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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian yang sehat tidak terlepas dari peranan perbankan sebagai daya 

dorong perbaikan ekonomi, khususnya peranan perbankan sebagai lembaga 

intermediary. Perbankan mempunyai pengaruh yang amat menentukan dalam 

kegiatan ekonomi modern dimanapun.
1
 Sektor perbankan yang memiliki posisi 

strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang pembayaran haruslah mampu 

mengatasi setiap permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Secara makro fungsi 

perbankan ini juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi Negara. Pada 

umumnya orang berpendapat bahwa untuk keberhasilan usaha apapun maka 

diperlukan dana yang mencukupi. Keahlian atau keterampilan usaha tidak akan 

banyak gunanya apabila tidak ada dana usaha.
2
 Makin besar tersedia dana itu maka 

semakin besar keberhasilan usaha baik dibidang produksi dalam ekonomi riil 

maupun dalam perdagangan, karena pemodal besar biasanya menang dalam 

persaingan di pasar. 
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Menurut Jerry M Rosenberg, dana yang mencukupi biasanya dianggap 

tersedia dalam sistim perbankan, karena disitulah terkumpul dana masyarakat 

berbentuk rekening giro, tabungan dan bentuk simpanan lainnya yang harus 

dikelola bank.
3
 

 

Dari pendapat tersebut di atas dipertegas kembali, berdasarkan Undang-Undang No. 

10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah; 

“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” 

 

Mencermati pengertian bank yang dimaksud maka bank dapat dikatakan sebagai 

lembaga perantara keuangan/ financial Intermediary antara pos-pos yang kelebihan 

dana dengan pos-pos yang membutuhkan dana dengan cara pemberian kredit 

ataupun usaha pembiayaan lainnya dari usaha pengumpulan dana masyarakat. 

Dikatakan juga bank sebagai agent of development (agen pembangunan) 

karena bank bertindak sebagai pemberi kredit pada sektor-sektor yang 

membutuhkan dana. Usaha perkreditan merupakan sumber pendapatan yang 

penting bagi bank, namun demikian perlu diingat risiko perkreditan itu selalu 

mengandung kemungkinan timbulnya kerugian-kerugian yang bila tidak dikuasai 

dapat melemahkan likuiditas dan profitabilitas bank, bahkan dapat menyebabkan 

kehancuran bank. Kredit macet umumnya berkaitan langsung dengan prosedur 

perkreditan yang lemah, analisis kredit yang tidak memadai, pembebanan agunan 

yang kurang cermat dan pengawasan yang kurang efektif. Analisis kredit 

merupakan sarana yang teramat sangat penting sebagai dasar pengambilan 

keputusan tentang layak atau tidaknya kredit diberikan. Untuk itu diperlukan suatu 
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pedoman dan petunjuk mengenai perlunya dan cara serta apa yang menjadi obyek 

penilaian untuk mendapatkan bahan pertimbangan layak atau tidaknya suatu kredit 

dan jumlah yang dapat diberikan. 

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan ditegaskan bahwa : 

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur 

untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud 

sesuai dengan yang diperjanjikan.”  

 

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank 

mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan 

asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang 

harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum 

memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, 

kemampuan, modal, agunan/jaminan dan prospek usaha dari nasabah debitur. 

Mengingat bahwa agunan/jaminan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka 

bank harus dengan seksama dan teliti memperhatikan setiap perjanjian ataupun 

syarat-syarat yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait 

guna melindungi hak-hak bank itu sendiri. Walaupun risiko kredit macet ini 

memang sudah inherent atau sudah melekat pada sifat usaha perbankan alangkah 

baiknya bank dalam menjalankan usaha perkreditan selalu berpegang teguh pada 

prinsip kehati-hatian/prudential banking principles. Dari uraian latar belakang yang 

telah dipaparkan maka dapat ditarik rumusan masalah, apakah sarana lembaga 
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jaminan (collateral) efektif mengatasi kegagalan pelunasan kredit akibat terjadinya 

kredit macet pada usaha perkreditan bank? 
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PEMBAHASAN 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Kredit Bank 

Kata Kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” yang berarti percaya atau 

credo atau creditum yang berarti saya percaya.
4
 

Black’s Law Dictionary memberi pengertian bahwa kredit adalah: 

“The ability of a businessman to borrow money, or obtain goods on time, in 

consequence of the favourable opinion held by the particular lender, as to 

his solvency and reliability.” 

 

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan 

pengertian: 

“Penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga.” 

 

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau 

tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara 

bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), yang dituangkan dalam 

suatu perjanjian atau akad kredit, yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. 

Kredit yang disediakan oleh bank tidak begitu saja diberikan kepada nasabah 

debitur tetapi melalui tahap-tahap dan prosedur yang merupakan pedoman bank 

dalam memberikan kredit. Selanjutnya untuk menjamin nasabah debitur tidak lalai 
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dalam memenuhi kewajibannya maka, dibuatlah suatu perjanjian yang pada pokoknya 

mengatur jangka waktu kredit, agunan/jaminan, dan hal-hal yang para pihak sepakati. 

Kegiatan bank dalam memberikan kredit merupakan salah satu usaha bank yang 

memberikan keuntungan bagi bank karena, sebagai imbalan pemberian kredit bank 

mendapatkan keuntungan berupa bunga. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga 

dengan istilah alokasi dana.
5
 Atau dengan kata lain kegiatan ini merupakan usaha 

perbankan pada sisi Aktiva. Sisi aktiva adalah sisi yang menunjukkan pos-pos dimana 

bank pada umumnya memperoleh pendapatan dari usaha pengumpulan dana pada sisi 

pasiva.
6
 Di samping itu, sisi aktiva ini juga mencerminkan sisi lain dari fungsi bank, 

yakni sebagai perantara atau penyalur kelebihan dana kepada yang membutuhkan 

dengan imbalan memperoleh pendapatan bunga, fee atau komisi.
7
 Dengan dua sifat 

khusus tersebut, industri perbankan adalah industri yang sangat banyak diatur oleh 

pemerintah (most heavily regulated industries).
8
 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah 

Persoalan pokok kredit bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk 

melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk 

melunasi kredit seperti yang telah disepakati.
9
 

Pemberian kredit oleh bank memiliki risiko bermasalah walaupun telah 

dilakukan berbagai analisis secara seksama. Seorang analis kredit tidak dapat 
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memprediksi bahwa kredit selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebabnya 

diantaranya kesalahan penggunaan kredit, manajemen yang buruk, dan kondisi 

perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur 

dan atas kerugian kredit bank. 

Non Performing Loans atau kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai 

untuk menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas 

dari kredit itu sendiri. Menurut Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia 

Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva  

Produktif, menggolongkan kualitas kredit sebagai berikut:
10

 

a. Lancar (pass), yaitu apabila memenuhi kriteria: 

- Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat; dan 

- Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau 

- Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral) 

b. Dalam perhatian khusus (special mention), yaitu apabila memenuhi kriteria: 

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum 

melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau 

- Kadang-kadang terjadi cerukan; atau 

- Mutasi rekening relatif rendah; atau 

- Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau 

- Didukung oleh pinjaman baru. 

c. Kurang lancar (substandard), yaitu apabila memenuhi kriteria: 

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 

90 (sembilan puluh) hari; atau 

- Sering terjadi cerukan; atau 

- Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau 

- Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 

(sembilan puluh) hari; atau 

- Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau 

- Dokumentasi pinjaman yang lemah. 

d. Diragukan (doubtful), yaitu apabila memenuhi kriteria: 
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- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 

180 (seratus delapan puluh) hari; atau 

- Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau 

- Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari; atau 

- Terjadi kapitalisasi bunga; atau 

- Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun 

pengikatan jaminan. 

e. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria: 

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 

270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau 

- Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau 

- Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 

pada nilai wajar. 

 

Kategori kredit bermasalah dari penggolongan kualitas kredit tersebut di atas 

adalah empat kelompok kredit yang terakhir, antara lain: kredit dalam perhatian 

khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. 

Nilai non performing loans atau perbandingan antara total kredit yang diberikan 

dengan kredit yang bermasalah pada sebuah bank bisa mengganggu kesehatan bank, 

semakin besar kredit bermasalah, menyebabkan semakin banyaknya modal bank yang 

berkurang, dan keadaan tersebut menandakan bank semakin tidak sehat. Permodalan 

adalah hal yang sangat penting diperhatikan karena kesehatan bank dapat diukur dari 

kesediaan bank menjaga permodalannya, serta kemampuan permodalan dalam meng-

cover aset bermasalah. Permodalan juga merupakan suatu sarana menarik 

kepercayaan masyarakat terhadap bank dengan wujud bahwa, dengan modal yang 

cukup itu juga menandakan likuiditas bank terjamin, jika sewaktu-waktu bank harus 

memenuhi kewajibannya mengeluarkan dana yang cukup besar kepada nasabah. 
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C. Agunan/Jaminan Sebagai Proteksi Terjadinya Kredit Macet 

1. Pengertian Jaminan 

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Zekerheid 

atau Cautie. Zekerheid atau Cautie mencakup secara umum cara-cara kreditur 

menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum 

debitur terhadap barang-barangnya.  

Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di 

Yogyakarta, dari tanggal 20 s.d 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan. 

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang 

yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat 

sekali dengan hukum benda.
11

 Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada 

kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan. 

Hartono Hadisoeprapto berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang 

diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan 

memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu 

perikatan. Kedua definisi jaminan tersebut memfokuskan pada pemenuhan 

kewajiban kepada kreditur (bank), wujud jaminan dapat dinilai dengan uang 

(jaminan materiil) dan timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur 

dengan debitur. 

Menurut M. Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur 

dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.
12

 

Istilah jaminan ini lazim digunakan dalam kajian teoretis yang mencakup jaminan 

materiil dan jaminan perorangan.  

Menjadi suatu yang khusus diatur dalam undang-undang perbankan 

mendefinisikan jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah: 

“jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam 

rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah” 
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2. Fungsi Jaminan Secara Yuridis 

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi kemanan kreditur, yaitu kepastian 

atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau 

oleh penjamin debitur. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk 

memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Walaupun demikian secara 

prinsip jaminan bukan persyaratan utama, bank mempriorotaskan dari kelayakan 

usaha yang dibiayainya sebagai jaminan utama bagi pengembalian kredit sesuai 

jadwal yang disepakati bersama. 

Sebagai langkah atisipatif dalam menarik kembali dana yang telah 

disalurkan kepada debitur, jaminan hendaknya dipertimbangkan dua faktor, yaitu: 

a. Secured, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis 

formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika 

dikemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki 

kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi;. 

b. Marketable, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat segera 

dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.
13

 

 

Dengan mempertimbangkan ke dua faktor di atas, jaminan yang diterima oleh pihak 

bank dalam meminimal risiko dalam penyaluran kredit sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian (prudential banking principles) 

3. Penggolongan Jaminan 

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan dapat digolong-golongkan 

menurut cara terjadinya, sifatnya, obyeknya, dan kewenangan menguasai 

bendanya. Adapun penggolongannya yaitu : 

a. Jaminan yang Lahir Karena Undang-undang dan Karena Perjanjian 

Jaminan yang ditentukan oleh Undang-undang adalah jaminan yang adanya 

ditunjuk oleh Undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak, 

misalnya adanya ketentuan Undang-undang yang menentukan bahwa semua 
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harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-

benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi 

seluruh perutangannya. Berarti bahwa kreditur dapat melaksanakan haknya 

terhadap semua benda debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh 

Undang-undang (ps. 1131 KUH Perdata). Juga oleh Undang-undang 

ditentukan bahwa seluruh benda, benda dari debitur tersebut menjadi jaminan 

bagi semua kreditur. Ditentukan oleh undang-undang bahwa hasil penjualan 

dari benda-benda tersebut harus dibagi antara para kreditur seimbang dengan 

besarnya piutang masing-masing (ps. 1132 KUH Perdata). 

b. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus 

Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perutangan Undang-undang 

memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditur dan mengenai 

semua harta benda debitur. Baik mengenai benda bergerak maupun tak 

bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada, semua 

menjadi jaminan bagi seluruh perutangan debitur. Hasil penjualan dari benda-

benda tersebut dibagi-bagi secara seimbang dengan besar kecilnya piutang 

masing-masing. Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan 

menyangkut  semua harta kekayaan debitur disebut jaminan umum. Artinya 

benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk 

kreditur, sedang hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi di antara para 

kreditur seimbang dengan piutangnya masing-masing. Para kreditur itu 

mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih didahulukan dalam 

pemenuhan piutangnya. Jadi, jaminan umum itu timbulnya dari Undang-

undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dulu, 

para kreditur konkuren semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum 

yang diberikan oleh Undang-undang itu (ps. 1131, ps 1132 KUH Perdata).  

Walaupun telah ada ketentuan dalam Undang-undang yang bersifat 

memberikan jaminan bagi perutangan debitur sebagaimana tercantum dalam 

ps. 1131, 1132 KUH Perdata, namun ketentuan tersebut di atas adalah 

ketentuan yang bersifat umum. Dalam arti bahwa yang menjadi jaminan ialah 

semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, benda-
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benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Semua benda itu 

menjadi jaminan bagi seluruh perutangan debitur dan berlaku untuk semua 

kreditur. Jaminan seperti ini dalam praktek perkreditan tidak memuaskan bagi 

kreditur, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang 

diberikan. Kreditur memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk 

secara khusus sebagai jaminan piutangnya sehingga memerlukan jaminan 

yang dikhususkan baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan.  

Jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan 

antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat 

kebendaan atau jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat 

kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan 

sedangkan jaminan yang bersifat perorangan yaitu adanya orang tertentu yang 

sanggup membayar atau memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi. 

c. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan 

Dalam hukum perdata juga dikenal adanya jaminan yang bersifat  kebendaan 

dan perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak 

atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri : mempunyai hubungan langsung 

atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu 

mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan.  

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung 

pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, 

terhadap harta kekayaan debitur seumumnya.  

Selain sifat-sifat tersebut di atas yang membedakan jaminan kebendaan 

dengan jaminan perorangan adalah azas prioriteit yang dikenal pada jaminan 

kebendaan dan azas kesamaan pada jaminan perorangan. Jadi pada jaminan 

kebendaan mengenal azas bahwa jaminan kebendaan yang lebih dulu terjadi 

lebih diutamankan daripada jaminan kebendaan yang terjadi kemudian. 

Sedangkan pada jaminan perorangan mengenal azas kesamaan dalam arti 

tidak membedakan mana piutang yang lebih dulu terjadi dan piutang yang 

terjadi kemudian. Semuanya mempunyai kedudukan yang sama, tanpa 
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mengindahkan urutan terjadinya, semua mempunyai kedudukan yang sama 

terhadap harta kekayaan debitur.   

Apabila terjadi kepailitan, hasil penjualan benda-benda tersebut dibagi-bagi 

antara mereka bersama secara seimbang dengan besarnya piutang masing-

masing. Kecuali jika undang-undang untuk perjanjian mereka menetapkan 

lain maka azas kesamaan tersebut dapat dikesampingkan. 

Jika terjadi tumbukan antara jaminan kebendaan dan jaminan perorangan pada 

azasnya jaminan kebendaan lebih kuat dari jaminan perorangan. Jika terjadi 

tumbukan antara kedua macam jaminan tersebut karena menyangkut benda 

yang sama, maka jaminan kebendaan dimenangkan dari jaminan perorangan, 

tak peduli apakah jaminan kebendaan itu terjadinya terlebih dahulu atau tidak 

dari jaminan perorangan. Dengan pembatasan, kecuali jika orang yang 

mempunyai jaminan kebendaan itu sendiri terikat oleh jaminan perorangan 

yang diadakannya. 

Pada jaminan perorangan kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan 

piutangnya selain kepada debitur yang utama juga kepada penanggung atau 

dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya. Jaminan perorangan 

demikian dapat terjadi jika kreditur mempunyai seorang penjamin (borg) atau 

jika ada pihak ketiga yang mengikatkan diri secara tanggung-menanggung 

dalam debitur. Hal ini terjadi jika ada perjanjian penanggungan atau perjanjian 

tanggung-menanggung secara pasif. Kecuali karena adanya perjanjian yang 

sengaja diadakan, pihak ketiga juga dapat mengikatkan diri secara perorangan 

pada kreditur untuk pemenuhan perutangan berdasarkan ketentuan undang-

undang.  

Pada jaminan kebendaan kreditur mempunyai hak untuk didahulukan 

pemenuhan piuangnya terhadap pembagian hasil eksekusi dari benda-benda 

tertentu dari debitur. Jadi kreditur tidak mempunyai hak pemenuhan atas 

bendanya, melainkan melulu atas hasil eksekusi dari bendanya, 

diperhitungkan dari hasil penjualan atas benda tersebut. 

Kreditur pemegang hak kebendaan tersebut juga mempunyai hak pemenuhan 

terhadap benda-benda lainnya dari debitur, bersama-sama dengan kreditur 
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lainnya selaku kreditur konkuren. Tetapi kemungkinan tersebut hanya terjadi 

jika pemenuhan piutang kreditur tersebut dengan hasil eksekusi terhadap 

benda-benda tertentu itu saja masih belum mencukupi. Maka dalam keadaan 

demikian bersama-sama dengan para kreditur konkuren dia masih dapat 

meminta pemenuhan atas hasil penjualan terhadap benda-benda jaminan yang 

lain itu. Sehingga jika pada jaminan perorangan kreditur merasa terjamin 

karena mempunyai lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk 

memenuhi piutangnya, maka pada jaminan kebendaan kreditur merasa 

terjamin karena mempunyai hak didahulukan dalam pemenuhan piutangnya 

atas hasil eksekusi terhadap benda-benda debitur.  

d. Jaminan atas Benda Bergerak dan Tidak Bergerak 

Salah satu penggolongan atas benda menurut sistem hukum perdata Indonesia 

yang penting adalah penggolongan mengenai benda bergerak dan benda tidak 

bergerak. Dengan adanya pembedaaan benda bergerak dan tidak bergerak 

tersebut maka akan terjadi pembedaan dalam hal-hal: 

i. Pembebanan jaminan : 

1. Terjadi pembedaan jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak, 

2. Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak akan menentukan 

bentuk dan jenis pembebanan atau pengikatan jaminan atas benda 

tersebut dalam pemberian kredit. Misalnya jaminan berupa benda 

bergerak bentuk pengikatan atau pembebanan berupa fiducia atau 

gadai. Jaminan berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) 

bentuk pengikatan atau pembebanan berupa hak tanggungan atau 

hipotik. 

ii. Penyerahan (levering). 

Pembedaan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak 

mengakibatkan perbedaan dalam penyerahan benda tersebut.untuk benda 

bergerak penyerahan dilakukan dengan penyerahan nyata (penyerahan 

bendanya), sedangkan untuk benda tidak bergerak penyerahan dilakukan 

dengan balik nama. Misalnya seorang menjual tanah, maka penyerahan 
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tanah dilakukan dengan balik nama sertifikat tanah dari penjual kepada 

pembeli. 

iii. Dalam hal daluwarsa (verjaring) untuk benda bergerak tidak mengenal 

daluwarsa, sedangkan untuk benda tidak bergerak mengenal daluwarsa (30 

Tahun). 

iv. Berkenaan dengan bezit untuk benda bergerak berlaku ketentuan pasal 

1977 KUHPerdata yaitu seorang bezitter dari barang bergerak adalah 

pemilik benda itu, sedangkan untuk benda tidak bergerak tidak demikian. 

 

e. Jaminan dengan Menguasai Bendanya dan Tanpa Menguasai Bendanya 

Jaminan yang merupakan cara yang menurut hukum untuk menjamin 

dipenuhinya pembayaran kembali kredit yang diberikan dapat dibedakan atas 

jaminan dengan menguasai bendanya (gadai) dan jaminan dengan tanpa 

menguasai bendanya (hipotik, fiducia). Dengan penguasaan bendanya 

merupakan langkah yang lebih aman bagi kreditur terutama ditujukan pada 

benda bergerak, yang mudah dipindah dan berubah nilainya. Jaminan dengan 

menguasai bendanya memberikan hak preferen dan hak yang senantiasa 

mengikuti bendanya (droit de suite), selain itu juga memberikan perlindungan 

terhadap pihak ke III. 

 

4. Tinjauan Umum Bentuk-bentuk Jaminan Kredit Bank 

Jaminan kredit harus memiliki suatu nilai dan tugas bank adalah menilai 

apakah jaminan yang diberikan oleh debitur memenuhi kelayakan sebagai suatu 

jaminan. Penilaian disesuaikan dengan obyek-obyek jaminan, dapat berupa, tanah 

dan bangunan, kapal, kendaraan bermotor, mesin-mesin, stock barang, deposito, 

tagihan (piutang) ataupun kredibilitas bagi jaminan yang sifatnya perorangan 

(personal guaranty). 
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Bentuk-bentuk pengikatan jaminan dikelompokkan dalam jaminan 

perorangan, jaminan kebendaan untuk benda tetap, benda bergerak dan piutang. 

Jaminan Perorangan. 

Pasal 1820 KUHPerdata merumuskan tentang penanggungan adalah : 

 

“suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna 

kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi 

perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhi.” 

 

Subekti mengatakan : 

 

“jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara seorang 

berpiutang (kreditur) dengan seorang ke tiga, yang menjamin 

dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat 

diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berhutang tersebut.”
14

 

 

ketentuan tentang penanggungan dalam Pasal 1820 KUHPerdata tidak dapat 

dilepaskan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1821 KUHPerdata, 

yang mengatakan bahwa : 

“tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang 

sah. Namun dapatlah seorang memajukan diri sebagai penanggung 

untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan 

dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si 

berutang, misalnya dalam hal kebelum dewasaan.” 

 

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian 

accesoir, yaitu eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari 

adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya 

ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu.
15

 

Jaminan perorangan pengikatan jaminan dilakukan dengan akta 

penanggungan (borgtocht). Pemberian penanggungan yang dilakukan orang 

                                                 
 

14
 Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung, 

Alumni, 1982, hlm. 13. 

 
15

 Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 182. 
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perorangan dinamakan “personal guaranty” sedangkan yang dilakukan oleh 

perusahaan atau badan hukum dinamakan “company guaranty”. Ketentuan 

tentang penanggungan diatur dalam buku ketiga tentang perikatan, Bab XVII 

tentang penanggungan, Pasal 1802 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. 

 

Jaminan Kebendaan 

Menjaminkan suatu benda berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas benda 

tersebut. kekuasaan yang dilepaskan tersebut adalah kekuasaan untuk 

mengalihkan hak milik dengan cara apapun baik dengan cara menjual, 

menukar atau menghibahkan.
16

 

Pengikatan untuk jaminan kebendaan adalah sebagai berikut : 

1) Hak Tanggungan 

Lembaga hak tanggungan diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan 

dengan Tanah. 

Menurut Pasal 1 Ayat (1) definisi Hak Tanggungan adalah : 

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Udang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut 

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, 

untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur 

lain.” 

 

Maka dari definisis tersebut di atas dapat ditarik unsur-unsur bahwa, Hak 

Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang, obyek hak 

tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA, hak tanggungan dapat 

                                                 
 

16
 Subekti., Op. cit., hlm. 25. 
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dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan 

berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, 

utang yang dijamin harus suatu utang tertentu, memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain. 

Pembebanan Hak Tanggungan dilakukan sebagai jaminan bagi kreditur bagi 

pelunasan piutangnya.
17

 

Hak Tanggungan memiliki beberapa asas, yaitu : 

a). Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi 

kreditur pemegang hak tanggungan. 

b). Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi. 

c). Hak tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah yang 

telah ada. 

d). Hak tanggungan dapat dibebankan selain atas tanahnya juga berikut 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut. 

e). Hak tanggungan dapat dibebankan juga atas benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah yang baru akan ada dikemudian hari. 

f). Perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian accessoir. 

g). Hak tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan 

ada. 

h). Hak tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang. 

i). Hak tanggungan mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek 

hak tanggungan itu berada. 

                                                 
 

17
 AP. Parlindungan., Komentar undang-undang tentang Hak Tanggungan,. bandung Mandar 

Maju, 1996, hal 171 
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j). Di atas hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan. 

k). Hak tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang tertentu. 

l). Hak tanggungan wajib didaftarkan. 

Di dalam penjelasan Pasal 4 undang-undang nomor 4 tahun 1996 dapat 

diketahui bahwa Hak Tanggungan itu pertama wajib didaftar dalam 

daftar umum pada kantor pertanahan, dan kepada pihak yang 

berpiutang diberikan suatu kedudukan khusus sebagai kedudukan yang 

didahulukan (preferen) dari kreditur-kreditur lain. Kesemuanya itu 

tercatat bahwa atas sebidang tanah tersebut telah dibebani Hak 

Tanggungan atas suatu hutang.  

Pendaftaran tersebut berfungsi untuk memenuhi asas publisitas artinya 

bahwa setiap orang dapat mengetahui bahwa sebidang tanah tersebut 

telah terikat oleh suatu Hak Tanggungan.
18

 

m). Hak tanggungan dapat diberikan dengan disertai janji-janji tertentu. 

n). Obyek hak tanggungan tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki sendiri 

oleh pemegang hak tanggungan bila debitur cidera janji. 

o). Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan mudah dan pasti. 

 

2) Hipotik 

Istilah Hipotik (hypotheek) berasal dari hukum Romawi yaitu Hypoteca, 

artinya adalah penjaminan atau pembebanan.
19

 Hipotik menurut Pasal 1162 

KUHPerdata adalah : 
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 Dr. Johannes Ibrahim, SH., MH., Op. cit., hlm. 94. 
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“Suatu Hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk 

mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu 

perikatan.” 

 

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah, 

maka kelembagaan hipotik diberlakukan untuk obyek kapal saja. 

 

3) Gadai (Pand) 

Gadai merupakan lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak yang 

diatur dalam KUHPerdata. Pengertian gadai terdapat dalam Pasal 1150 

KUHPerdata, yang berbunyi : 

“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas 

suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur 

atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan 

kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut 

secara didahulukan daripada kreditur lainnya, dengan kekecualian 

untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda 

setelah digadaikan.” 

 

Dari definisi tersebut dapat dilihat beberapa unsur pokok yaitu : 

Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur 

pemegang gadai, penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai 

atau orang lain atas nama debitur, barang yang menjadi obyek gadai atau 

barang gadai hanyalah barang bergerak, kreditur pemegang gadai berhak 

untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-

kreditur lainnya.
20

 

 

Syarat yang utama dalam perjanjian gadai adalah penguasaan benda oleh 

kreditur (inbezitstelling) dan apabila benda tidak dikuasai oleh kreditur gadai 

tersebut batal demi hukum (Pasal 1152 Ayat (2) KUHPerdata) dan gadai akan 

                                                 
 

20
 Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Jakarta, Ghalia, 1985, hlm. 

17. 
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hapus apabila benda obyek gadai tersebut keluar dari kekuasaan kreditur 

(Pasal 1152 Ayat (3) KUHPerdata), kecuali apabila hilang atau dicuri dari 

kreditur. Penguasaan benda bergerak oleh kreditur merupakan suatu publikasi 

kepada umum dan untuk menunjukan bahwa hak kebendaan berupa gadai atas 

benda bergerak tersebut berada dalam tangan kreditur. Sehubungan benda 

obyek jaminan berada dalam tangan kreditur maka kreditur berhak atas ganti 

rugi atas biaya yang telah dikeluarkan guna keselamatan benda obyek gadai 

tersebut (Pasal 1157 KUHPerdata). 

Perjanjian gadai merupakan perjanjian accesoir dimana harus ada perjanjian 

hutang-piutang (kredit) sebagai perjanjian pokok atau induknya. Yang 

menjadi obyek jaminan gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud. Benda yang tidak berwujud yang dapat menjadi 

jaminan antara lain adalah surat-surat berharga, saham-saham, obligasi, SBI, 

SBPU, hak tagih.
21

 

 

4) Fiducia 

Secara terminologi, fiducia berasal dari kata “fides” yang berarti 

“kepercyaan”
22

 dan merupakan bentuk lain bagi jaminan atas benda bergerak 

selain gadai. Fiducia adalah istilah lain bagi lembaga fiduciere eigendom 
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overdracht (FEO) yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan 

kepercayaan.
23

 

Lembaga fiducia lahir pertama-tama dari yurisprudensi di Belanda, yaitu 

dengan dikeluarkannya keputusan oleh Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 29 

Januari 1929, yang terkenal dengan Bierbrouwerij Arrest.
24

 

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, 

tanggal 30 September 1999,pengaturan tentang fiducia disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat yang berkembang.
25

 

Hutang yang dijamin dengan lembaga fiducia diatur dalam Pasal 1 angka 7. 

yang dimaksud dengan hutang adalah, suatu kewajiban yang dinyatakan atau 

dapat dinyatakan dalam sejumlah uang, baik secara langsung ataupun secara 

kontinjen.  

Karena itu hutang yang dapat dijamin dengan fiducia adalah sebagai berikut : 

(1) hutang yeng telah ada, (2) hutang yang ada dikemudian hari (kontinjen), 

tetapi telah diperjanjikan dan jumlahnya sudah tertentu, (3) hutang yang dapat 

ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok 

yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi. 

Obyek jaminan fiducia tercantum dalam Pasal 1 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, 

dan Pasal 20 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia. Benda-

benda yang menjadi obyek jaminan fiducia adalah sebagai berikut : (1) benda 

tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum, (2) dapat benda 

berwujud, (3) dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang, (4) 
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benda bergerak, (5) benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat hak 

tanggungan, (6) benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik, 

(7) baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan 

diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak 

diperlukan suatu akta pembebanan fiducia sendiri, (8) dapat atas satu satuan 

atau jenis benda, (9) dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda, 

(10) termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fiducia, (11) 

termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan 

fiducia, (12) benda persediaan. 

5) Cessie Piutang 

Pada dasarnya cessie bukanlah merupakan lembaga jaminan seperti halnya 

dengan hipotik, gadai, fiducia. Dalam praktik perbankan, cessie digunakan 

untuk memperjanjiakan pengalihan suatu piutang atau tagihan yang dijadikan 

jaminan suatu kredit.
26

 

Dasar penyerahan piutang tercantum dalam Pasal 613 KUHPerdata, berbunyi : 

“penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak 

bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat suatu akta 

otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas 

kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. 

Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya, 

melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau 

secara tertulis disetujui dan diakuinya. 

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan 

penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat 

tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan 

endorsement.” 
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Dari uraian pasal tersebut lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa berlakunya 

secara yuridis formal suatu cessie adalah setelah memenuhi 3 (tiga) 

persyaratan minimal, yaitu : 

1. Atas pengalihan piutang/tagihan tersebut, haruslah dilakukan dengan suatu 

perjanjian cessie, baik dengan akta otentik atau dengan akta di bawah 

tangan. 

2. Adanya pemberitahuan, persetujuan dan pengakuan dari si tertagih bahwa 

hak atas piutang/tagihan tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. 

3. Adanya penyerahan nyata atas bukti kepemilikan atas piutang/tagihan 

tersebut dari yang berhak sebelumnya kepada yang menerima hak atas 

piutang/tagihan tersebut.
27

 

 

5. Peran serta Notaris dan PPAT dalam Pengikatan Jaminan Kredit Bank 

a. Kedudukan Notaris sebagai pendukung kinerja usaha perkreditan 

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan 

penting pada setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, termasuk 

juga hubungan hukum yang terjadi akibat adanya perikatan kredit yang 

dibarengi dengan pengikatan jaminan sebagai suatu syarat yang dipergunakan 

oleh bank untuk menjamin kredit yang dikucurkan kepada nasabah. Dalam 

berbagai hubungan bisnis, kegiatan perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, 

pewarisan dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta 

otentik semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya tuntutan akan 

kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial masyarakat.  

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, 

menjamin kepastian hukum, dan sekaligus juga diharapkan mampu 

menghindari terjadinya sengketa, karena good will dari setiap orang yang 
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masing-masing mengikatkan dirinya telah dituangkan dengan syarat hukum 

yang telah ditentukan. Walaupun  dalam hal tertentu sengketa tersebut tidak 

dapat dihindari, dalam penyelesaian sengketa, akta otentik yang merupakan 

alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan kontribusi sangat besar 

bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH 

Perdata, adalah: 

“Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan 

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di 

mana aktanya dibuat”.
28

 

 

Meninjau dari isi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, maka dapat kita cermati 

bahwa bentuk suatu akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang, tidak 

dapat dirubah ataupun digantikan dengan bentuk yang lain, ketentuan ini 

merupakan dwingen recht. Selain itu keotentikan akta disyaratkan dengan 

dibuatnya akta tersebut oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum (dalam 

hal ini disebut sebagai pejabat umum). Mengenai di mana akta tersebut dibuat, 

ini berkaitan dengan kewenangan, atau wilayah kewenangan dari pejabat 

umum tersebut untuk membuatnya. 

Menentukan siapakah yang dimaksud dengan pejabat umum. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris memberikan definisi, bahwa: 
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“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini”.
29

 

 

Akta otentik yang merupakan kewenangan notaris untuk membuatnya, pada 

hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan 

para pihak (debitur dan kreditur) kepada notaris. Namun, notaris mempunyai 

kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris 

sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, 

yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, 

serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap 

peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan 

akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk 

menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan 

ditandatanganinya. 

Usaha perkreditan bank pada umumnya sangat memerlukan bantuan 

dan keahlian dari notaris untuk meramu secara gamblang perjanjian lisan 

menjadi tulisan yang mempunyai kekuatan hukum serta menguatkan secara 

hukum jaminan yang dijadikan pelunasan hutang oleh debitur, seperti, 

jaminan fiducia, jaminan perorangan/penanggungan, cessie piutang. Selain itu 

merupakan suatu kewajiban bagi notaris untuk menerangkan segala hal yang 

tidak berkenan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, andai kata 

terdapat klausula yang diperjanjikan melanggar aturan perundang-undangan, 

seperti batas maksimum pemberian kredit (BMPK), atau adanya klausula yang 
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sangat merugikan salah satu pihak dan di sisi yang lain sangat menguntungkan 

pihak yang lain. 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik sejauh pembuat akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat 

umum lainnya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang 

berbunyi : 

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 

oleh undang-undang. 

(2) Notaris berwenang pula : 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus; 

c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam 

surat yang bersangkutan; 

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

akta; 

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau; 

g. Membuat akta risalah lelang.
30

 

 

 Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan 

notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, 

tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk 
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memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi 

masyarakat secara keseluruhan. 

 

b. Kedudukan PPAT sebagai pendukung kinerja usaha perkreditan  

Ketentuan Pasal 1 angka (1) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan definisi, bahwa: 

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah 

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta 

otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.
31

 

 

Kedudukan PPAT berkenaan dengan perkreditan bank lebih difokuskan pada 

pengikatan jaminan/colateral yang merupakan ikutan (acesoir) dari perjanjian 

pokoknya yaitu perjanjian kredit. Jaminan atau agunan yang dimaksud 

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang 

digunakan oleh nasabah debitur sebagai penjamin pelunasan dari kredit yang 

dimohonkan pada bank. 

Keberadaan jaminan (collateral) merupakan kebutuhan bagi kreditur atau 

bank untuk memperkecil risiko dalam penyaluran kredit, apabila debitur tidak 

mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit 

tersebut. Jaminan walaupun bukan yang utama menjadi persoalan yang 

memiliki urgensi tinggi, oleh karenanya jaminan menjadi pelik jika tidak 

disikapi dengan seksama. 
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Guna melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh kreditur begitu juga 

debitur, maka sangatlah penting keberadaan dari PPAT khususnya 

menyangkut jaminan yang berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan 

rumah susun. 

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur 

atau bank dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan 

mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan 

memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau 

pelaksanaan perjanjian pokok.
32

 

 

Berhubungan dengan perjanjian kredit disertai jaminan, Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah, menerangkan sebagaimana disebutkan 

pada Pasal 1 angka 1 sebagai berikut : 

“ Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah 

hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, berikut atau 

tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap 

kreditor-kreditor lain.”
33

 

 

Proses pembebanan hak tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, 

yaitu : 

                                                 
 

32
 Djuhaendah Hasan, 1996, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang 

Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Citra Aditya Bakti, 

Bandung,. Hlm. 239. 

 
33

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1996 Nomor 42. 



 30 

1. Tahap pemberian hak tanggungan dengan dibuatnya akta pemberian hak 

tangguangan oleh PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang-piutang 

yang dijamin, 

2. Tahap pendaftaran oleh kantor pertanahan, yang merupakan saat lahirnya 

hak tanggungan yang dibebankan. 

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, PPAT adalah pejabat 

umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta 

lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya 

ditetapkan sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai 

tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing. Dalam kedudukan 

sebagai yang disebutkan di atas, maka akta-akta yang dibuat oleh PPAT 

merupakan akta otentik. 

Saat memberikan hak tanggungan, pemberi hak tanggungan wajib hadir di 

hadapan PPAT. Jika karena suatu sebab tidak dapat hadir sendiri, wajib 

menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan surat kuasa membebankan hak 

tanggungan (SKMHT), yang berbentuk akta otentik. Pembuatan SKMHT 

selain kepada Notaris ditugaskan pula kepada PPAT. 

Sebelum pembuatan SKMHT dan APHT, harus sudah ada keyakinan pada 

Notaris dan PPAT yang bersangkutan, bahwa pemberian hak tanggungan 

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek 

hak tanggungan yang dibebankan, walaupun kepastian mengenai dimilikinya 

kewenangan tersebut baru dipersyaratkan pada waktu pemberian hak 

tanggungan tersebut didaftar. 
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Berkenaan dengan kredit usaha kecil dan menengah, dibuat suatu aturan 

khusus agar masyarakat menengah kebawah tidak terlalu disusahkan dengan 

begitu banyaknya aturan begitu pula biaya administrasi yang tidak sedikit 

dalam memperoleh kredit bank. Peraturan Mentri Negara Agraria/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas 

Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk 

Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu. 

Surat kuasa membebankan hak tanggungan yang diberikan untuk menjamin 

pelunasan jenis-jenis kredit usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 

1993 berlaku sampai saat berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok yang 

bersangkutan. Kredit-kredit tersebut antara lain : 

1. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil, yang meliputi : 

a. Kredit Kepada Koperasi Unit Desa, 

b. Kredit Usaha Tani, 

c. Kredit Kepada Koperasi Primer untuk anggotanya. 

2. Kredit pemilikan rumah yang diberikan untuk pengadaan perumahan, 

yaitu: 

a. kredit yang diberikan untuk membiayai pemilikan rumah inti, rumah 

sederhana atau rumah susun dengan luas tanah maksimum 200 m2 

(dua ratus meter persegi) dan luas bangunan tidak lebih dari 70 m2 

(tujuh puluh meter persegi), 

b. kredit yang diberikan untuk pemilikan Kapling Siap Bangun (KSB) 

dengan luas tanah 54 m2 (lima puluh empat meter persegi) sampai 

dengan 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan kredit yang 

diberikan untuk membiayai bangunannya, 

c. kredit yang diberikan untuk perbaikan/pemugaran rumah sabagaimana 

dimaksud huruf a dan b. 

3. kredit produktif lain yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat dengan plafond kredit tidak melebihi Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), antara lain : 

a. kredit umum pedesaan (BRI), 
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b. kredit kelayakan usaha (yang disalurkan oleh Bank Pemerintah).
34

 

 

Kredit usaha kecil dan menengah memang sangat memerlukan 

formulasi aturan yang jelas serta tidak memberatkan. Seorang notaris maupun 

PPAT dibutuhkan kemampuan, kejujuran serta kesigapannya dalam 

menyelesaikan permasalahan, karena setiap pengikatan jaminan ataupun 

perjanjian kredit, para pihak kreditur dan debitur menginginkan setiap proses 

yang mereka inginkan tidak terdapat kendala dikemudian hari. 

Dari penjelasan tersebut di atas, penulis mencoba menjelaskan dengan 

bagan, kedudukan Notaris dan PPAT dalam mendukung kinerja usaha 

perkreditan pada bank. 
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6. Sarana Lembaga Jaminan (collateral) dalam Mengatasi Kegagalan 

Pelunasan Kredit Akibat Terjadinya Kredit Macet pada Usaha Perkreditan 

Bank 

Persoalan pokok kredit macet adalah ketidak sanggupan debitur untuk 

melunasi atau tidak sanggup untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk 

melunasi kredit seperti yang disepakati. 

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok 

dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang 
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dilakukannya.
35

 Penyebab utama terjadinya risiko kredit macet adalah terlalu 

mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu 

dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya.
36

 Akibatnya, penilaian 

kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha 

yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda 

krisis atau resesi.
37

 Turunnya penjualan mengurangi penghasilan perusahaan, 

sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar 

utang-utangnya. Hal ini semakin diperberat oleh meningkatnya tingkat bunga. 

Ketika Bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak akan memperoleh 

hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya 

kredit yang diberikan. Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang 

berat jika ia mempunyai kredit macet yang cukup besar. 

Risiko kredit adalah risiko yang paling besar karena aktiva bank dengan 

penghasilan bunga yang terbesar ditempatkan pada pemberian kredit kepada para 

nasabah yang disebut sebagai nasabah debitur.
38

 

Menurut Edward W. Reed dan Edward K. Gill, kedua persoalan tersebut di 

atas dijelaskan sebagai berikut : 

“ketidak sediaan untuk membayar naik-turun dengan keberuntungan ekonomi 

sebagai peminjam. Dalam masa cerah, keinginan untuk membayar pinjaman lebih 

besar dari pada masa sulit. Ketidak inginan membayar pinjaman erat kaitannya 

dengan depresi ekonomi, masa pengangguran, dan penurunan laba. Dalam saat 

seperti itulah sifat kredit menjadi sangat penting. Sifat pemberian pinjamaan yang 

kejam menerkam mangsanya pada masa sulit ini, dan dalam masa inilah pemberi 
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pinjaman, dalam pandangan peminjam, seharusnya bertindak sebagai penyelamat. 

Tapi kelihatannya bahwa alasan utama adalah pinjaman bermasalah dan 

kemungkinan kerugian adalah ketidak mampuan peminjam untuk mewujudkan 

pendapatan dari kegiatan bisnis normal, kesempatan kerja, atau penjualan 

hartanya.”
39

 

 

Persoalan di atas inilah yang memberikan berbagai pemahaman, dan cara 

pandang yang berbeda menyikapi kredit perbankan, disatu sisi sebagai sarana 

pencapaian kesejahteraan tapi disatu sisi banyak orang berpendapat kredit 

perbankan semakin membawa orang semakin melarat. 

Sementara itu bagai para direksi dan manager bank maslah pemberian kredit 

ini adalah masalah yang unik. Disatu pihak bank sesuai dengan fungsi utamanya 

dan berdasarkan kenyataan bahwa pemberian kredit atau penempatan dana dalam 

fasilitas kredit adalah usaha yang paling besar memberikan pendapatan, namun 

dilain pihak hal tersebut mengandung banyak risiko. Dilema ini muncul karena 

pemberian kredit adalah berdasarkan suatu perhitungan akan sesuatu hasil dimasa 

depan. Karena ini sifatnya perhitungan kedepan yang kejadiannya sering berada 

diluar kemampuan pengendalian para pejabat bank maka risiko itu akan selalu 

ada. Tidak ada fasilitas kredit yang bagaimanapun baiknya analisa telah dilakukan 

yang tanpa risiko. Untuk risiko yang dihadapi oleh bank tersebut maka bank 

mengenakan bunga selain menyertakan jaminan sebagai prasyarat pemberian 

kredit. 

Struktur operasional bagian perkreditan merupakan salah satu lokomotif 

penggerak suatu usaha bank. Penyusunan struktur harus dibuat secara sederhana, 

efektif dan dapat bekerja secara efisien. Oleh karena bidang perkreditan 
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merupakan tugas pokok bank, maka struktur operasional kredit sangat 

menentukan kelancaran usaha bank. 

 Berbicara tentang pemberian kredit, harus diketahui terlebih dahulu 

tentang prosedur kredit, karena di dalam organisasi kredit tercermin pengertian 

dan penelaahan prosedur, pembagian tugas, pendelegasiaan wewenang dan 

tanggung jawab serta hubungan antara organisasi kredit dengan unit-unit lain di 

dalam bank.
40

 Organisasi kredit bank, harus mencakup divisi perencanaan kredit, 

permohonan kredit, administrasi kredit dan pengawasan atau pengamanan 

kredit.
41

 Dapat disimpulkan bahwa manajemen kredit pada dasarnya merupakan 

suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana, alokasi dana yang 

dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, 

administarasi, dan pengamanan kredit.
42

  

Ada berbagai sebab kegagalan dalam perkreditan, antara lain:
43

 

a) Adanya Self Dealing, yaitu: adanya Vested Interest dari para eksekutif bank 

dalam memutuskan kredit sehingga tidak obyektif lagi dan melanggar 

prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Self Dealing ini erat kaitannya 

dengan masalah mental yang kurang baik dari pejabat kredit bank. 

b) Adanya Non Existence of Sound Lending Policy yaitu tidak terdapatnya 

kebijakan kredit yang sehat, dalam arti tidak ada perencanaan kredit maupun 

pedoman dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan yang sehat serta realistis 

dalam pemutusan pemberian kredit oleh suatu bank kepada nasabah 

debiturnya. 

c) Incomplete Credit Information, yaitu jeleknya management information 

sistem, yang mengakibatkan analisis pemutusan didasarkan informasi yang 

tidak lengkap sehingga mengakibatkan keputusan yang salah. 

d) Failure to Obtain or Enforce Liquidation Agreement, yaitu ketidak 

mampuan memperoleh atau mengambil tindakan likuidasi sesuai perjanjian 
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kredit yang disebabkan posisi yuridis bank yang tidak menguntungkan, 

misalnya tidak lengkapnya dokumen-dokumen yang menyangkut legalitas 

nasabah debitur. 

e) Technical Incompetency, yaitu kurang mampunya secara teknis para pejabat 

kredit dalam menganalisis permohonan kredit sehingga menghasilkan 

keputusan yang salah, dan juga kurang mampunya secara teknis para pejabat 

pengelola kredit sehingga mengakibatkan kegagalan dalam pengelolaan 

kredit. 

f) Poor Selection of Risk, yaitu ketidak mampuan eksekutif kredit dari bank 

yang bersangkutan dalam melakukan seleksi risiko dalam pemberian kredit 

kepada nasabah debiturnya. 

g) Overfinancing Underfinancing, yaitu ketidak mampuan pengelola kredit 

dalam memberikan kredit dalam jumlah sesuai kebutuhan, baik ditinjau dari 

jumlah maupun ditinjau dari ketepatan waktunya, mungkin pemberian kredit 

terlalu lambat atau juga terlalu cepat. 

h) Lack of Supervising, yaitu banyaknya pinjaman yang cukup sehat pada saat 

kredit diberikan tetapi karena tidak adanya pengawasan yang efektif, maka 

kredit-kredit tersebut menjurus kearah kredit macet.  

 

Menghadapi permasalahan kredit macet bank memiliki beberapa sarana 

untuk memberikan solusi penyelesaian kredit macet agar tercapai win-win 

solution antara nasabah dan bank, antara lain : 

a. Rescheduling 

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau 

perpanjangan jangka waktunya. Perpanjangan jangka waktu kredit bertujuan 

memberikan kelonggaran bagi debitur sehingga mempunyai waktu yang lebih 

guna penyelesaian yang lebih menguntungkan. 

b. Reconditioning 

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas 

pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan 

lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. 

Reconditioning berarti mengubah persyaratan, antara lain: 
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a) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok. 

b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu (biasanya disertai 

dengan rescheduling). 

c) Penurunan suku bunga (meskipun suku bunga biasanya berdasarkan 

kondisi pasar, bank sering terpaksa harus menurunkan suku bunga kepada 

debitur bermasalah). 

d) Pembebasan bunga, biasanya karena nasabah sudah tidak mampu dan 

bank berkehendak tetap memelihara portofolio ini karena cadangan 

penghapusan belum mencukupi. 

c. Restructuring 

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa: penambahan dana bank dan/atau; 

konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, 

dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam 

perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan 

kembali. 

Restructuring biasanya berupa tindakan menambah fasilitas kredit bagi 

debitur atau dengan cara menambah equity, yaitu dengan menyetor fresh 

money. Cara ini biasanya gagal karena banyak pemilik perusahaan yang tidak 

mampu atau tidak mau melakukan penyetoran ini.  

d. Eksekusi terhadap jaminan 

Eksekusi diterapkan, jika semua usaha penyelamatan sebagaimana disebutkan 

di atas sudah dicoba namun nasabah debitur masih juga tidak mampu 

memenuhi kewajibannya terhadap bank. 
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Tahapan-tahapan dalam pencapaian win-win solution ini merupakan langkah yang 

sangat adil dilakukan oleh bank, karena bank melihat berbagai faktor penyebab 

mengapa seorang nasabah mengalami ketidak mampuan untuk melunasi kredit. 

Sedangkan tahapan eksekusi merupakan langkah akhir yang digunakan bank jika 

beberapa tahapan sebelumnya tidak layak diberikan ataupun gagal dalam 

pelaksanaannya. 

Keberadaan jaminan (collateral) merupakan kebutuhan bagi kreditur atau 

bank untuk memperkecil risiko dalam penyaluran kredit, apabila debitur tidak 

mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit tersebut. 

Jaminan walaupun bukan yang utama menjadi persoalan yang memiliki urgensi 

tinggi, oleh karenanya jaminan menjadi pelik jika tidak disikapi dengan seksama. 

Seperti yang diutarakan oleh Gerald G. Thain tentang transaksi jaminan. 

Transaksi jaminan didefinisikan sebagai suatu ketetapan di mana suatu pihak baik 

sebagai sebagai individual/pribadi atau sebagai organisasi bisnis, memberikan 

pinjaman atau memberikan kredit, kepada pihak lain dengan harapan bahwa 

pinjaman tersebut akan dibayar kembali dengan bunga yang sesuai dan jika, 

syarat-syarat dalam transaksi pemberian hutang tersebut tidak terpenuhi, maka 

pihak terjamin (pihak yang kepada siapa kewajiban harus dipenuhi) akan 

menuntut haknya atas jaminan. Jaminan adalah sesuatu yang mempunyai nilai 

dari debitur yang disertakan dalam trasansaksi, dalam rangka untuk menjamin 

hutangnya. Tanpa disertakannya jaminan, maka yang terjadi hanya suatu kontrak 

atas hutang atau atas piutang dan suatu kewajiban untuk melunasinya. Tak dapat 

dipungkiri lagi bahwa tekanannya adalah pada adanya jaminan untuk menjamin 

pinjaman dari kreditur dan kondisi tersebut akan menempatkan kreditur pada 

posisi yang lebih baik.
44

 

 

Hak-hak dasar kreditur dalam transaksi jaminan adalah : 

1. hak untuk memperoleh kembali sejumlah hutangnya dari debitur, 

                                                 
 

44
 Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan ELIPS 1998, Hukum Jaminan 

Indonesia (dalam makalah yang disajikan Gerald G. Thain, Dasar-dasar Hukum Transaksi Jaminan), 

Jakarta, ELIPS, Hlm. 119. 
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2. hak untuk memperoleh harta kekayaan yang telah disebutkan sebagai 

pelunasan hutangnya apabila terjadi kegagalan pembayaran hutangnya oleh 

debitur. 

Guna melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh kreditur begitu juga debitur, 

maka sangatlah penting keberadaan dari Notaris dan PPAT khususnya 

menyangkut jaminan yang berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 

susun. 

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur atau 

bank dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan 

mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan 

memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau 

pelaksanaan perjanjian pokok.
45

 

 

Berhubungan dengan perjanjian kredit disertai jaminan, Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah, menerangkan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 

angka 1 sebagai berikut : 

“ Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang 

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lain.” 

Berkaitan dengan kegiatan bank yang sangat komplek dan dari segi bisnis 

waktu sangatlah penting dalam memajukan perekonomian, maka Undang-undang 

no. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, mengatur tentang penyelesaian hutang di luar jalur litigasi, 

yang terdapat dalam Pasal 12 huruf A, Ayat (1) berbunyi : 

                                                 
 

45
 Djuhaendah Hasan, Op. Cit. hlm. 239. 
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“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui 

pelelangan maupun diluar 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 secapatnya.” 

 

Dalam penjelasan Pasal 12 A Ayat (1) lebih lanjut dijelaskan : 

 

“pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk 

membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah 

debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, 

status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya” 

 

Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat 

mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Agar proses ini dapat 

berjalan dengan lancar hendaknya bank dalam proses pemberian kredit selalu 

memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan kekuatan pengikatan 

jaminannya, serta menjalankannya sesuai dengan aturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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PENUTUP 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa lembaga jaminan mempunyai peran yang sangat besar dan 

efektif mengatasi kegagalan pelunasan kredit akibat terjadinya kredit macet pada usaha 

perbankan, terlebih lagi lembaga keuangan perbankan diberikan aturan yang khusus 

dalam proses eksekusi, sehingga proses pencairan dana dapat dilaksanakan dengan cepat, 

murah dan menguntungkan masing-masing pihak. 

 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka dapat dipertimbangkan saran, 

Hendaknya regulasi dibuat dengan lebih spesifik karena akan memberikan perlindungan, 

serta pihak bank hendaknya dalam proses pemberian kredit selalu berpegang teguh pada 

prinsip kehati-hatian/prudential banking principles terutama mengenai pengikatan 

jaminan. 

 

 


