maka selanjutnya 

diadakan untuk pengikatan barang jaminan yang akan dijadikan jaminan 

dalam pemberian kredit tersebut.  

Untuk menyakini keaslian bukti pemilikan barang jaminan untuk 

memproses permohonan kredit calon nasabah, terlebih dahulu Direktur PT. 

BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan harus melakukan pengecekan 

keaslian barang jaminan bukti pemilikan misalnya, surat kendaraan 

bermotor atau kepemilikan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 

Setelah berkas diterima kemudian dipelajari, apabila layak 

dilanjutkan proses kemudian dilaporkan kepada pimpinan untuk 

mendapatkan rekomendasi. Apabila rekomendasi tidak diproses, maka 

berkas-berkas dikembalikan kepada calon nasabah, apabila bisa diproses 

langkah selanjutnya melakukan peninjauan ke lokasi rumah calon nasabah 

melihat barang jaminan yang akan dijaminkan. Terlebih dahulu pihak bank 

mengecek fisik barang jaminan berupa Buku Pemilikan Kendaraan 

Bermotor (BPKB) mengecek fisik, nomor mesin, dan nomor rangka BPKB 

tersebut. 

Direktur PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan dalam 

pemberian kredit atau pinjaman tersebut agar aman harus dipastikan 

sumber pembayaran yang diperoleh dan laba usaha yang di bayarkan 

bukan dari sumber lain atau penghasilan dari usahanya tersebut. Setelah 

diketahui bahwa agunannya sah dan bersih, maka langkah selanjutnya 

sampai pada analisa pengolahan data yang didasarkan atas data-data yang 
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dapat diperoleh langsung pada saat wawancara dengan calon nasabah 

maupun informasi lain yang bisa memberikan informasi.  

Lokasi jaminan sangat penting, karena walaupun cukup tinggi 

nilainya, tetapi bila letaknya dekat dengan fasilitas umum atau fasilitas 

sosial maka jaminan tersebut tidak marketable dan akan mempersulit pada 

saat dilakukan penjualan. Bentuk jaminan berupa Buku Pemilikan 

Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berupa motor bermerek Honda Supra 

125 tahun 2009 terbaru merupakan jaminan yang bersifat immaterial, ini 

terlihat bahwa faktor kepercayaan bank terhadap jaminan Buku Pemilikan 

Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut sebagai jaminan kredit yang terletak 

pada penerima kredit dalam membayar kredit yang diberikan. Adanya 

kepercayaan bank terhadap nasabah dalam pelunasan hutangnya. Ini juga 

tertuang dalan pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang 

disebutkan : “Dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi 

hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”. 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan dalam pemberian 

kredit atau pinjaman untuk mencapai sasaran, maka Pimpinan atau 

Direktur PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan memposisikan 

diri sebagai konsultan keuangan bagi para nasabah yang dikelolanya, juga 

dapat memberikan alternatif-alternatif apabila berjalannya waktu nasabah 

dalam mengalami masalah terhadap pembayaran kredit. 
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Berdasarkan data yang telah dianalisa oleh analisa kredit, kemudian 

diserahkan kepada kepala bagian kredit untuk diperiksa ulang dan dilihat 

kembali, apakah analisanya sudah benar-benar sesuai dengan kondisi 

usaha, selanjutnya dibawa ke komite kredit dan pimpinan. Permohonan 

kredit yang diajukan oleh calon nasabah harus tepat sasaran, tidak ada 

unsur rekayasa, misalnya : 

1. Bahwa kebutuhan jangka pendek tidak diberikan kredit dengan 

jangka panjang; 

2. Kebutuhan dana untuk investasi tidak diberikan kredit modal kerja 

atau sebaliknya; 

3. Kebutuhan dana untuk konsumsi tidak diberikan kredit modal kerja. 

Sasaran pemberian kredit di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan antara lain : 

1. Menciptakan keuntungan dalam arti meningkatkan citra dan 

penghasilan nasabah, bank dan masyarakat pada umumnya. 

2. Penggunaan kredit secara terarah, dalam arti bank menerima kembali 

nilai ekonomi kredit tersebut dengan wajar. 

3. Terpeliharanya keamanan kredit, dalam arti bank menerima kembali 

nilai ekonomi kredit tersebut dengan wajar. 

4. Menumbuhkan keyakinan, dalam arti masyarakat bertambah 

keyakinannya kepada PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan, bahwa uang yang dititipkan pada bank dapat kembali 

dengan baik. 
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Dengan demikian hasil penelitian yang dilakukan oleh bagian 

kredit dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan pemberian kredit yang diajukan, apakah layak 

untuk disetujui dalam arti permohonan kredit dapat dipenuhi syarat-syarat 

yang telah ditentukan atau tidak layak disetujui yang telah ditentukan 

secara teknis oleh pihak bank. 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada mensyaratkan agar jaminan 

yang diserahkan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan memenuhi 

aspek yuridis, sehingga bila di kemudian hari terjadi masalah maka pihak 

bank tidak dalam posisi yang lemah. Jaminan tersebut harus mempunyai 

nilai ekonomis bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Tanggal keputusan kredit dan jumlah kredit yang disetujui; 

2. Jenis kredit dan tujuan penggunaan; 

3. Jangka waktu; 

4. Agunan yang harus diserahkan; 

5. Suku bunga kredit; 

6. Provisi dan biaya administrasi kredit; 

7. Ketentuan dan persyaratan-persyaratan lainnya; 

Perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh para pihak 

(kreditur dan debitur) akan menimbulkan konsekuensi adanya hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yaitu : 

1. Hak pihak Kreditur atau pihak PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan yaitu :  
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1) Pihak Kreditur diberi kewenangan untuk menyelamatkan obyek 

perjanjian, jika hal itu diperlukan untuk melaksanakan eksekusi 

atau mencegah hapusnya atau dibatalkannya obyek-obyek 

perjanjian yang disebabkan debitur wanprestasi atau ingkar janji. 

Termasuk jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu 

atau pembaharuan (re-scedulle). 

2) Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi 

kreditnya, berdasarkan perjanjian, Kreditur diberi kewenangan 

tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur untuk : 

(1) Menjual atau melelang 

(2) Mengatur dan menetapkan waktu, tempat dan syarat-syarat 

penjualan 

(3) Menerima uang penjualan, menandatangani dan 

menyerahkan kuitansi 

(4) Menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli 

(5) Mengambil uang dari hasil penjualan untuk melunasi 

utangnya 

(6) Melakukan hal-hal lain menurut peraturan atau perundang-

undangan yang berlaku. 

3) Pihak Kreditur diberi kewenangan untuk mengelola semua obyek 

perjanjikan antara kedua belak pihak yakni pihak Kreditur dan 

pihak Debitur atau nasabah. 
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4) Dalam hal obyek perjanjian dilepaskan haknya oleh pihak Debitur 

disebut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak pihak nasabah 

atas obyek perjanjian berakhir, pihak Kreditur diberi kewenangan 

untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi. 

5) Jika pihak Kreditur mempergunakan kekuasaannya untuk menjual 

obyek perjanjian, pihak debitur akan memberikan kesempatan 

kepada yang berkepentingan untuk melihat obyek perjanjian pada 

waktu yang ditentukan oleh pihak Kreditur, maka pihak Debitur 

harus segera menyerahkan barang jaminan yang dijadikan jaminan 

dan menyerahkan obyek perjanjian kepada pihak Kreditur.  

2. Kewajiban pihak Kreditur atau pihak PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan adalah : 

1) Pihak Kreditur diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang 

seperti yang telah diperjanjikan. 

2) Pihak Kreditur tidak akan membersihkan barang jaminan yang 

dijadikan jaminan, kecuali dengan persetujuan dari pemegang 

barang jaminan. 

3) Pihak kreditur akan selalu mematuhi segala isi perjanjian yang 

telah ditandatangani. 

3. Hak pihak Debitur atau Nasabah adalah : 

1) Pihak Debitur barhak menerima sejumlah uang seperti yang telah 

diperjanjikan. 
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2) Pihak Debitur berhak sepenuhnya untuk mempergunakan uang 

dari pihak Kreditur untuk kepentingannya sesuai dengan 

perjanjian. 

4. Kewajiban pihak Debitur atau Nasabah 

1) Pihak debitur tidak akan menyewakan kepada pihak lain obyek 

perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak Kreditur atau 

pihak bank termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu 

sewa dari/atau menerima uang sewa dimuka jika disetujui 

disewakan atau sudah disewakan. 

2) Pihak Debitur tidak akan mengubah atau merombak semua 

bentuk  

atau tata susunan obyek perjanjian termasuk mengubah sifat dan 

tujuan kegunaannya baik seluruhnya atau sebagian tanpa 

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak Kreditur. 

3) Pihak Debitur wajib mengasuransikan obyek perjanjian terhadap 

bahaya dan malapetaka yang dianggap perlu oleh pihak Kreditur 

dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang 

dipandang cukup oleh pihak Kreditur pada perusahaan asuransi 

yang ditunjuk oleh pihak PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan.  

4) Pihak Debitur wajib menyerahkan barang jaminan berupa 

kepemilikan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang 

asli tanda bukti yang menjadi obyek perjanjian kepada pihak 
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Kreditur untuk disimpan oleh pihak PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan. 

5) Pihak Debitur diwajibkan untuk membayar segala biaya yang 

timbul 

dari adanya perjanjian.  

6) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak Kreditur, 

pihak debitur tidak akan melepaskan haknya atas obyek perjanjian 

atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan pihak 

ketiga. 

Prinsip pemberian kredit lain yang harus diperhatikan oleh pihak 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan antara lain :  

1. Kredit harus mempunyai dua alternatif pembayaran yaitu dari laba 

obyek yang dibiayai dan penjualan jaminan. 

2. Mengetahui kepribadian calon nasabah, karena dengan pihak PT. 

BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan mengetahui kepribadian 

calon nasabah tentang baik atau buruknya dalam perilaku di 

lingkungannya yang benar-benar ingin mengajukan permohonan 

kredit dengan bank dan berjanji ingin membayar tepat waktu yang 

sudah diperjanjikan oleh pihak PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan. 

3. Harus mengetahui dan memahami usaha atau bisnis sebelumnya 

pada calon nasabah, pihak PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 
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Pekalongan tidak mau ambil resiko kalau tidak mengetahui seluk-

beluk usaha calon nasabah.  

4. Sumber pembayaran, pihak PT. BPR Sejahtera Artha Sembada  

Pekalongan harus yakin bahwa sumber utama pembayaran diperoleh 

dari laba objek yang dibiayai bukan dari sumber lain. 

Pengikatan barang jaminan dengan jaminan kepemilikan kendaraan 

bermotor terhadap obyek jaminan yang ada di PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan antara lain : 

1. Jaminan Fidusia  

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, barang-barang 

jaminan yang dapat diikat secara fidusia adalah barang-barang 

bergerak, baik yang telah ada maupun yang ada dikemudian hari. 

Bila telah yakin akan kebenarannya akan kondisi fisik dan 

yuridisnya maka akan dibuatkan akta fidusia dihadapan notaris yang 

ditunjuk oleh pihak PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, 

kemudian nanti akan didaftarkan di KPF (Kantor Pendaftaran 

Fidusia). Dalam pelaksanaannya PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan bisa dibilang jarang untuk melakukan pendaftaran atas 

objek Jaminan Fidusia Ke KPF (Kantor Pendaftaran Fidusia) 

alasannya selain repot namun juga melihat besarnya pinjaman serta 

besarnya nilai benda yang dijadikan objek jaminan. Disini barang 

jaminan yang diikatkan dengan jaminan fidusia adalah Buku 
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Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berupa motor 

bermerek Honda Supra 125 terbaru. 

2. Sifat Jaminan Fidusia Berdasarkan pasal 4 UUJF, jaminan Fidusia 

merupakan perjanjian ikutan (accesoir) dari suatu perjanjian pokok 

yang menimbulkan kewajuban bagi para pihak didalam memenuhi 

suatu prestasi untuk memberikan sesutau atau tidak berbuat sesuatu 

yang dapat dinilai dengan uang sehingga akibatnya jaminan fidusia 

harus demi hukum apabila perjanjian pokok yang dijamun dengan 

Fidusia hapus.  

3. Obyek Jaminan Fidusia Obyek jaminan fidusia yakni benda. Benda 

adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, terdaftar 

maupun tidak terdaftar, bergerak maupun yang tidak bergerak, dan 

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Benda tidak 

bergerak harus memenuhi persyaratan antara lain:  

1) Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak 

tanggungan  

2) Benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik, untuk 

benda bergerak, benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan 

hak gadai 

4. Perjanjian Fidusia  

Perjanjian fidusia adalah perjanjian yang harus dibuat dengan akta 

notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. 

5. Pendaftaran Fidusia  
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Pendaftaran fidusia adalah jaminan fidusia yang lahir pada tanggal 

dicatat dalam buku daftar fidusia dan merupakan bukti kreditur 

sebagai pemegang jaminan fidusia diberikan sertifikat jaminan 

fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.  

6. Hapusnya Jaminan Fidusia  

Yakni jaminan fidusia hapus karena hal sebagai berikut:  

1) Hapusnya kredit yang dijamin dengan fidusia  

2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitur  

3) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia 

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi 

bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah akan 

melunasi pinjaman kredit. Perjanjian dengan jaminan fidusia bukan suatu 

hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus 

diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah.  

Adapun prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan 

pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan 

melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. 

2. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam 

bukudaftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal 

penerimaan permohonan pendaftaran.  

3. Membayar biaya pendaftaran fidusia. 
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4. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada 

penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tangal yang sama 

dengan penerimaan permohonan pendaftaran. 

5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal 

dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. 

Pada dasarnya perjanjian kredit dapat kita bagi atas perjanjian 

kredit yang memiliki agunan dan perjanjian yang tidak/tanpa agunan. 

Persoalan agunan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

Kedua pasal ini membahas tentang piutang-piutang yang 

diistimewakan. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

mengatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak 

maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan. Dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

mengatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama 

bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan 

benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut 

besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para 

piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 

Hukum jaminan fidusia dalam persoalan yang sering menimbulkan 

masalah yuridis adalah ketika nasabah atau pemberi jaminan fidusia tidak 
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melaksanakan suatu kewajiban yang telah diperjanjikan. Kelalaian nasabah 

tersebut merupakan buktu adanya wanprestasi.  

4.2.2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi dalam Jaminan Kepemilikan 

Kendaraan Bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan dan Upaya Untuk Mengatasinya 

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga”. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembukaan 
kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya 
perjanjian kredit. 

 
Nasabah yang ingin meminjam uang atau kredit pasti untuk 

kebutuhan modal tambahan yang sangat dibutuhkan dalam usahanya untuk 

mencapai kesuksesan dan mendapatkan laba dan modalnya kembali. 

Dalam memperoleh kredit sebagian nasabah ada yang mengemukakan 

bahwa prosedur dalam memperoleh kredit cukup mudah, yakni dalam 

pengisian formulir perjanjian kredit maupun pengisian data-data yang 

cukup rumit dalam pengisiannya, maka terjadilah hambatan yang timbul 

dari nasabah. 

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk 

memperlengkapi permohonan kredit, juga dirasakan sebagai faktor 

penghambat. Hal ini disebabkan, karena dokumen itu baru diperhatikan 

dari nasabah jika permohonan kredit akan dimohonkan. Untuk 

menyelesaikan dokumen-dokumen tadi calon nasabah terpaksa 
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menghubungi pegawai bank bersangkutan tersebut untuk bertanya dan 

melengkapi data yang kurang dari prosedur yang sudah ditetapkan. Namun 

dalam melaksanakan pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan 

kendaraan bermotor ada beberapa hambatan yang dihadapi pihak bank 

maupun nasabah.  

Adapun hambatan yang dihadapi pihak PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan dalam memberikan kredit kepada nasabah antara 

lain: 

1. Adanya keinginan pelayan yang cepat dari para nasabah atau 

pemohon kredit dan apa yang dimohonkan segera terkabul dalam 

waktu satu hari. 

2. Nasabah dalam pembayaran kredit banyak yang terlambat atau 

menunggak berbulan-bulan tidak membayar dengan tepat waktu. 

3. Adanya terjadi kekeliruan dalam menghitung jumlah denda 

tunggakan nasabah dalam membayar kredit. 

Sedangkan hambatan yang dihadapi nasabah dalam mengajukan 

permohonan kredit di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan 

adalah : 

1. Pihak bank dalam memberikan kredit kepada nasabah prosesnya 

agak lama kalau baru pertama kali mengajukan kredit. 

2. Dalam hal tunggakan pembayaran yang dialami oleh nasabah 

menginginkan tidak ada denda pembayaran. 
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3. Denda yang telah ditentukan pihak bank bagi nasabah cukup tinggi 

nilainya. 

Penyebab terjadinya hambatan dalam kredit kurang lancar dan 

kredit yang diragukan dalam pemberian kredit di PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan adalah : 

1. Itikad tidak baik dari nasabah, hal ini disebabkan : 

1) Nasabah kurang sungguh-sungguh menggunakan kepercayaan 

yang telah diberikan bank dalam pelaksanaan perjanjian kredit. 

Kredit yang telah diberikan kepada nasabah dipergunakan untuk 

kepentingan konsumsi. 

2) Selama ini nasabah merupakan nasabah yang dapat dipercaya 

oleh bank, namun dalam kenyataannya nasabah mempunyai 

karakter yang kurang baik. 

3) Pada saat pelunasan pinjaman nasabah tidak menepati apa yang 

telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. 

4) Nasabah hanya ingin menjual barang jaminannya. 

3. Kesalahan nasabah, hal yang disebabkan :  

1) Nasabah dengan sengaja tidak bertanggungjawab 

mempergunakan kredit tidak sesuai dengan prosedur permohonan 

kredit yang telah diajukan kepada bank. 

2) Nasabah lalai, ingkar janji dalam melunasi pinjaman yang telah 

ditetapkan dan diberikan dari pihak bank. 
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3) Nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman disebabkan 

kesalahan tekhnis dalam pengelolaan kredit  

4) Nasabah kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk dari petugas 

bank dalam pengelolaan kredit  

5) Nasabah terlalu berani mengambil jumlah pinjaman yang besar 

tanpa memikirkan bagaimana cara pengembaliannya 

6) Peringatan-peringatan yang diberikan bank baik melalui 

penagihan ataupun bentuk tindakan administratif sebelum kredit 

tersebut macet tidak mendapat tanggapan dari pihak nasabah 

4. Perubahan kondisian situasi ekonomi, hal yang disebabkan antara lain: 

1) Keadaan perekonomian yang kurang akan menurunkan beli 

masyarakat pada umumnya sehingga mempengaruhi jalannya 

usaha penerima kredit. Dengan berkurangnya daya beli akan 

berpengaruh terhadap pendapatan nasabah sehingga tidak secara 

langsung nasabah akan kesulitan dalam mengembalikan pinjaman 

kredit ke bank . 

2) Dengan turunnya penjualan dari usaha penerima kredit akan 

membuat laba usahanya turun, hal mana akan mempengaruhi 

kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. 

3) Dengan adanya ketegangan internasional sangat berpengaruh 

pada dunia usaha nasabah sehingga nasabah mengalami kesulitan 

keuangan. 
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Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah 

bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko 

yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam 

pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan 

bank, karena uang yang dipinjamkan kepada nasabah berasal atau 

bersumber dari masyarakat yang disimpan pada bank itu sehingga risiko 

tersebut sangat berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada bank 

yang sekaligus kepada keamanan dana masyarakat tersebut.  

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan mengenai 

perjanjian kredit mempunyai kesepakatan dalam perjanjian merupakan 

perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai 

apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakannya, kapan harus 

dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Kredit yang diberikan 

oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya 

bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.  

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan dalam mengurangi 

risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai 

dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus 

diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum 

memberikan kredit, pihak bank harus melakukan penilaian yang saksama 

yang sering disebut 5C yakni Character (watak), Capacity, (kemampuan), 

Capital (modal), Collatreal (agunan), dan Condition of economy (kondisi 
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ekonomi). Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur 

atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan 

pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan. 

4.2.3. Penyelesaian Hukum Nasabah Wanprestasi atau Cidera Janji 

Terhadap Perjanjian Hutang Uang (Kredit) 

Wanprestasi menurut ketentuan dalan Surat Edaran Bank Indonesia 

adalah apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya atau lalai dalam 

waktu 270 hari terhitung dari pembayaran tunggakan terakhir. Wanprestasi 

berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi atau yang buruk. 

Upaya yang dilakukan PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan dalam menangani nasabah atau debitur yang melakukan 

wanprestasi yaitu dengan penjadwalan kembali yaitu melakukan 

perubahan syarat-syarat yang menyangkut jadwal angsuran pembayaran 

serta jangka waktu kreditnya.  

Menurut Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka 

pihak yang ingkar janji atau wanprestasi dapat dibebani untuk memenuhi 

perjanjian atau dibatalkannya perjanjian disertai dengan penggantian 

biaya, kerugian dan bunga. Ini juga dapat diartikan bahwa pihak yang 

ingkar janji dapat hanya dibebani dengan kewajiban ganti kerugian saja 

atau pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi saja.  

Untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian kredit dengan 

jaminan kepemilikan kendaraan bermotor yang nasabahnya wanprestasi 

atau cidera janji, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah 
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melakukan pendekatan secara pribadi (personal approach). Tujuan dari 

pendekatan pribadi ini adalah untuk mengetahui alasan atau penyebab 

sebenarnya yang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kewajibannya, apabila memungkinkan pihak PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada Pekalongan akan memberi masukkan atau jalan 

keluar yang dirasa dapat membantu nasabah untuk keluar dari 

permasalahannya karena pihak PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan diharapkan dapat berperan sebagai penasehat keuangan bagi 

nasabahnya.  

Wanprestasi atau cidera janji (lalai) mempunyai akibat-akibat yang 

sangat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah nasabah 

melakukan Wanprestasi atau cidera janji (lalai), dan kalau pernyataan 

nasabah tersebut disangkal atau tidak ditanggapi, dengan adanya cara 

memperingatkannya untuk nasabah yakni dengan teguran oleh pihak PT. 

BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, maka termasuk dalam pasal 

1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni “ Si berhutang adalah 

lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu 

telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini 

menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya 

waktu yang telah ditentukan”.  

Seorang nasabah yang sudah diperingatkan dengan tegas dari pihak 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan untuk menagih janjinya, 

jika nasabah masih tetap tidak melakukan prestasinya atau tidak memenuhi 
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janjinya, maka nasabah yang berada dalam keadaan cidera janji 

selanjutnya nasabah tersebut dapat dijatuhkan sanksi-sanksi sebagaimana 

yang telah ditetapkan oleh pihak PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan, yaitu ganti rugi pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.  

Pihak PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan apabila 

sampai terjadi wanprestasi atau ingkar janji maka pihak PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada berhak mengeksekusi objek barang jaminan yang 

dijadikan jaminan yang ada ditangan nasabah, namun ada beberapa cara 

yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa apabila nasabah 

wanprestasi yaitu : 

1. Surat teguran yang isinya menerangkan bahwa peminjam atau nasabah 

harus segera menyelesaikan kewajibannya membayar setorannya agar 

dilunasi atau tunggakan yang harus dilunasi. 

2. Apabila surat teguran tersebut tidak diindahkan atau tidak ada 

tanggapan dari nasabah, maka pihak bank akan melakukan tindakan 

pendekatan pribadi kepada nasabah dengan surat panggilan. 

3. Apabila dengan surat panggilan tidak ada tanggapan juga dari 

nasabah, maka pihak bank bekerjasama dengan pihak kepolisian 

dengan membawa surat penarikan jaminan.  

Masalah yang timbul dengan adanya wanprestasi. Dalam preaktek 

perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor pada 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan ini terdapat dua macam 

keadaan yang menimbulkan wanprestasi pada nasabah. Kedua macam 
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sebab nasabah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian 

kredit di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada adalah dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Nasabah sama sekali tidak memenuhi prestasi 

Disini jelas sekali bahwa pihak nasabah balum melakukan 

prestasi sama sekali karena suatu keadaan tertentu karena adanya 

unsur diluar kemampuan PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan. Keadaan-keadaan itu terdapat berbagai macam 

diantaranya : 

1) Peminjam atau nasabah meninggal dunia sedangkan keluarga atau 

ahli warisnya oleh tim peneliti PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan dinyatakan tidak mampu melunasi sisa pinjaman 

almarhum atau almarhumah. 

2) Peminjam atau nasabah melakukan transmigrasi dan 

meninggalkan desanya tanpa izin dari pihak PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan. 

3) Peminjam atau nasabah tidak bekerja dan pindah alamat tanpa 

memberitahu sehingga sulit dihubungi dan sisa pinjamannya tidak 

mungkin ditagih. Terhadap hal-hal atau keadaan seperti ini maka 

peminjam atau nasabah dibebaskan dari segala kredit dengan kata 

lain hutangnya dianggap lunas.  

2. Nasabah memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru 
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Sebenarnya peminjam atau nasabah dalam meminjam uang di 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan itu dibayar tepat pada 

waktunya karena pembayaran angsuran itu dapat dibayarkan setelah 

kredit dapat dicairkan. Tetapi ada kalanya pihak nasabah dalam 

pelunasan itu tidak dapat memenuhi prestasinya dengan baik 

dikarenakan adanya kredit tambahan. Hal ini dapat terjadi diantaranya 

karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya ada sedikit 

musibah dalam rumah tangga pasti kebutuhan bertambah sedangkan 

penghasilan masih tetap, akhirnya dalam pembayaran kredit terpaksa 

menunggak atau mundur pada waktunya.  

Apabila dibarengi dengan usaha yang kurang baik, karena mau 

tidak mau dalam perdagangan akan terjadi pasang surutnya, 

sedangkan usaha atau perdagangan yang mereka kerjakan adalah 

kecil-kecilan, sehingga kurang stabil atau rawan. Terhadap hal-hal 

atau keadaan-keadaan yang seperti ini, maka PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan memberikan kelonggaran yaitu dengan 

pengunduran batas waktu yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain 

dapatlah disebutkan bahwa peminjam atau nasabah diberikan waktu 

tambahan dari batas waktu semula untuk melunasi kreditnya. Dengan 

adanya keadaan tersebut diatas maka akan timbul masalah 

diantaranya: 

1) Akan terjadi kemacetan kredit, karena adanya wanprestasi. 
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2) Akan sedikit mengganggu jalannya perputaran uang karena 

adanya sebagian kredit yang macet. 

Cara menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi di PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada Pekalongan yakni nasabah yang terlambat atau 

lalai dalam pembayaran kredit adalah sebagai berikut : 

1. Pihak PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan mendatangi 

rumah nasabah, dengan mendatangi rumah nasabah secara berkala 

atau rutin, dalam hal ini pihak bank akan memberikan penilaian 

tertentu kepada nasabah yang bersangkutan agar menyelesaikan 

kewajiban atau tunggakannya tepat waktu. 

2. Memberikan surat peringatan (per surat), yang berisi teguran dan 

peringatan atas kelalaian nasabah sehingga terjadi tunggakan dan 

meminta untuk segera menyelesaikan kewajibannya yakni membayar 

angsuran kredit. Apabila surat peringatan ini sudah sampai tiga kali 

dan belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka pihak bank atau 

kreditur menyarankan kepada debitur atau nasabah untuk menjual 

harta miliknya atau jaminan kredit tersebut yang dijadikan jaminan 

sebagai pelunasan kredit. 

3. Melakukan eksekusi agunan dengan cara penjualan jaminan kredit 

tersebut, pihak bank dengan melakukan beberapa tindakan yang 

sesuai dengan prosedur. Apabila pihak nasabah sudah tidak bisa 

membayar dan bank melakukan eksekusi maka pihak bank berhak 
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untuk menjual. Apabila ada kelebihan uang dari penjualan jaminan 

maka pihak bank berkewajiban mengembalikan pada pihak nasabah.  

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan dalam menentukan 

kriteria kredit dapat dinyatakan macet, karena dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan debitur tidak dapat melunasinya, sehingga nasabah 

dinyatakan lalai atau wanprestasi. Wanprestasi tersebut dapat disebabkan 

karena : 

1. Debitur menyalahgunakan kredit yang diberikan oleh kreditur untuk 

keperluan yang tidak semestinya dilakukan sehingga mengalami 

kesulitan dalam membayar angsuran yang menjadi tunggakan 

angsuran. 

2. Kondisi ekonomi nasabah. 

3. Sejak awal nasabah mempunyai karakter atau niat yang tidak baik. 

4. Debitur meninggal dunia dan tidak ada barang jaminan. 

5. Adanya keadaan atau kejadian di luar dugaan dan tidak disengaja 

terhadap usaha nasabah sehingga tidak dapat menepati janji untuk 

menanggulangi terjadinya wanprestasi tersebut pihak bank dalam 

mengambil langkah-langkah pengamanan secara preventif dan represif. 

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan langkah-langkah 

yang diambil dalam penyelesaian perjanjian kredit dengan cara 

pengamanan secara represif dan preventif. Pengamanan secara preventif 

dilakukan oleh pihak bank setelah melihat adanya tanda-tanda bahwa 

debitur akan wanprestasi, kemudian petugas akan melakukan pendekatan-
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pendekatan kepada nasabah. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara 

memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk tentang resiko yang 

harus ditanggung dan denda yang dikenakan jika sampai terjadi 

keterlambatan pembayaran angsuran atau penjelasan-penjelasan lainnya. 

Dengan usaha pendekatan-pendekatan ini diharapkan akan memancing 

nasabah untuk berusaha secara maksimal agar dapat membayar angsuran 

tepat pada waktunya. 

Langkah pengamanan secara revrensif dilakukan oleh pihak PT. 

BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan untuk menyelesaikan kredit-

kredit yang mengalami ketidak lancaran karena nasabah wanprestasi atau 

lalai, untuk menanggulangi hal-hal tersebut dilakukan teguran-teguran 

untuk menagih tunggakan pembayaran yaitu dengan tindakan-tindakan 

meliputi: 

1. Dengan jalan perdamaian ataupun pendekatan terhadap debitur. 

Penyelesaian dengan jalan perdamaian ini dilakukan dengan 

musyawarah untuk mufakat yaitu dengan cara mendatangi rumah 

debitur dan membicarakan pokok-pokok permasalahan ataupun 

menanyakan mengapa debitur wanprestasi serta kesanggupan pihak 

debitur untuk melunasi hutangnya. Hal ini dilakukan sebanyak tiga 

kali. 

2. Surat Peringatan 

Surat Peringatan ini diberikan kepada nasabah ataupun surat 

peringatan dikarenakan pihak debitur dengan jalan musyawarah tidak 
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menemukan titik temu. Dalam pemberian surat teguran ataupun surat 

peringatan ini, bahwa jangka waktu pengembalian kredit sudah lewat 

dan nasabah masih mempunyai tunggakan pinjaman selama tiga (3) 

bulan berturut-turut. Di dalam surat peringatan ini terdapat dua kali 

surat peringatan, yaitu surat peringatan I, surat peringatan II, yang 

masing-masing memiliki jangka waktu yaitu 30 hari dan jarak antara 

surat peringatan I ke surat peringatan II selama 20 hari. 

3. Penyitaan 

Jika setelah diberikannya surat somasi kepada nasabah tetapi nasabah 

belum juga melakukan prestasinya, maka kredit dinyatakan macet dan 

nasabah dinyatakan wanprestasi. Dan setelah usaha-usaha yang 

dilakukan oleh kreditur mengalami kegagalan maka kreditur akan 

melaksanakan haknya dengan cara melelang barang jaminan untuk 

melunasi kredit debitur, pelelangan jaminan tersebut oleh PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada Pekalongan dilakukan dengan dua (2) cara, 

yaitu melalui Kantor Penyelesaian Perselisihan Piutang Negara 

(KP3N) atau sering disebut Kantor Lelang dan pelelangan bisa 

dilakukan melalui jalur pengadilan. Selain dengan dua (2) cara 

pelelangan tersebut, pihak PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan masih mempunyai satu (1) cari lagi, yaitu dengan cara 

‘Hapus Buku’. Yang dimaksud dengan Hapus Buku ialah, obyek yang 

dijaminkan secara langsung akan menjadi milik kreditur tanpa adanya 

lelang melalui Pengadilan maupun Kantor Lelang, dan secara 
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langsung pula kredit nasabah yang ada pada kreditur dihilangkan dan 

dianggap lunas. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan  

Setelah penelitian yang dilakukan penulis pada PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan yang telah dipaparkan di muka maka diperoleh suatu 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Prosedur pelaksanaan permohonan kredit pada PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Calon nasabah dengan datang sendiri mengambil formulir di PT. 

BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan 

2) Calon nasabah memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT. BPR 

Sejahtera Artha Sembada Pekalongan 

3) Calon nasabah memberikan barang jaminan berupa BPKB (Buku 

Pemilikan Kendaraan Bermotor) 

2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam jaminan kepemilikan 

kendaraan bermotor di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada adalah : 

1) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada adalah : 

(1) Banyak nasabah yang sering menunggak setorannya 

(2) Adanya keinginan pelayanan yang cepat dari para pemohon kredit 

dan apa yang dimohonkan segera cepat terkabul 
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(3) Nasabah yang menunggak setorannya maka denda tunggakan yang 

ditentukan cukup banyak. 

2) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh calon nasabah adalah : 

(1) Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan kredit 

prosesnya cukup lama. 

(2) Jangka waktu pembayaran kredit bagi nasabah jaraknya terlalu 

cepat. 

(3) Denda tunggakan yang diberikan bagi nasabah cukup tinggi 

nilainya. 

3. Nasabah yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan sebagai berikut: 

1) Nasabah sama sekali tidak memenuhi prestasi 

2) Nasabah memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru 

 

5.2. Saran 

1. PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan sebaiknya lebih teliti 

dalam menyeleksi calon nasabah yang akan mengajukan kredit, terutama 

mengenai barang yang akan dijadikan jaminan kreditnya, bank juga 

diharapkan meneliti secara langsung ke tempat usahanya supaya 

mengetahui perkembangan usahanya tersebut.  

2. Nasabah yang ingin mengajukan kredit sebaiknya benar-benar 

mempersiapkan persyaratan yang ditentukan pihak PT. BPR Sejahtera 

Artha Sembada Pekalongan seperti pengikatan barang jaminan supaya 

nasabah dapat langsung menerima kredit yang diajukan dan janganlah 
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menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh kreditur karena 

barang yang dijadikan jaminan tetap dikuasai oleh debitur atau nasabah. 
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                              DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
                              UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
                              FAKULTAS HUKUM 
                              JURUSAN ILMU HUKUM 
 
 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN 

KEPEMILIKAN  KENDARAAN  BERMOTOR DI PT. BANK PERKREDITAN 

RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA DI PEKALONGAN 

 

1. Sejak kapan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA ARTHA 

SEMBADA KOTA PEKALONGAN didirikan ? 

2. Apa tugas dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi di PT. BANK 

PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA DI 

PEKALONGAN?  

3. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan 

kepamilikan kendaraan bermotor di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT 

SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA PEKALONGAN? 
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                              DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
                              UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
                              FAKULTAS HUKUM 
                              JURUSAN ILMU HUKUM 
 
 

 
PEDOMAN WAWANCARA 

PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN 

KEPEMILIKAN  KENDARAAN  BERMOTOR DI PT. BANK PERKREDITAN 

RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA DI PEKALONGAN 

 

A. Pihak pegawai PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA 

ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN 

 

Nama :  Hentri Kurniasari 

Jabatan :  Kepala Bagian Kredit 

Usia :  24 tahun 

Pendidikan terakhir :  D3 Akuntansi 

Alamat :  Jalan Perintis Kemerdekaan No. 60 Watesalit Batang 

 

1. Sudah berapa lamakah anda bekerja di PT. BANK PERKREDITAN 

RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN? 

2. Apakah anda pernah menangani pemberian kredit dengan jaminan 

kepemilikan kendaraan bermotor di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT 

SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN? 

3. Jenis-jenis kredit dan jaminan apa saja yang ditawarkan di PT. BANK 

PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  

PEKALONGAN? 

4. Bagaimana prosedur pengajuan kredit dengan jaminan kepemilikan 

kendaraan bermotor di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA 

ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN? 



133 

 

5. Apakah ada perbedaan dalam pengajuan kredit dengan jaminan kepemilikan 

kendaraan bermotor dengan pengajuan kredit biasa? 

6. Berapa lama proses pengajuan kredit sampai kredit tersebut cair ? 

7. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan di PT. BANK 

PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  

PEKALONGAN bahwa kredit tersebut dapat cair atau disetujui oleh pihak 

bank? 

8. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi PT. BANK PERKREDITAN 

RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN 

dalam penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan 

bermotor? 

9. Bagaimana pihak PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA 

ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN dalam menangani hambatan-

hambatan dalam penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan 

kendaraan bermotor? 

10. Denagn cara bagaimana PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT 

SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN dalam 

menelesaikan masalah atau dalam menangani perselisihan dengan nasabah ? 

(jalur litigasi/ non litigasi) 

11. Mengapa PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA ARTHA 

SEMBADA KOTA  PEKALONGAN menggunakan jalur penyelesaian 

tersebut ? 

12. Berapa banyak nasabah yang mengajukan kredit tahun 2010, 2009, 2008 ? 
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                              DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
                              UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
                              FAKULTAS HUKUM 
                              JURUSAN ILMU HUKUM 
 
 

 
PEDOMAN WAWANCARA 

PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN 

KEPEMILIKAN  KENDARAAN  BERMOTOR DI PT. BANK PERKREDITAN 

RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA DI PEKALONGAN 

 

A. Pihak pegawai PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA 

ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN 

 

Nama : MN. Bernadin, SE 

Jabatan : Direktur Kantor Pusat PT. BPR Sejahtera Artha 

Sembada Pekalongan 

Usia :  42 Tahun  

Pendidikan terakhir :  Sarjana Ekonomi 

Alamat :  Jalan KHM. Mansyur Bendan Gang 8 No. 8 Rt. 05 Rw.  

05 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan   

 

1. Sudah berapa lamakah anda bekerja di PT. BANK PERKREDITAN 

RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN? 

2. Apakah anda pernah menangani pemberian kredit dengan jaminan 

kepemilikan kendaraan bermotor di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT 

SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN? 

3. Jenis-jenis kredit dan jaminan apa saja yang ditawarkan di PT. BANK 

PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  

PEKALONGAN? 
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4. Bagaimana prosedur pengajuan kredit dengan jaminan kepemilikan 

kendaraan bermotor di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA 

ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN? 

5. Apakah ada perbedaan dalam pengajuan kredit dengan jaminan kepemilikan 

kendaraan bermotor dengan pengajuan kredit biasa? 

6. Berapa lama proses pengajuan kredit sampai kredit tersebut cair ? 

7. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan di PT. BANK 

PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  

PEKALONGAN bahwa kredit tersebut dapat cair atau disetujui oleh pihak 

bank? 

8. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi PT. BANK PERKREDITAN 

RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN 

dalam penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan 

bermotor? 

9. Bagaimana pihak PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA 

ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN dalam menangani hambatan-

hambatan dalam penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan 

kendaraan bermotor? 

10. Denagn cara bagaimana PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT 

SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN dalam 

menelesaikan masalah atau dalam menangani perselisihan dengan nasabah ? 

(jalur litigasi/ non litigasi) 

11. Mengapa PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA ARTHA 

SEMBADA KOTA  PEKALONGAN menggunakan jalur penyelesaian 

tersebut ? 

12. Berapa banyak nasabah yang mengajukan kredit tahun 2010, 2009, 2008 ? 
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                              DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
                              UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
                              FAKULTAS HUKUM 
                              JURUSAN ILMU HUKUM 
 
 

 
PEDOMAN WAWANCARA 

PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN 

KEPEMILIKAN  KENDARAAN  BERMOTOR DI PT. BANK PERKREDITAN 

RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA DI PEKALONGAN 

 

A. Pihak pegawai PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA 

ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN 

 

Nama : Harianto 

Jabatan : Account Officer PT. BPR Sejahtera Artha Sembada 

Pekalongan 

Usia :  35 Tahun  

Pendidikan terakhir :  Sarjana Ekonomi 

Alamat : Jalan Progo Gang 6 No. 27 Rt. 02 Rw.  06 Kota 

Pekalongan   

 

1. Sudah berapa lamakah anda bekerja di PT. BANK PERKREDITAN 

RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN? 

2. Apakah anda pernah menangani pemberian kredit dengan jaminan 

kepemilikan kendaraan bermotor di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT 

SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN? 

3. Jenis-jenis kredit dan jaminan apa saja yang ditawarkan di PT. BANK 

PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  

PEKALONGAN? 



137 

 

4. Bagaimana prosedur pengajuan kredit dengan jaminan kepemilikan 

kendaraan bermotor di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA 

ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN? 

5. Apakah ada perbedaan dalam pengajuan kredit dengan jaminan kepemilikan 

kendaraan bermotor dengan pengajuan kredit biasa? 

6. Berapa lama proses pengajuan kredit sampai kredit tersebut cair ? 

7. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan di PT. BANK 

PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  

PEKALONGAN bahwa kredit tersebut dapat cair atau disetujui oleh pihak 

bank? 

8. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi PT. BANK PERKREDITAN 

RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN 

dalam penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan 

bermotor? 

9. Bagaimana pihak PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA 

ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN dalam menangani hambatan-

hambatan dalam penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan 

kendaraan bermotor? 

10. Denagn cara bagaimana PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT 

SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KOTA  PEKALONGAN dalam 

menelesaikan masalah atau dalam menangani perselisihan dengan nasabah ? 

(jalur litigasi/ non litigasi) 

11. Mengapa PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA ARTHA 

SEMBADA KOTA  PEKALONGAN menggunakan jalur penyelesaian 

tersebut ? 

12. Berapa banyak nasabah yang mengajukan kredit tahun 2010, 2009, 2008 ? 
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                              DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
                              UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
                              FAKULTAS HUKUM 
                              JURUSAN ILMU HUKUM 
 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN 

KEPEMILIKAN  KENDARAAN BERMOTOR  DI PT. BANK PERKREDITAN 

RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA DI PEKALONGAN 

 

 

A. Pihak Nasabah 

Nama :   Arif Budiman 

Pekerjaan :  Wiraswasta 

Usia :   47 tahun 

Pendidikan terakhir :  SMA 

Alamat :  Banyurip gang 06 No. 87 Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan 

Buaran Pekalongan  

 

1. Apakah anda pernah meminjam uang atau mengajukan kredit di PT. BPR 

SEJAHTERA ARTHA SEMBADA PEKALONGAN ? 

2. Jika pernah, anda meminjam uang atau mengajukan kredit menggunakan 

jaminan apa di PT. BPR SEJAHTERA ARTHA SEMBADA 

PEKALONGAN?  

3. Bagaimana syarat-syarat yang harus anda penuhi dalam meminjam uang atau 

mengajukan kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor? 

4. Bagaimana proses dalam meminjam uang atau mengajukan kredit di PT. BPR 

SEJAHTERA ARTHA SEMBADA PEKALONGAN dengan jaminan 

kepemilikan kendaraan bermotor? 
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5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses meminjam uang atau 

mengajukan kredit di PT. BPR SEJAHTERA ARTHA SEMBADA 

PEKALONGAN? 

6. Kapan uang yang dipinjam dapat cair sejak anda mengajukan permohonan 

untuk meminjam uang atau mengajukan kredit ? 

7. Apakah dalam mengajukan permohonan untuk meminjam uang atau 

mengajukan kredit anda menandatangani semacam perjanjian kredit? 

8. Siapa yang membuat forum perjanjian kredit tersebut ? 

9. Apakah anda mengetahui isi dari perjanjian kredit tersebut sebelum anda 

menandatanganinya? 

10. Apakah anda pernah mengalami tunggakan dalam melunasi kredit ? 

(pernah/tidak) 

11. Apa yang dilakukan pihak PT. BPR SEJAHTERA ARTHA SEMBADA 

PEKALONGAN pada anda bila anda pernah mengalami tunggakan dalam 

melunasi kredit? 

12. Bagaimana penyelesaiannya bila anda pernah mengalami tunggakan dalam 

melunasi kredit? 
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                              UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
                              FAKULTAS HUKUM 
                              JURUSAN ILMU HUKUM 
 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN 

KEPEMILIKAN  KENDARAAN  BERMOTOR DI PT. BANK PERKREDITAN 

RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA DI PEKALONGAN 

 

A. Pihak Nasabah 

Nama :   Sutarno 

Pekerjaan :  Wiraswasta 

Usia :   50 tahun 

Pendidikan terakhir :  SMA 

Alamat :  Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 49 Rt.02 Rw.05 Tirto 

Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan 

 

1. Apakah anda pernah meminjam uang atau mengajukan kredit di PT. BPR 

SEJAHTERA ARTHA SEMBADA PEKALONGAN ? 

2. Jika pernah, anda meminjam uang atau mengajukan kredit menggunakan 

jaminan apa di PT. BPR SEJAHTERA ARTHA SEMBADA 

PEKALONGAN?  

3. Bagaimana syarat-syarat yang harus anda penuhi dalam meminjam uang atau 

mengajukan kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor? 

4. Bagaimana proses dalam meminjam uang atau mengajukan kredit di PT. BPR 

SEJAHTERA ARTHA SEMBADA PEKALONGAN dengan jaminan 

kepemilikan kendaraan bermotor? 

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses meminjam uang atau 

mengajukan kredit di PT. BPR SEJAHTERA ARTHA SEMBADA 

PEKALONGAN? 
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6. Kapan uang yang dipinjam dapat cair sejak anda mengajukan permohonan 

untuk meminjam uang atau mengajukan kredit ? 

7. Apakah dalam mengajukan permohonan untuk meminjam uang atau 

mengajukan kredit anda menandatangani semacam perjanjian kredit? 

8. Siapa yang membuat forum perjanjian kredit tersebut ? 

9. Apakah anda mengetahui isi dari perjanjian kredit tersebut sebelum anda 

menandatanganinya? 

10. Apakah anda pernah mengalami tunggakan dalam melunasi kredit ? 

(pernah/tidak) 

11. Apa yang dilakukan pihak PT. BPR SEJAHTERA ARTHA SEMBADA 

PEKALONGAN pada anda bila anda pernah mengalami tunggakan dalam 

melunasi kredit? 

12. Bagaimana penyelesaiannya bila anda pernah mengalami tunggakan dalam 

melunasi kredit? 
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                              DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
                              UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
                              FAKULTAS HUKUM 
                              JURUSAN ILMU HUKUM 
 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN 

KEPEMILIKAN  KENDARAAN  BERMOTOR DI PT. BANK PERKREDITAN 

RAKYAT SEJAHTERA ARTHA SEMBADA DI PEKALONGAN 

 

A. Pihak Nasabah 

Nama :   Winarsih 

Pekerjaan :  Wiraswasta 

Usia :   40 tahun 

Pendidikan terakhir :  SMA 

Alamat :  Jalan Veteran gang 10 No 87 Rt. 05 Rw. 02 Kraton 

Pekalongan 

 

1. Apakah anda pernah meminjam uang atau mengajukan kredit di PT. BPR 

SEJAHTERA ARTHA SEMBADA PEKALONGAN ? 

2. Jika pernah, anda meminjam uang atau mengajukan kredit menggunakan 

jaminan apa di PT. BPR SEJAHTERA ARTHA SEMBADA 

PEKALONGAN?  

3. Bagaimana syarat-syarat yang harus anda penuhi dalam meminjam uang atau 

mengajukan kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor? 

4. Bagaimana proses dalam meminjam uang atau mengajukan kredit di PT. BPR 

SEJAHTERA ARTHA SEMBADA PEKALONGAN dengan jaminan 

kepemilikan kendaraan bermotor? 

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses meminjam uang atau 

mengajukan kredit di PT. BPR SEJAHTERA ARTHA SEMBADA 

PEKALONGAN? 
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6. Kapan uang yang dipinjam dapat cair sejak anda mengajukan permohonan 

untuk meminjam uang atau mengajukan kredit ? 

7. Apakah dalam mengajukan permohonan untuk meminjam uang atau 

mengajukan kredit anda menandatangani semacam perjanjian kredit? 

8. Siapa yang membuat forum perjanjian kredit tersebut ? 

9. Apakah anda mengetahui isi dari perjanjian kredit tersebut sebelum anda 

menandatanganinya? 

10. Apakah anda pernah mengalami tunggakan dalam melunasi kredit ? 

(pernah/tidak) 

11. Apa yang dilakukan pihak PT. BPR SEJAHTERA ARTHA SEMBADA 

PEKALONGAN pada anda bila anda pernah mengalami tunggakan dalam 

melunasi kredit? 

12. Bagaimana penyelesaiannya bila anda pernah mengalami tunggakan dalam 

melunasi kredit? 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  

UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  
 
Menimbang : 

a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang 
berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ; 

b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang 
senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan 
yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, 
diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk 
Perbankan ; 

c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi 
beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, 
diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang 
perekonomian khususnya sektor Perbankan ; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf 
c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang ; 

Mengingat 
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar 1945 ; 
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran 

Negara Tahun 1963 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2865) ; 

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3472) ; 

Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 
 

MEMUTUSKAN 
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Menetapkan 
  

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN 

Pasal I 
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan sebagai berikut : 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya ; 

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak ; 

3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ; 

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 ; 

5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, 
sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan 
dengan itu ; 

6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 
dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 
lainnya, atau dengan pemindahbukuan ; 

7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 
waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank ; 

8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat 
bukti penyimpannya dapat dipindahtangankan ; 

9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan 
cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu ; 

10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, 
sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu 
kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam 
pasar modal dan pasar uang ; 

11. 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 
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melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga ; 

12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil ; 

13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 
bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan 
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 
syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 
(musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 
(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa 
murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain 
(ijarah wa iqtina) ; 

14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak 
antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang 
bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut ; 

15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank 
Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan 
tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut ; 

16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank ; 
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank 

dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku ; 

21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang yang berlaku ; 

22. Pihak Terafiliasi adalah : 
a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, 

atau karyawan bank ; 
b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau 

karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan 
publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya ; 

d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi 
pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, 
keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga 
pengurus ; 

23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur 
kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah ; 
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24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang 
menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah 
Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya; 

25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap 
mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank 
lainya dengan atau tanpa melikuidasi; 

26. K<script type="text/javascript" src="/w/index.php?title=Pengguna:-iNu-
/switches.js&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></scrip
t><style type="text/css">#interProyek {display: none; speak: none;} #p-tb 
.pBody {padding-right: 0;}</style><script type="text/javascript" 
src="http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Pathoschild/Script
s/Usejs.js&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></script>
onsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara 
mendirikan bak baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau 
tanpa likuidasi; 

27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank; 
28. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan 

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya."  
BAB II 

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi 
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Pasal 3 
Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 
masyarakat. 

Pasal 4 
Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 
dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 
nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

BAB III 
JENIS DAN USAHA BANK 

 
Bagian Pertama 

Jenis Bank 
 

Pasal 5 
1. Menurut jenisnya, bank terdiri dari : 

a. Bank Umum ; 
b. Bank Perkreditan Rakyat. 

2. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan 
tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan 
tertentu. 
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Bagian Kedua 

Usaha Bank Umum 
Pasal 6 

Usaha Bank Umum meliputi : 
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan dengan itu ; 

b. memberikan kredit ; 
c. menerbitkan surat pengakuan hutang ; 
d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya : 
1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa 

berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan 
surat-surat dimaksud ; 

2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-
surat dimaksud ; 

3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ; 
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ; 
5. obligasi  ; 
6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ; 
7.  instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 

(satu) tahun ; 
e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah ; 
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 
maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ; 

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 
perhitungan dengan antar pihak ketiga ; 

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ; 
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak ; 
j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ; 
k. dihapus  ; 
l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat ; 
m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia ; 

n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
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Pasal 7 

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank 
Umum dapat pula : 

a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia ; 

b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di 
bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan 
efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, 
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; 

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 
kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 
dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; dan 
d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai 
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun 
yang berlaku. 

Pasal 8 
1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 
mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah 
Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan 
dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. 

2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Pasal 9 
1. Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan 
harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak. 

2. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. 
3. Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada 

bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib 
dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan. 

Pasal 10 
Bank Umum dilarang : 

a. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf b dan huruf c ; 

b. melakukan usaha perasuransian ; 
c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 dan Pasal 7 
Pasal 11 

1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian 
jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, 
yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok 
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peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam 
kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. 

2. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh 
melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

3. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 
pemberikan kredit, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 
pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain 
yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada : 

a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih 
dari modal disetor bank ; 

b. anggota Dewan Komisaris ; 
c. anggota Direksi ; 
d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan 

huruf c ; 
e. pejabat bank lainnya ; dan  
f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari 

pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, dan huruf e. 

4. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 
bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat 
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). 

Pasal 12 
1. Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat 

banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, 
Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan 
Bank Umum. 

2. Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 12 A 
1. Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui 

pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara 
sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di 
luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak 
memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang 
dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 

2. Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

  
Bagian Ketiga 

Usaha Bank Perkreditan Rakyat 
Pasal 13 

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi : 
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a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 
deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan 
dengan itu ; 

b. memberikan kredit ; 
c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip 

Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; 
d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. 
Pasal 14 

Bank Perkreditan Rakyat dilarang : 
a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran ; 
b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ; 
c. melakukan penyertaan modal ; 
d. melakukan usaha perasuransian ; 
e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13. 
Pasal 15 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi 
Bank Perkreditan Rakyat. 

 
BAB IV 

PERIZINAN, BENTUK HUKUM 
DAN KEPEMILIIKAN 

 
Bagian Pertama  

Perizinan 
Pasal 16 

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha 
sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank 
Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat 
dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri. 

2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan 
sekurang-kurangnya tentang : 

a. susunan organisasi dan kepengurusan ; 
b. permodalan  ; 
c. kepemilikan  ; 
d. keahlian di bidang Perbankan ; 
e. kelayakan rencana kerja. 

3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Pasal 17 
Dihapus 

Pasal 18 
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1. Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dilakukan dengan izin 
Pimpinan Bank Indonesia. 

2. Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor 
lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin 
Pimpinan Bank Indonesia. 

3. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan 
terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. 

4. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum dilaporkan 
terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. 

Pasal 19 
1. Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat 

dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. 
2. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Pasal 20 

1. Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor 
perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat 
dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. 

2. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank 
Indonesia. 

3. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

  
Bagian Kedua 

Bentuk Hukum 
Pasal 21 

1. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa : 
a. Perseroan Terbatas ; 
b. Koperasi  ; atau 
c. Perusahaan Daerah. 

2. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu 
dari : 

a. Perusahaan Daerah ; 
b. Koperasi  ; 
c. Perseroan Terbatas ; 
d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

3. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang 
berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya. 

  
Bagian Ketiga 
Kepemilikan 

Pasal 22 
1. Bank Umum hanya dapat didirikan oleh : 

a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia ; atau 
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b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga 
negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. 

2. Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-
pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank 
Indonesia. 

Pasal 23 
Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara 
Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, 
atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. 

Pasal 24 
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, 
kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang 
perkoperasian yang berlaku. 

Pasal 25 
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan 
terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. 

Pasal 26 
1. Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek. 
2. Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan 

atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara 
langsung dan atau melalui bursa efek. 

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 27 
Perubahan kepemilikan bank wajib : 

a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), 
Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ; dan 

b. dilaporkan kepada Bank Indonesia. 
Pasal 28 

1. Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin 
Pimpinan Bank Indonesia. 

2. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 29 
1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, 
rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 
bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-
hatian. 

3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 
dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara 
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yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 
mempercayakan dananya kepada bank. 

4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai 
kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi 
nasabah yang dilakukan melalui bank. 

5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Pasal 30 
1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, 

dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia. 

2. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan 
bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta 
wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh 
kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang 
dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. 

3. Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan 
bersifat rahasia. 

Pasal 31 
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala 
maupun setiap waktu apabila diperlukan. 

Pasal 31 A 
Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank 
Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31. 

Pasal 32 
Dihapus 

Pasal 33 
1. Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan 

Pasal 31 A bersifat rahasia. 
2. Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

31 dan Pasal 31 A ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Pasal 34 

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan 
perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala 
lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

2. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. 

3. Tahun buku bank adalah tahun takwim. 
Pasal 35 

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan 
bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Pasal 36 
Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat. 
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Pasal 37 
1. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan 

kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar : 
a. pemegang saham menambah modal ; 
b. pemegang saham menganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank ; 
c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan 
modalnya ; 

d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain ; 
e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh 

kewajiban ; 
f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank 

kepada pihak lain ; 
g.  bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank 

kepada bank atau pihak lain. 
    2   Apabila : 

a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk 
mengatasi kesulitan yang dihadapi bank ; dan 

b.  menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat 
membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat 
mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk 
segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna 
membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. 

3. Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang 
Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia 
meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi 
pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah 
pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 37 A 
1. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan 

yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank 
Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat 
sementara dalam rangka penyehatan Perbankan. 

2. Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program 
penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada 
badan dimaksud. 

3. Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank khusus 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain 
yaitu : 

a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang 
saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham ; 

b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi 
dan Komisaris Bank ; 
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c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas 
kekayaan milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan 
bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar 
negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum ; 

d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak 
yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan 
badan khusus merugikan bank ; 

e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan 
pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik 
secara langsung maupun melalui penawaran umum ; 

f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan 
pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan 
Nasabah Debitur ; 

g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada 
pihak lain ; 

h. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung 
atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan 
modal pada bank ; 

i. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan 
menerbitkan Surat paksa ; 

j. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang 
menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun 
dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang ; 

k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala 
keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program 
penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau 
mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan 
tersebut ; 

l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam 
program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal 
bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena 
kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, 
maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan ; 

m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang 
saham bank dalam program penyehatan ; 

n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan 
wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf 
m. 

4. Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-undang ini. 

5. Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan 
penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi 
pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib 
memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh 
keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud. 
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6. Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib 
memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus. 

7. Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan 
laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan. 

8. Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan 
tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut ; 

9. Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 
 

Pasal 37 B 
1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank 

yang bersangkutan. 
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. 
3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

berbentuk badan hukum Indonesia. 
4. Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin 

Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
BAB VI 

DEWAN KOMISARIS, DIREKSI 
DAN TENAGA ASING 

Pasal 38 
1. Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan 
Pasal 17. 

2. Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. 

Pasal 39 
1. Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing. 
2. Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 40 

1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan 
simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 
Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. 

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak 
Terafiliasi. 

Pasal 41 
1. Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan 

Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank 
agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta 
surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu 
kepada pejabat pajak.  
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2. Perintah tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus 
menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang 
dikehendaki keterangannya. 

Pasal 41 A  
1. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, 
Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan 
Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk 
memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.  

2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas 
permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / 
Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.  

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan 
nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / 
Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan 
dan alasan diperlukannya keterangan. 

Pasal 42  
1. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank 

Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk 
memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau 
terdakwa pada bank.  

2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas 
permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa 
agung, atau Ketua Mahkamah Agung.  

3. Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus 
menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka 
/terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana 
yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan. 

Pasal 42 A 
Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 
41 A dan Pasal 42. 

Pasal 43 
Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang 
bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan 
keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang 
relevan dengan perkara tersebut. 

Pasal 44  
1. Dalam tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat 

memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.  
2. Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. 
Pasal 44 A  

1. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang 
dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai 
simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak 
yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.  
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2. Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah 
dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh 
keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut. 

Pasal 45 
Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, berhak 
untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat 
kesalahan dalam keterangan yang diberikan. 

 
 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PIDANA 

DAN SANKSI ADMINISTRATIF 
Pasal 46 

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 

2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 
badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan 
atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan 
baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka 
yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak 
sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. 

Pasal 47 
1. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan 

Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan 
Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk 
memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam 
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 
4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua 
ratus miliar rupiah). 

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi 
lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan 
menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 
(dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar 
rupiah). 

Pasal 47 A 
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja 
tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 
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(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah). 

Pasal 48 
1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan 

sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan 
ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya 
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai 
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), 
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan 
paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

Pasal 49 
1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan 

sengaja : 
a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam 

pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ; 

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak 
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, 
maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi 
atau rekening suatu bank ; 

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau 
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam 
laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 
transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, 
mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan 
pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta 
denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar 
rupiah). 

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan 
sengaja : 

a.  meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk 
menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau 
barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan 
keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan 
bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau 
fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau 
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pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan 
kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka 
memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan 
dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ; 

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang 
ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku 
bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

Pasal 50 
Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang 
diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-
undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, 
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah). 

Pasal 50 A 
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau 
pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang 
mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, 
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 
200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 

Pasal 51 
1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 

A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan. 
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah 

pelanggaran. 
Pasal 52 

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia 
dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi 
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau 
Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang 
bersangkutan. 

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain 
adalah : 

a. denda uang ; 
b. teguran tertulis ; 
c. penurunan tingkat kesehatan bank ; 



162 

 

d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring ; 
e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu 

maupun untuk bank secara keseluruhan ; 
f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan 

mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang 
Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap 
dengan persetujuan Bank Indonesia ; 

g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham 
dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan. 

3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh 
Bank Indonesia. 

Pasal 53 
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi 
yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-
undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang 
untuk mencabut izin yang bersangkutan. 

 
BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 54 

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini : 
a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 

tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996) ; 

b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490) ; 

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 
1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2870) ; 

d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara 
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2871) ; 

e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya 
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2872) ; 

f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2873) ; 

g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia 
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2874) ; 

h. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor 
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2875) ; 
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2. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank yang 
didirikan berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini. 

3. Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah 
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini lebih awal dari 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), maka Undang-
undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tidak berlakul lagi. 

Pasal 55 
Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, 
dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini. 

Pasal 56 
Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini. 

Pasal 57 
Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri 
pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan 
usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, 
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya 
Undang-undang ini. 

Pasal 58 
Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari 
(LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan 
Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga 
Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan / atau 
lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai 
Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi 
persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 59 
Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya 
Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, 
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui. 

Pasal 59 A 
Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada 
sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. 

 
BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 60 

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka : 
1. Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang 

Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-
propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah-wilayah kotapraja-kotapraja ; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan 
Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2489) ; 
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3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan 
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2842), dinyatakan tidak berlaku lagi. 

  
 

Pasal II 
1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha 

Perkreditan Yang Diselenggarkan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten 
Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 
9), dinyatakan tidak berlaku. 

2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Nopember 1998 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Nopember 1998 
 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 
 
AKBAR TANJUNG 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 42 TAHUN 1999 

TENTANG 
JAMINAN FIDUSIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang: 
a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha 

atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan dadanya ketentuan hukum 
yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan; 

b. bahwa jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai 
saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam 
peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif; 

c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu 
pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta 
mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang 
berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai 
Jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor 
Pendaftaran fidusia; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, 
dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan 
fidusia. 

Mengingat: 
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

Dengan Persetujuan: 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan 
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap 
dalam penguasaan pemilik benda. 
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang 
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 



166 

 

penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap 
kreditor lainnya.  
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.  
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak 
terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak 
tanggungan atau hipotek.  
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang 
menjadi objek Jaminan Fidusia.  
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai 
piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. 
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah 
uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara 
langsung maupun kontinjen. 
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-
undang. 
9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-
undang.  
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.  

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk 
membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.  

Pasal 3 
Undang-undang ini tidak berlaku terhadap : 
a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang 
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-
benda tersebut wajib didaftar; 
b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 
atau lebih;  
c. Hipotek atas pesawat terbang; dan 
d. Gadai.  

BAB III  
PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA 

JAMINAN FIDUSIA 
Bagian Pertama 

Pembebanan Jaminan Fidusia  
Pasal 4 

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang 
menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. 

Pasal 5  
(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam 
bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. 
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(2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 6  
Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya 
memuat : 
a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; 
b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;  
c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; 
d. nilai penjaminan; dan  
e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.  

Pasal 7  
Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa: 
a. utang yang telah ada;  
b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam 
jumlah tertentu; atau 
c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan 
perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. 

Pasal 8 
Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau 
kepada kuasa atau wakil dan Penerima Fidusia tersebut.  

Pasal 9 
(1) Jaminan Fidusia dapat memberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis 
Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan 
maupun yang diperoleh kemudian. 
(2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian 
jaminan tersendiri. 

Pasal 10  
Kecuali diperjanjikan lain:  
a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.  
b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek 
Jaminan Fidusia diasuransikan.  

Bagian Kedua 
Pendaftaran Jaminan Fidusia  

Pasal 11 
(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.  
(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar 
wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) tetap berlaku. 

Pasal 12  
(1) Pendaftanan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.  
(2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didinikan di Jakarta dengan 
wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.  
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(3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada 
dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. 
(4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah 
lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.  

Pasal 13 
(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, 
kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan 
Fidusia. 
(2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat : 
a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;  
b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris 
yang memuat akta Jaminan Fidusia; 
c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;  
d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; 
e. nilai penjaminan; dan  
f. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.  
(3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar 
Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan 
biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 14 
(1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima 
Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal 
penerimaan permohonan pendaftaran. 
(2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia 
memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).  
(3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya 
Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. 

Pasal 15 
(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA". 
(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai 
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.  
(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual 
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. 

Pasal 16 
(1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat 
Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima 
Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut 
kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. 
(2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal 
penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut 
dalam buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan Fidusia.  
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Pasal 17  
Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi 
objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. 

Pasal 18 
Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada 
pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.  

Bagian Ketiga 
Pengalihan Jaminan Fidusia 

Pasal 19 
(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan 
beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada 
kreditor baru. 
(2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan 
oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

Pasal 20  
Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia 
dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda 
persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.  

Pasal 21 
(1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek 
Jaminan Fidusia demgan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha 
perdagangan. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah 
terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga. 
(3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang 
setara.  
(4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau 
tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dan objek Jaminan Fidusia 
yang dialihkan. 

Pasal 22 
Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda 
persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang 
adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar 
lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.  

Pasal 23 
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 
apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, 
menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda 
yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau 
melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa 
Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia. 
(2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan 
kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak 
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merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu 
dari Penerima Fidusia. 

Pasal 24  
Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian 
Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari 
perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan 
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.  

Bagian Keempat  
Hapusnya Jaminan Fidusia 

Pasal 25 
(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut : 
a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;  
b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau  
c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 
(2) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan 
klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.  
(3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia 
mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau 
musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.  

Pasal 26 
(1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 
Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dan Buku 
Daftar Fidusia.  
(2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan 
Sertifikat Jaininan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.  

BAB IV  
HAK MENDAHULU 

Pasal 27 
(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.  
(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak 
Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi 
Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. 
(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya 
kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. 

Pasal 28  
Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia yang lebih dari 
1(satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu 
mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.  

BAB V  
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA 

Pasal 29 
(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda 
yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : 
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a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 
oleh Penerima Fidusia; 
b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima 
Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 
dari hasil penjualan; 
c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi 
dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi 
yang menguntungkan para pihak.  
(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c 
dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis 
oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pibak yang berkepentingan dan 
diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang 
bersangkutan. 

Pasal 30  
Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 
dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.  

Pasal 31 
Dalam hal Benda yang menjadi objek Jamiman Fidusia terdiri atas benda 
perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya 
dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Pasal 32  
Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek 
Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum. 

Pasal 33 
Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki 
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal 
demi hukum. 

Pasal 34  
(1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib 
mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. 
(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap 
bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.  

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 35  
Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau 
dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal 
tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan 
Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).  

Pasal 36 
Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda 
yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
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(2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima 
Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.  

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 37  
(1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada 
sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-undang ini. 
(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 
berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai 
kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1). 
(3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 
dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan 
merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang ini.  

Pasal 38  
Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua 
peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan 
dicabut, diganti, atau diperbaharui.  

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39 
Kantor Pendaftanan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 
dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang 
ini diundangkan.  

Pasal 40  
Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.  

Pasal 41 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

  
  

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 30 September 1999  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE  
  

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 30 September 1999  
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MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA. 

ttd 
MULADI 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168 
 

PENJELASAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 42 TAHUN 1999 
TENTANG 

JAMINAN FIDUSIA 
I.               UMUM 

1.              Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan 
nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat 
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD1945. dalam 
rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang 
berkesinambungan,para pelaku pembangunan baik pemerintah 
maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, 
memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan 
pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang 
sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. 

2.              Selama ini, kegiatan pinjam meminjam dengan menggunakan hak 
tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan 
pelaksanaan dari pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun1960 
tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai 
pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan credietverband. 
Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa 
ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah,dan Jaminan Fidusia. Undang-
undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah pasal 15 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di 
atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan 
Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 
tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan 
rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani 
fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. 
Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan 
Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. 
Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-
meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana,mudah, 
dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. 
Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi 
Fidusia untuk menguasai Benda yang dijaminkan,untuk melakukan 
kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan 



174 

 

Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi obyek fidusia 
terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk 
peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang 
menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang 
tak berwujud, maupun benda tak bergerak. 

3.              Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan 
masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu 
sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan 
kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. 
Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan 
kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi 
Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak 
didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima 
fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah 
dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan 
Penerima Fidusia. 
Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang 
menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri 
dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan,piutang, 
peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna 
memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka 
menurut Undang-undang ini obyek Jaminan Fidusia diberikan 
pengertian yang luas yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud 
maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat 
dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan. 
Dalam Undang-undang ini,diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia 
guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang 
berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak 
yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap 
kreditor lain Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak 
Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi obyek 
Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan,maka diharapkan sistem 
pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan 
jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang 
mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut. 

II.             PASAL DEMI PASAL 
  

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Huruf a 
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Berdasarkan ketentuan ini,bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak 
dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 
tentang Hak tanggungan,dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia. 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cukup jelas 
Huruf d 

Cukup jelas 
  

Pasal 4 
Yang dimaksud dengan " prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan 
sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan 
uang. 

Pasal 5 
Ayat (1) 
Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga 
dicantumkan mengenai waktu (jam)pembuatan akta tersebut. 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Pasal 6 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan"identitas" dalam Pasal ini adalah meliputi nama lengkap, 
agama,tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis 
kelamin,status perkawinan, dan pekerjaan. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan"data perjanjian pokok" adalah mengenai macam 
perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia. 
Huruf c 
Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia cukup dilakukan 
dengan mengidentifikasikan Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti 
kepemilikannya. 
Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam 
persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok 
bahan baku, barang jadi, atau portfolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan 
Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut. 
Huruf d 

Cukup jelas 
Huruf e 

Cukup jelas 
Pasal 7 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
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Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen", 
misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk 
kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank. 
Huruf c 
Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman 
pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian. 

Pasal 8 
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu 
Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. 
Yang dimaksud dengan"kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari 
Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan 
Fidusia dari Pemberi Fidusia. 
Yang dianggap dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum 
dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, 
misalnya, Wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi. 

Pasal 9 
Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini 
secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di 
kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas 
yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia 
bagi pelunasan utang. 

Pasal 10 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan"hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia" 
adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia. 
Huruf b 
Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu 
diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima Fidusia. 

Pasal 11 
Pendaftaran Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat 
kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang 
berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk 
memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap 
kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia 

Pasal 12 
Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen 
Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis. 
Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara 
bertahap, sesuai dengan keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara 
Republik Indonesia. 
Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II 
maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi 
seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya. 
Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II, dapat disesuaikan 
dengan Undang-undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pasal 13 
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Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan 
penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran 
Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 13 ayat (2). 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
Pasal 14 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tidak berwujud 
lainnya. 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah 
langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta 
mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. 
Ayat (3) 
Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan 
eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, 
dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi 
Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi. 

Pasal 16 
Ayat (1) 
Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, 
harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan 
dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia 
usaha. 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Pasal 17 

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjaminan pihak 
ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia 
karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima 
Fidusia. 

Pasal 18 
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Cukup jelas 
Pasal 19 

"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah 
"cessie"yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di 
bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban 
Penerima Fidusia lama beraih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak 
atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia. 

Pasal 20 
Ketentuan ini mengikuti prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari 
peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak 
atas kebendaan(in rem). 

Pasal 21 
Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan 
benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk 
menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti 
dengan obyek yang setara. 
Yang dimaksudkan dengan"mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau 
menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. 
Yang dimaksud dengan"setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang 
dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi baik yang 
berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian 
jaminan lainnya. 

Pasal 22 
Yang dimaksud dengan"harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di 
pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya 
penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut. 

Pasal 23 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan"menggabungkan" adalah penyatuan bagian-bagian dari 
Benda tersebut. 
Yang dimaksud dengan"mencampur" adalah penyatuan Benda yang sepadan 
dengan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan"benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya 
mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi obyek Jaminan 
Fidusia. 
  

Pasal 24 
Cukup jelas 

  
Pasal 25 

Ayat (1) 
Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia 
tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang 
tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan 
sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. 
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Yang dimaksud dengan"hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti 
hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor. 
Ayat (2) 
Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia musnah dan Benda 
tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek 
Jaminan Fidusia tersebut. 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
Pasal 26 

Cukup jelas 
Pasal 27 

Ayat (1) 
Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi 
obyek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 
Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia 
merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, 
ketentuan bahwa Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda 
yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi. 
  

Pasal 28 
Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek 
Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak 
mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat 
meminta bantuan pihak yang berwenang. 

Pasal 31 
Cukup jelas 

  
Pasal 32 

Cukup jelas 
Pasal 33 

Cukup jelas 
Pasal 34 

Cukup jelas 
  

Pasal 35 
Cukup jelas 

Pasal 36 
Cukup jelas 

Pasal 37 
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Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak 
didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun 
di luar kepailitan dan atau likuidasi. 

Pasal 38 
Cukup jelas 

Pasal 39 
Cukup jelas 

Pasal 40 
Cukup jelas 

Pasal 41 
Cukup jelas 

 
 

 


