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1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya

Dalam masa 15 tahun terakhir ini Indonesia se - 

dang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Hal 

ini tidak terlepas dari masalah perekonemian. Sektor 
tersebut memegang peranan penting dalam menunjang se - 

gala aspek kehidupan dan dalam rangka pelaksanan pem - 

bangunan. Seperti diketaiiui, Indonesia termasuk dalam 

kelompok negara yang sedang berkembang, di mana income 

percapitanya masih rendah. Sebagian besar rakyatnya 

bergerak dalam sektor pertanian dan industri kecil, 

Karena itu dalam rangka pelaksanaan pembangunan, perlu 

ditingkatkan dan diperluas usaha-usaha yang bertujuan 

untuk memperbaiki penghasilan kelocpok masyarakat yang 

mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan yang ren

dah itu. Salah satu usaha tersebut adalah menyediakan 

fasilitas permodalan, meningkatkan keahlian dan kemam- 

puatt, serta znemperluas pemasaran.
Dari berbagai macam cara untuk memperoleh fasi

litas modal, salah satu cara yang banyak dilakukan oleh 

pfemerintah adalah dengan menyediakan dana perkreditan. 

Khususnya bagi golongan ekonomi lemah, kredit tersebut 

berupa Kredit Investasi Kecil, Kredit Modal Kerja Per- 

manen, Kredit Candak Kulak, Kredit Bimas dan lain-lain.
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Kredit-kredit tersebut mempunyai syarat yang ringan, 

yaitu jangka waktu pengembalian yang relatif lama, bu-

nga yang rendah, dan jaminan yang ringan.

Asal kata kredit adalah credere yang berarti 

kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa de- 

bitur akan membayar hutangnya setelah jangka waktu pe- 

minjaman terlewati.^ Kepercayaan tersebut harus diimba- 

ngi dengan terjaminnya kepentingan pihak kreditur, ka- 
rena itu dibutuhkan adanya jaminan. Jaminan merupakan 

syarat mutlak bagi kelancaran kehidupan perkreditan, 

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, jaminan diperlu- 

kan untuk menjaga keamanan modal serta untuk memberikan
pkepastian hukum bagi si pemberi modal.

Di Indonesia dikenal berbagai macam bentuk lem- 

baga jaminan, baik yang berasal dari hukum adat maupun 

yang berasal dari hukum barat yang berupa jaminan per- 
orangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan seiring 

pembagian benda, maka dikenal lerabag jaminan dengan 
benda bergerak dan dengan benda tidak bergerak*

Berdasarkan program Repelita ketiga yang diatur 

dalam Ketetapan MPR no.IV/MPR/197S tentang G3HN, sektor

^Mulyo Praptowo dan Achmad Anwari,, Bagaimana 
Memanfaatkan Fasilitas KMKP Untuk Kemajuan UsaKa And a, 
Cet.ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta,19o2f h.9-

2Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan 
Di Indonesia Pokok^pokok Hukum Jaminanpan Jaminan 
perorangan,Cet. I, liberty, Yogyakarta, 19&0, h.2~.



industri kecil perlu dikembangkan dan perlunya mening

katkan kemampuan golongan ekonomi lemah. Kemudian peme- 

rintah mengembangkan lingkungan industri kecil di bebe- 

rap a daerah, dan salah satunya adalah Lingkungan Indus

tri Kecil di Sidoarjo Jawa Timur,

Bagi golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, 
kelonggaran di bidang perkreditan sangat diperlukan un

tuk kehidupan dan pengembangan usahanya. Di samping itu 

mereka kurang marapu menyediakan jaminan yang memadai. 
Sedangkan jaminan merupakan syarat mutlak yang harus 

dipenuhi untuk memperoleJi kredit,

Dari uraian tersebut di atas, maka dalam penulis- 

an ini akan dikupas masalah:

1 , bentuk lembaga jaminan apakah yang dipergunakan oleh 

para pengusaha di Lingkungan Industri Kecil Sidoarjo;
2. bagaimarta pengaruh perjanjian jaminan kredit terhadap 

pengembangan usaha di Lingkungan Industri Kecil Si

doarjo;
3* masalah^masalah dan akibat-akibat hukum apa yang tim- 

bul dari perjanjian jaminan kredit di Lingkungan 
Industri Kecil Sidoarjo, terutama bila pihak debitur 
melakukan wanprestasi dan cara-cara apakah yang di
pergunakan oleh pihak kreditur dalam hal ini bank, 
untuk menyelesaikan masalah jaminan tersebut.

3
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2. Penjelasan Judul
"Suatu Tinjauan Tentang Masalah Perjanjian Ja - 

minan Kredit Di Lingkungan Industri Kecil Sidoarjo - 
Jawa Timur", demikianlah judul dari skripsi ini. Yang 
saya maksudkan dengan perjanjian jaminan adalah suatu 
perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata yang di- 
adakan antara debitur dan kreditur, dimana dalam per - 
janjian tersebut debitur menyerahkan benda untuk diikat 
sebagai jaminan kepada kreditur bagi pelunasan hutang- 
nya. Sedangkan yang dimaksud dengan kredit adalah pe - 
nyediaan prestasi pada suatu masa tertentu dengan per
janjian untuk dikembalikan dengan. kontra prestasi di - 
kemudian hari.

Lingkungan Industri Kecil Sidoarjo adalah suatu 
kawasan industri dimana tinjauan terhadap masalah ini 
difokuskan yaitu pada para pengusaha yang berada dida- 
lamnya, yang pada umumnya termasuk golongan ekonomi 
lemah.

>

Dengan melihat perumusan dari judul skripsi di- 
atas maka yang saya maksudkan dengan perjanjian jaminan 
kredit di sini adalah perjanjian yang diadakan antara 
kreditur, dalam hal ini bank, dengan debitur, dalam hal 
ini pengusaha di LIK Sidoarjo, di mana debitur menye - 
rahkan benda untuk diikat dalam suatu bentuk lembaga 
jaminan yang dapat berupa hipotik, fiducia atau crediet- 
verband, untuk dijadikan tanggungan/jaminan bagi pelu-
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nasan kredit yang akan diterima oleh debitur.

3* Alas an Pemilihan Judul

Masalah jaminan pada dewasa ini adalah hal yang
imutlak harus adg. dal am mengadakan perjanjian kredit de

ngan pihak bank. Bagi bank, jaminan diperlukan untuk 
menjamin keainanan kredit yang telah dikeluarkan, dan 
juga demi kepastian hukum. Pada saat perekonomian meng- 
alami kelesuan, banyak kredit yang mengalami kemacetan. 
Hal ini akan mempengaruhi dunia perkreditan, bahkan 
akan mengganggu stabilitas nasional. Bagi pengusaha ke
cil dan pengusaha ekonomi lemah, jaminan yang memadai 
aangat sulit mereka penuhi. Kalaupun ada jaminan terse
but mempunyai arti yang penting bagi kehidupan usahanya. 
Sedangkan bagi pemerataan pembangunan dan bagi pening. 
katan pertumbuhan ekonomi, peranan dan potensi pengusaha 
kecil sangat menentukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka saya sangat 
tertarik membahas dan menganalisa permasalah an jaminan 
kredit bagi pengusaha ekonomi lemah.

4. Tujuan Penulisan
Penuliaan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi 

syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Pakultas Hu
kum Univeraitas Airlangga. Di samping itu dengan meng - 
ungkapkan masalah jaminan bagi pengusaha ekonomi lemah,
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khususnya yang berada di LIK Sidoarjo, aedikit banyak 
dapat ikat menyingkap kehidupan golongan ekonomi lemah 
yang perlu ditangani dan dibantu oleh berbagai pihak.

Metodologi
a. Pendekatan Masalah

Agar dapat memberikan kejelasan terhadap masa - 
lah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, 
saya menggunakan pendekatan masalah secara deskriptip- 
empirik-analitis. Maksud pendekatan yang demikian ada
lah menguraikan dan menganalisa permasalahan berdasar- 
ka fakta-fakta yang terjadi dalam realita kehidupan 
para pengusaha lemah.

b. Sumber Bata
Bahan-bahan yang saya peroleh untuk menyusun 

tulisan ini, pertama-tama dari studi kepustakaan yang 
menyangkut pokok permasalahan. Kedua data yang saya 
cari dari wawancara dan peninjauan langsung baik di 
LIK Sidoarjo ataupun di bank yang banyak dihubungi oleh 
para pengusaha lemah tersebut.

>

c. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
Pada mulanya saya kumpulkan data dari kepusta

kaan yang berupa buku-buku, majalah, surat kabar, dan 
catatan lain yang berhubungan dengan masalah ini. Ke - 
mudian menghubungi instansi-instansi dan pihak-pihak
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yang ada hubungannya dengan masalah. ini untuk mengada
kan wawancara atas hal-hal yang ber3ifat teknis. Bari 
data yang terkumpul saya olah dengan memisahkan ke da- 
lam bab-bab dan sub bab-sub bab, yang mas ing-mas ing 
sesuai dengan pembahasannya.

*
d. Anali3a Data

Semua data dan informasi, baik kepustakaan mau- 
pun lapangan, saya kualifikasikan serta meneliti dan 
menilai data yang diperolehi Dari hasil pengolahan akan 
terpilih data yang ada relevansinya dengan tujuan pem- 
bahasan dengantidak mengurangi reliabilitasnya.

6. Fertanggungjawaban Sistematika
Agar dapat menjelaskan permasalahannya, maka 

sistematika penulisan ini saya lakukan bab per bab.
Dal am Bab I pembahasan yang saya kemukakan ada

lah mengenai gambaran secara garis besar tentang hal- 
hal di sekitar permasalahan. Dengan maksud agar pembaca 
dapat memahami jalan pikiran saya.

Sebagai langkah awal untuk masuk ke pokok perma- 
salahan, disajikan mengenai uraian yang bersifat umum 
dan teoritis mengenai pengertian dan bentuk perjanjian 
jaminan kredit. Apa dan siapa pengusaha ekonomi lemah 
serta masalah modal usahanya. Hal ini saya maksudkan 
agar pembaca mengetahuinya walaupun secara global. De
ngan car a ini akan lebih mudah memahami pokok permasa-
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lahan* Tentang hal ini uraikan dalam Bab II.
Selanjutnya dalam Bab III merupakan peninjauan 

secara umum pada LIK Sidoarjo. Kemudian lebih jauh la- 
gi tentang perjanjian jaminan apa yang dipergunakan, 
serta masalah yang dihadapi dalam bidang modal dan ja- 
minannya itu.

Kemudian pada Bab IV saya akan membahas masalah 
kredit sebagai bantuan pemerintah, dan bagaimana diper- 
gunakannya oleh debitur. Bagaimana pula kalau dalam 
perjanjian kredit tersebut temyata wanprestasi.

Setelah uraian permasalahan dalam bab per bab, 
maka sebagai akhir dari pembahasan, saya akan membuat 
uraian secara singkat dalam bentuk suatu kesimpulan, 
dan sekaligus akan disampaikan beberapa saran yang per- 
lu diperhatikan dalam rangka pengembangan perjanjian 
jaminan kredit bagi pengusaha ekonomi lemah, khususnya 
yang berada di dalam LIK Sidoarjo.



PERJANJIAN KREDIT DAL AM KERANGKA PEREKOMIAN YANG

SEDANG BERKEMBANG

Pengertian Perjanjian Jaminan Kredit

Pada era pembangunan dewasa ini, di mana berba- 
gai macam bidang usaha semakin berkembang, kebutuhan 
akan fasilitas kredit menjadi meningkat. Agar kehidupan 
perkreditan berjalan dengan lancar serta demi raenjaga 
keantanan dan kepastian hukum pemberi kredit tentunya 
raemerlukan pengaturan hukum yang mantap pula. Bagi pi
hak penerima kredit, agar lebih bertanggung jawab atas 
kredit yang diterimanya, maka diadakan perjanjian ja - 
minan bagi kredit tersebut. Hal tersebut didukung oleh 
pasal 24 Undang-Undang No.14 th.1967 tentang Pokok-Pokok 
Perbankan yang menyebutkan, bank umum tidak akan memberi 
kredit tanpa jaminan.

Untuk merealisasi soal jaminan tersebut, maka 

di antara kreditur dan debitur dibuat suatu perjanjian 

pengikatan yang biasa disebut dengan perjanjian penja- 
minan. Pada umumnya dal am perjanjian ini debitur atau 

pihak ketiga mengikatkan dirinya melalui janji bahwa 

terhadap hutangnya itu diberikan jaminan benda miliknya 

secara khusus kepada kreditur. Perbuatan ini dapat juga 

berupa pihak ketiga mengikatkan dirinya kepada kreditur 

untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

B A B  II

9
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Jaminan atau biasa juga disebut per jaminan yang dalam 

kepustakaan Belanda dinamakan Zekerheid merupakan suatu 

lembaga. Lembaga tersebut dipergunakan sebagai sarana 

bagi seorang kreditur untuk lebih menjamin terpenuhi - 

nya pembayaran kembali kredit yang dilepaskan kreditur 

oleh debitumya.^
Berdasarkan pasal 1 Undang-Uhdang Pokok Perban- 

kan pengertian kredit tidak lain merupakan penyediaan 

uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan 

itu berdasarkan persetujuan pin jam meminjam antara bank 

dengan lain pihak, dalam hal mana pihak peminjam ber - 

kewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu ter- 

tentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Sedang 

menurut Mariam Darus Badrulzaman kredit diberi arti 

sebagai penyediaan uang untuk dipinjamkan kepada pene- 

rima kredit, atau perjanjian pinjam uang yang didasar- 

kan pada kepercayaan akan kemampuan ekonomi penerima 

kredit.^ Dengan demikian pengertian perjanjian jaminan 

kredit adalah suatu perjanjian yang diadakan antara de
bitur atau pihak ketiga dengan kreditur, dalam hal ini 

bank, untuk mengikat .suatu hak kebendaan atau mengikat-

■^Hudhi Prasetya, La-poran Penelitian Kedudukan 
Hukum Bank,Pusat Studi Hukum Dan Pembangunan Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga, 1975, h.26.

^Mariam Darus Badrulzaman, Beberapa Masalah Hukum 
Dalam Perjanjian Kredit Bank Denman Jaminan Hypotheek 
Serta Hambatan-Hambatannya Dalam~Praktek Di Medan, Get, 
Ice-3, Alumni, Bandung, 198 3» h.23.



kan dirinya sebagai penjjamm untuK aijaaiKan sarana ba
gi kreditur agar kredit yang dilepaskannya terjamin pe- 
menuhan pembayarannya. Jadi jaminan tersebut diperlukan 
untuk mengamankan kredit yang diberikan oleh bank.

Jaminan secara umum diatur dalam pasal 1131 BW, 
yang menentukan bahwa baik benda bergerak maupun benda 

tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang baru akan 

ada, dijadikan tanggungan bagi hutang yang dibuat oleh 

pemiliknya. Dikatakan jaminan umum karena secara umum 

seluruh benda itu dijadikan jaminan bagi hutang yang 
dibuat oleh orang yang bersangkutan. Jadi semua kredi

tur yang tidak mengadakan perjanjian jaminan khusus, 

piutangnya akan dijamin dengan harta benda debitur. 

Berarti jaminan umum ini ada karena ketentuan Undang- 

Undang, bukan karena diperjanjikan para pihaknya. Namun 

kenyataannya jaminan umum semacam ini tidak dapat men- 

jamin secara mantap piutang kreditur. Pada masa seka - 

rang, hal yang deaikian itu sulit untuk diterapkan ka

rena tidak menjamin adanya suatu kepastian. Terutama 
jika debitur wanprestasi, kreditur akan kesulitan dalam 

memperoleh piutangnya kembali secara penuh. Oleh sebab 

itu pada umumnya pihak kreditur meminta adanya jaminan 

khusus, misalnya suatu benda untuk piutang yang diberi- 

kannya. Begitu pula dalam lalu lintas perbankan.

Dalam praktek perkreditan yang dilakukan oleh 
bank, benda yang akan dijadikan jaminan harusdengan

11
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tegas disebutkan dan diperjanjikan terlebih dahulu.

Bahkan pihak bank akan meneliti terlebih dahulu dan me-
5lakukan peninjauan terhadap benda jaminan tersebut.

Dalam perjanjian, benda jaminan harus dijelaskan secara 

terperinci dan sejelas-jelasnya, dan jaminan yang beru- 

pa tanah dan bangunan harus disebutkan sifat-sifatnya, 
batas, dan luasnya.

Menurut sifatnya, perjanjian jaminan merupakan 

perjanjian accessoir (tambahan atau ikutan). Perjanjian 

ini diadakan setelah perjanjian pokoknya yang berupa 

perjanjian kredit atau sering disebut perjanjian membu- 

ka kredit dilakukan. Perjanjian pokok ini sebenarnya 

tidak lain berupa perjanjian hutang piutang. Sedangkan 

perjanjian jaminan yang mengikuti perjanjian- pokok' ber- 

isi perikatan perbuatan-perbuatan apa yang berhak dila
kukan oleh kreditur manakala debitur tidak memenuhi per

janjian pokoknya.^ Pada praktek; perbankan perjanjian 

jaminan dilakukan bersama-3ama dengan perjanjian kredit- 

nya. Hal ini dapat kita lihat dalam perjanjian kredit 

model KR/005 yang dikeluarkan oleh Bank Bumi Daya mau
pun model 84 dan 85 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat 

Indonesia.

c
^Wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi 

Kredit Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidoarj'o, 4 Juni 198&

^Rudhi Prasetya, op. cit.t h.39
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Keberadaan perjanjian jaminan yang merupakan 

perjanjian tambahan bergantung kepada perjanjian pokok- 

nya. Dengan berakhirnya perjanjian kredit, atau dengan 

hapusnya perjanjian kredit yang merupakan perjanjian 

pokok, berarti berakhir pula perjanjian jaminan terse

but, Tetapi hapusnya perjanjian jaminan tidak mengha - 

puskan perjanjian kreditnya. Bila ada perjanjian jaminan 

yang merupakan perjanjian tambahan Xebih daiiulu hapus, 

akibatnya hanya merubah kedudukan kreditur menjadi kre

ditur konkuren.
Mariam Darus Badrulzaman menyebutkan, perjanjian 

kredit dalam prakteknya merupakan perjanjian standaard. 

Hal ini disebabkan karena bank telah menyediakan formu- 

lir-formulir perjanjian yang bentuk dan isinya telah 

ditetapkan terlebih dulu dalam suatu bentuk tertentu. 

Demikian juga dengan perjanjian jaminan kredit, pihak 

bank telah menyediakan formulir perjanjian tersebut, 

hanya pada bagian tentang jenis dan ciri-ciri benda di- 
kosongkan. Berda.sarkan hal tersebut, maka perjanjian 

jaminan kredit dapat disebut sebagai perjanjian stan - 

daard pula. Sebab syarat-syaratnya secara sepihak te - 
lah ditentukan terlebih dulu oleh pihak bank, sedang 

debitur tinggal menyetujui saja.

2. Bentuk-bentuk Lembaga Jaminan

Di Indonesia dikenal berbagai macam bentuk lem-



baga jaminan, baik yang berasal dari Hukum Adat maupun 

yang berasal dari Hukum Barat. Lembaga tersebut dapat 

digolongkan dalam berbagai cara, baik menurut kewenang- 

an menguasainya ataupun berdasarkan sifat dari lerabaga 

tersebut, Selain itu dapat pula digolongkan berdasarkan 

sifat benda yang dijaminkan.

BW mengatur lerabaga jaminan ini dalam tiga titel- 

nya, yaitu titel XVII Buku III tentang pertanggungan 

hutang atau disebut borgtocht, di raana seseorang akan 

menjadi penanggung debitur. Titel XX Buku II tentang 

gadai dan yang terdapat dalam titel XXI, mengatur lem

baga jaminan hipotik yang obyeknya berupa suatu benda 

yaitu harta kekayaan tertentu yang telah ditunjuk seca

ra khusus. Berdasarkan sifat dari jaminan tersebut, ma

ka jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan yang bersi

fat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.

Jaminan yang bersifat kebendaan mempunyai ciri- 

ciri tertentu, yaitu kreditur mempunyai hubungan lang- 
sung atas benda tertentu yang dijadikan jaminan oleh 

debitur. Juga hak untuk menuntut benda tersebut dapat 

dilakukan terhadap siapa saja yang menguasai, dan se - 

lalu mengikuti bendanya (droit de suite), Yan.5 termasuk 

golongan ini adalah hipotik, gadai, credietverband, 

oogsverband. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan 

mempunyai ciri-ciri, menimbulkan hubungan yang langsung 

pada orang tertentu, hak untuk melakukan penuntutan

14
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hanya terbatas pada debitur tertentu saja yaitu debitur 
yang mengikatlcan diri pada perjanjian tersebut, jaminan 

tersebut terhadap harta kekayaan debi.tur seumumnya, 

jadi tidak dikhususkan pada harta kekayaan tertentu.

Pada prakteknya jaminan ini menyangkut kebendaan atau 

suatu benda.
Berdasarkan penguasaan benda yang dijadikan ja

minan dikenal adanya lembaga jaminan di mana penguasaan 

bendanya ada di tangan kreditur. Yang termasuk dalam 

lembaga ini adalah gadai. Kreditur mempunyai kekuasaan 

yang nyata atas benda yang dijaminkan. Tetapi di sini 

kreditur hanya bertindak sebagai detentor (pemegang), 

dan debitur tetap sebagai eigennar (pemilik), karena 

dalam penyerahan hak miliknya tidak ikut diserahkan. 

Dengan demikian jika benda yang dijadikan obyek gadai 

tidak lagi berada di tangan kreditur maka hapuslah per- 

jarljian jaminan tersebut. Hal ini tidak mengurangi ke

rn ungkinan kreditur untuk menuntut benda dari pemegang- 

nya seperti yang diatur dalam pasal 1977 BVV. Sedangkan 

pada hipotik, fiducia, dan credietverband benda yang 

dijadikan jaminan tidak berada di dalam kekuasaan yang 

nyata dari kreditur. Penguasaan benda tersebut tetap 
berada di tangan debitur, tetapi debitur tidak mempunyai 

kewenangan untuk menjual benda tersebut.

Kebendaan berdasarkan pasal 504 B'.V dibedakan 

menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sesuai
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pembagian tersebut akibatnya terhadap masing-masing go

longan benda bila dijadikan jaminan akan menggunakan 

lembaga yang berbeda pula, Untuk benda bergerak apabila 

dijaininkan ditetapkan oleh BVV harus menggunakan lembaga 

gadai, Untuk benda tetap digunakan lembaga hipotik dan 
dapat pula dengan credietverband. Tidak semua hak ke - 

bendaan dapat diikat dengan hipotik atau credietverband, 

Hanya hak tertentu seperti yang ditetapkan pada pasal 1 

Peraturan Menteri Agraria No.15/1969 yaitu tanah-tanah 
dengan hak milik, hak guna-bangunan, dan hak guna-usaha. 

Pada mulanya credietverband yang diatur dalam Stb,l908 

No.542 hanya mengikat jaminan tanah Hukum Adat, dan 

hipotik untuk tanah. yang tunduk pada Hukum Barat. Dengan 

keluamya Peraturan Menteri Agraria No.15/1961, maka 

perabedaan tersebut ditiadakari. Sebenarnya antara kedua- 

nya tidak ada perbedaan yang prinsipiil, namun toh ma

sing-masing tetap digunakan,

Hipotik dan credietverband sebagai suatu perjan
jian jaminan harus melalui prosedur yang cukup sulit 

karena memakan waktu dan biaya yang besar. Sedangkan 
gadai tidak dapat memenuhi perkembangan jaman karena 
sifatnya yang tidak praktis (jaminan berada di tangan 

kreditur), Dengan jaminan yang berada di tangan kredi

tur, berarti debitur tidak mungkin menggunakan barang 

tersebut, Padahal barang yang dijaminkan seringkali rae- 

rupakan barang modal atau suatu benda yang esensiil ba-



gi usaha debitur. Berdasarkan hal-hal itulah di dalam 

praktek orang membutuhkan suatu bentuk jaminan yang 

lebih luv/es dan dapat memenuhi tuntutan jaman dalam hal 
kepraktisannya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut kemu- 

dian timbullah fiducia, yang pada hakekatnya adalah 

lembaga gadai tetapi dengan ciri khusus, yaitu benda 

yang dijaminkan tetap berada di tangan debitur. Kons- 

truksi fiducia ini ialah bahwa untuk sementara benda 

tersebut hak miliknya dianggap berpindah pada kreditur 

berdasarkan kepercayaan, dengan catatan kreditur tidak 

dapat mengasingkan benda tersebut. Penyerahannya dila

kukan secara constitution possesoriun, kemudian diadakan 

perjanjian pinjam pakai di mana benda dikuasai debitur 

tetapi hanya terbatas sebagai pemakai. Fiducia pada mu- 

lanya hanya terbatas pada benda bergerak. Xemudian de

ngan perkenbangan jaman, dalam praktek bangunan yang

bet'ada di atas tanah dengan hak sewa, hak pakai dan hak
7pengelolaan digunakan lembaga ini. Hal ini dapat kita 

lihat pada model 67 tentang perjanjian pinjam uang de

ngan jaminan fiducia bagi bangunan, dan modal 106 bagi
,!

bangunan dengan hak sewa yang dikeluarkan oleh BRI.

Keputusan MA tanggal 1 September 1971 No .372/K/ 

Sip/70 menetapkan fiducia hanya terbatas pada benda ber

gerak. Dengan demikian fiducia bagi bangunan tidak sah.

^Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Atas 
Tanah, Cet.ke-4, Liberty, Yogyakarta,19bl (selanjutnya 
diaingkat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan II), h.82.
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Tetapi kita harus memeriksa Stb.1834 No.27* dalam pasal
1 dikatakan bahwa bangunan yang didirikan di atas tanah 

milik orang lain tidak digolongkan sebagai barang tetap. 

Lembaga fiducia ini banyak digunakan terutama untuk di

jadikan jaminan bagi kredit kecil.

Selain penggolongan jaminan seperti yam? telah 

disebutkan, dalam praktek perbankan dikenal pula peng

golongan yang lain, yaitu jaminan utama dan jaminan 

tambahan. Penggunaan jaminan ini banyak dipakai oleh 

para pengusaha ekonomi lemah mengingat jaminan utama 

mereka kurang memadai sehingga diperlukan jaminan tam- 

balian untuk melengkapi dalam pelaksanaan mendapatkan 

kredit.

Golongan Ekonomi Lemah Ban Masalah Modal Usaha

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, segenap 

kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus diman - 

faatkan, dengan disertai kebijaksanaan serta langkah- 

langkah yang bertujuan membantu dan meningkatkan kemam

puan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah agar 
dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kebijak- 

sanaan tersebut ditetapkan oleh pemerintah di dalam 

Ketetapan MPR No.Il/MPR/1983* Pengusaha ekonomi lemah 
dan kecil mempunyai potensi yang cukup sentral dalam 

turut serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Hal

Q

Rudhi Prasetya, op, cit., h.56.



M ' L I  K-FEKfUSlAKAAN 
- U N 1V E R S 1TAS A I R L A N G O A

S U R A I  * V A

ini mengingat bahwa sebagian besar pengusaha di Indone

sia terdiri dari pengusaha-pengusaha yang masih leraah* 
Kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah itu antara 

lain dengan menyediakan fasilitas perkreditan. Bagi pe

ngusaha ekonomi leraah sendiri kredit sangat diperlukan 

bagi kelangsungan maupun pengembangan usahanya, selain 

unsur-unsur lainnya, misalnya bimbingan dan pembinaan 

serta pemasaran yang baik.

Sebelura kita membahas lebih jauh lagi harus di- 

ketahui dulu siapa saja yang disebut golongan ekonomi 

lemah. Surat Edaran Bank Indonesia No,13/ll/UPK tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok KIK Dan OIKP menyebutkan pe

ngusaha ekonomi lemah ialah pengusaha yang:

a) modal/kekayaan bersih usahanya di bawah Rp.40 ;juta 

untuk bidang usaha perdagangan dan jasa serta bidang 

usaha di luar industri dan konstruksi (tidak termasuk 

rumah dan tanah yang ditempati)

b) modal/kekayaan bersih usahanya di bawah Rp.100 juta 

untuk bidang usaha industri dan konstruksi (tidak ter
masuk nilai rumah dan tanah yang ditempati).

Kriteria ini ditetapkan oleh bank untuk menentu- 

kan para pengusaha yang dapat memperoleh kredit yang 

khusus diperuntukkan bagi pengusaha ekonomi lemah. Sya

rat ini ditambah oleh Mulyo Praptowo dan Achmad Anwari 

dengan, nilai penjualan hasil usahanya rata-rata dalam



Qsatu bulan tidak lebih dari Rp.10 juta, Sedangkon kri- 

teria fisik yang ditetapkan SK Menteri Perindustrian 

No .133/M/SK/8/1979 sedikit berbeda yaitu investasi mo

dal untuk me sin dan peralatan tidak lebih dari Rp.70 

juta, dan investasi pertenaga kerja ditetapkan tidak 

lebih dari Rp.625.000,00. Juga merupakan suatu keha - 

rusan bahwa pemilik usaha tersebut adalah warga negara 

Indonesia.
Dalam pengembangan usahanya, golongan ekonomi 

lemah. menghadapi berbagai macam permasalahan yang kom- 

pleks. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain ka

rena, dalam pengelolaan keuangan; biasanya masih dilaku- 

kan secara tradisional. Hal ini disebabkan karena mereka 

tidak memiliki keahlian dalam bidang manajemen. Juga 
perihal kekurangan bahan baku, sering menggcnggu kelan- 

carcn dan kesinembungan produksinya, sehingga menghambat 

pemasaran. Kesukaran mereka memperoleh pasar untuk me- 

lempar hasil usahanya, juga merupakan hsJ. yang mengham- 

bat. Kedudukannya yang lemah mengakibatkan para pengu
saha golongan ekonomi lemah lcalah dalam persaingm de

ngan pengusaha yang lebih besar, yang tentu saja mempu

nyai kedudukan yang lebih mantap. Dan hal yang paling 

penting yang menjadi pokok permasalahan dari para peng

usaha ini adalah kurangn/a modal bagi usahanya. Hal ini
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disebabkan antara lain karena mereka takut berhadapan 

dengan bank yang dianggap hanya diperuntukkan bagi pe

ngusaha besar. Sehingga para pengusaha tersebut memilih 

untuk meminjam dari lint ah darat, yang justru semakin 

menjerumuskan mereka pada kehancuran usahanya. Kesu! - 

litan ini juga karena mereka tidak: dapat menyediakan 

barang yang memadai untuk dijadikak jaminan untuk mem- 

peroleh kredit yang diperlukan.

Untuk mengatasi masalah dalam bidang permodalan, 

sejak tahun 1973 pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan 

pemberian kredit bagi pengusaha ekonomi lemah yang ber- 

wujud Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal 

Kerja Permanen ;(KIfiKP). Kredit ini mempunyai persyaratan 

yang ringan dan prosedur yang sederhana. Hal ini dite- 

tapkan dengan pertimbangan jika terhadap pengusaha eko

nomi lemah diterapkan ketentuan kredit yang berlaku 

umum, maka praktis tidak akan dapat memenuhi persyara- 

tannya, mengingat ciri-ciri umum dan kondisi para peng
usaha tersebut tidak memungkinkan.

KIK dan KMK3? memperoleh sumber keuangan dari ti- 

ga macam bank, yang masing-masing mempunyai prosentase 

tertentu yaitu Bank Indonesia dengan prosentase ter - 

tinggi (55^), Bank Dunia dengan prosentase 25$, sedang- 

kan Bank Pelaksana dengan prosentase terendah' 209̂ * Yang 

dimaksud dengan bank pelaksana di sini adalah bank di 

mana pengusaha mengajukan permohonan kredit. Bank pelak-
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sana dibebani dana yang terendah, sedangkan Bank Indo

nesia mendapat beban tertinggi. Hal ini disebabkan ka

rena program ini adalah. program pemerintah sehingga ri- 

siko terbesar jika terjadi kemacetan kredit ada di ta

ngan pemerintah,
Di dalam praktek perbankan terdapat suatu keten- 

tuan khusus bagi perusahaan untuk mendapatkan fasilitas 

kredit. Ketentuan tersebut adalah bahwa perusahaan yang- 

bersangkutan harus memenuhi unsur-unsur "five c*s of 

credit" yaitu: factor Character (watak), Capacity (ka- 

pasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), Condi

tion of economy (kondisi ekonomi). Ketentuan tersebut 

tidak sepenuhnya berlaku bagi golongan ekonomi lemah* 

Bagi golongan ini untuk mendapatkan kredit (KIK/KMKP) 

berdasarkan penelitian kelayakan usahanya. Dan suatu 

usaha/proyek dikatakan layak apabila:

a) memberikan manfaat kepada masyarakat dan sesuai de

ngan kebijaksanaan prioritas pemerintah;

b) usaha tersebut mampu untuk hidup dan berkembang;

c) majnpu memberikan keuntungan yang wajar, serta mampu 

mengembalikan hutang pokok dan membayar bunga serta bi- 
aya-biaya lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Tidak saja pengusaha ekonomi lemah yang mengha- 

dapi masalah dalam bidang permodalan. Tetapi temyata 

pihak bank pun mengha,dapi masalah dalam pemberian kre

dit terhadap golongan ekonomi lemah. Hal ini disebab-
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kan antara lain dalam hal merabiayai golongan ini jika 

terlalu banyak, atau terlalu sedikit, akan.menimbulkan 

risiko. Uraumnya pengusaha kecil mulai dengan harta yang 

kecil pula, sehingga menempatkan raereka pada kedudukan 
yang lemah. Sedangkan pihak bank sendiri umumnya kurang 

membedakan antara pengusaha kecil dan besar.

Jelaslah di sini betapa rumitnya masalah kredit 

ini bagi pengusaha kecil, sehingga diperlukan peraturan 
hukum yang dapat mengatasinya.
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PERJANJIAN KREDIT DAN MASALAH PENGSM3ANGAN LINGKUNGAN 

INDUSTRI KECIL (LIK) SIDOARJO

1* Tin.jauan Umum Mengenai Lingkungan Industri Kecil 

Sidoarjo
LIK Sidoarjo merupakan suatu kawasan perindustri- 

an, di mana di dalamnya terdapat sejumlah pengusaha ke

cil yang berasal dari kota/daerah di sekitar lokasi ter

sebut. Pengusaha-oengusaha yang berada dalam naungan 

LIK, diklasifikasikan dalam tiga bidang usaha, masing- 

masing adalah usaha logam, usaha sandang, dan usaha kayu.

Motto dari LIK, investasi dalam masyarakat menun- 

jang pemerataan pembangunan dan meningkatkan pendapatan 

masyarakat. LIK didirikan dengan tujuan untuk raembangun 

sarana pembinaan dan penyuluhan, di samping sarana usa

ha bagi industri kecil. Ini dimaksudkan agar dapat me

ningkatkan usaha industri kecil sehingga diharapkan da

pat lebih berdaya guna dan berhasil guna, yang pada 
akhirnya dapat meratakan pembangunan dan meningkatkan 

pendapatan rakyat.

LIK Sidoarjo pada mulanya disebut Mini Industrial 

Estate Sidoarjo yang didirikan sebagai pelaksanaan ke- 

bijaksanaan Menteri Perindustrian A.R. Soehoed dalam 

rangka mengadakan pembinaan, bimbingan, dan pemgembangan 

industri kecil dan kerajinan. Dengan SK Menteri Perin

dustrian No .1016/M/10/1979 dan Sk Dirjen Industri Kecil

B A B  III
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No.20/DJIK/SK/X/79, maka proyek LIK Sidoarjo mulai di- 

si apkan. Untuk keperluan tersebut direncanakan di desa 

Trosobo kecamatan Tainan Kabupaten Sidoarjo, Bantuan 

pinjaman dana didapat dari PT. Semen Gresik untuk mera- 

bebaskan tanah seluas 8 hektar di daerah tersebut. Ber

dasarkan Berita Acara Pembebasan Tanah tanggal 21 Feb- 

ruari 1980 No.2/PPT/II/1980, tanah tersebut menjadi hak 

milik dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Guna memberikan kelengkapan pada proyek LIK yang 

berupa unit-unit produksi, diperlukan dana yang tidak 

sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh melalui kredit, 

Tetapi disyaratkan bahwa debitur harus berbentuk badan 

hukum. Maka dengan akte notaris Soedjono,S.H. No.11 tang

gal 24 Nopember 1980 dibentuk PT Andini Pratama Sidoarjo 

sebagai usaha swasta penuh. Karena berbagai kesulitan 

dalam pemegang saham dan penanam modal, maka sejak tang

gal 31 Agustus 1981 pembangunan unit produksi diambil 

alih oleh pemerintah. Pemerintah kemudian membentuk su

atu badan Otorita Pembangunan LIK Sidoarjo, maka sejak 

itu menangani pembangunan dan pengelolaan proyek tersebut.

Pada tanggal 1 Februari 1982 dengan dikeluarkan- 

nya instruksi Dirjen Industri Kecil No.01/DJIK/M/II/82 
dapat diatasi secara tuntas pembangunan serta penyele.* 

saian pinjaman pada PT Semen Gresik. Sedangkan hak pe

ngelolaan tanah tersebut berada di tangan Departeraen
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Perindustrian. Dengan selesainya proyek tersebut dan
telah dapat ditarik sejumlah pengusaha ekonomi lemah

untuk ikut bergabung, maka pada tanggal 26 April 1982

LIK Sidoarjo diresmikan.

LIK Sidoarjo terdiri dari unit-unit produksi yang

diatur dalam sistem kapling. Berdasarkan luas tanah dan

bangunannya, kapling tersebut dibagi menjadi dua bagian.
2Masing-masing dengan luas tanah 120 m di mana luas ba- 

ongunannya 72 ra yang terdiri dari tiga tipe (tipe la,

Ib,II), dan luas tanah 500 m dengan luas bangunan
2300 m • Pada bagian yang pertama, pembangunannya diker-

jakah oleh kontraktor dengan memperoleh kredit dari bank,

Kemudian pihak pengusaha ekonomi lemah membeli dengan

cara mengangsur pada bank dalam bentuk KIK. Sedang pada
2bangunan dengan luas tanah 500 m , pembangunannya dilak- 

sanakan oleh pihak pengusaha, baik dengan bantuan KIK 

maupun dengan modal sendiri.

Status tanah LIK Sidoarjo adalah hak milik Feme- 
rintah Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan hak pengelolaan 

di tangan Departemen Perindustrian. Sampai saat ini ta- 
£ah tersebut belura memiliki sertifikat karena masih da
lam pengurusan. Sedangkan bangunan yang berada di LIK 

yang berupa unit usaha masing-masing, menjadi hak milik 

dari pengusaha yang menempatinya. Kecuali bangunan kan- 

tor, show room, pusat pendidikan, adalah milik pemerin- 

tah, dalam hal ini Departemen Perindustrian.
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Perjanjian Kredit Dan Masalah. Modal Di Lingkungan 

Industri Kecil Sidoarjo
Sebagian besar dari para pengusaha yang berada 

di LIK Sidoarjo memulai usahanya dengan modal sendiri 

yang relatif kecil. Hal ini dapat dimengerti mengingat 

mereka masih berpikiran lugu, dan tanpa pengetahuan yang 

cukup tentang bagaimana fungsi bank, dan bagaimana cara 

memperoleh tambahan modal bagi pengembangan usahanya.

Dengan bergabungnya para pengusaha dalam LIK, 

mereka mendapat kemudahan dalam pengambilan kredit baik 

berupa KIK maupun KMKP. Langksh awal yang harus dikerja- 

kan oleh pengusaha tersebut adalah mengajukan permohonan 

yang dilakukan dengan cara mengisi daftar isian kredit. 

Dalam daftar isian harus disebutkan keterangan mengenai 

pemohon kredit, misalnya nama pemohon, alamat, dan lapa- 

ngan usahanya. Selain iti harus diterangkan pula apakah 

pemohon mempunyai hubungan kredit dengan pihak luar, 

karena hal tersebut dapat mempengaruhi pemberian kr*dit. 

Harus disebutkan pula tujuan dari penggunaan kredit yang 

diminta, serta jaminan apa yang disediakan oleh pemohon. 
Di dalam praktek perbankan untuk mengajukan permohonan 

kredit disyaratkan, pemohon harus menjadi nasabah bank 

yang bersangkutan* Walaupun sebenamya untuk memperoleh 

KIK/KMKP tidak diwajibkan bagi pemohon untuk menjadi 

nasabah bank terlebih dahulu, baru setelah permohonan 

diterima pemohon menjadi nasabah.



Setelah permohonan masuk, diadakan wawancara pen- 

dahuluan, dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan * 

ke perusahaan oleh analis kredit dari bank tersebut.

Jika permohonan disetujui oleh pimpinan, maka.dapat ter- 

realisasi adanya perjanjian membuka kredit, yaitu dengan 

diadakannya p«nandatanganan akad kredit. Di sini pembe- 

rian kredit dapat dilakukan mendahului likwiditas dari 

Bank Indonesia. Dasar hukum dari perbuatan tersebut ada

lah SE BI N0.13/11/UPK.

Perjanjian kredit atau disebut dengan perjanjian 

membuka kredit, merupakan perjanjian antara bank sebagai 

pihak kesatu dengan nasabah sebagai pihak kedua, di maria 

pihak bank menyanggiipkan memberi pin jaman disertai pu- 

ngutan bunga kepada nasabahnya yang berkewajiban mem- 

beri tanggungan untuk menjamin dibayarkannya kembali 

pinjaman tersebut, Bentuk perjanjian kredit yang diada- 

kan telah dibuat terlebih dahulu. Oleh pihak bank per

janjian disodorkan untuk dibaca oleh pemohon atau untuk 

pemohon yang buta huruf akan dibacakan. Tanpa diperbin- 
cangkan lagi isi perjanjian tersebut, pihak bank mena- 

nyakan pada pemohon apakah dapat menerima syarat-syarat 

yang dicantumkan atau tidak. Dengan demikian syarat ke- 

sepakatan yang dicantumkan dalam pasal 1320 BW oleh pe

mohon kredit dilakukan secara fiktif, Karena jika pemo

hon menghendaki kredit tersebut mau tidak mau harus me-
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nyetujui syarat tersebut.^

Dikatakan oleh Mariam Darus Badrulzaman, bahwa 

perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan dari 

perjanjian yang sebenamya yang berupa perjanjian pin- 

jam uang.*^ Karena pada saat penandatanganan perjanjian 

tersebut yang terjadi hanyalah kesepakatan akan adanya 

peminjaman uang. Sedangkan realisasinya diadakan kemu

dian dengan pemyataan penegasan dari bank, setelah di

adakan pertimbangan ulang. Dalam tenggang tersebut baik 

penerima kredit maupun bank dapat merabatalkan perjan - 
jian itu, tanpa dapat menuntut ganti rugi.

Keadaan tersebut dimungkinkan karena perjanjian 

kredit baru terlaksana dengan adanya perbuatan riilnya 

berupa penyerahan uang kepada debitur. Sebab tidak adil 

bagi debitur apabila sejak ditandatanganinya perjanjian 

tersebut, sudah diperhitungkan adanya bunga dan adanya 

barang jaminan. Sedangkan debitur belum menerima uangnya, 

yang berarti belum terjadi hutang yang nyata.

Hapusnya perjanjian seperti diatur dalam pasal 

1381 BW, dapat terjadi karena kesepakatan kedua belah 
pihak untuk mengakhiri. Dapat pula terjadi karena diten- 
tukan oleh undang-undang atau karena jangka waktu per - 

janjian telah lewat. Sedangkan pada perjanjian kredit

^Mariam Darus Badrulzaman, on. cit., h*35.

1 1Ibid., h .28
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dengan bank, pihak bank secara sepihak dapat menghenti- 

kan perjanjian* Hal tersebut dapat terjadi jika debitur 

menggunakan kredit tidak sesuai dengan tujuan yang di

sebutkan dalam perjanjian* Berbeda dengan pendapat da

ri Levy, yang mengatakan dalam perjanjian kredit, uang

yang diterima ol6h debitur dapat dipergunakan secara 
12bebas. Berarti kredit itu dapat dipergunakan untuk 

hal-hal di luar tujuan semula. Pemutusan perjanjian se
cara sepihak ini terlihat dalam pasal 12 syarat perjan

jian kredit pada Bank Rakyat Indonesia.*^ Dalara keten

tuan tersebut, bank berhak mematikan uang rauka atau 

kredit dengan segera, atau dalam waktu yang ditentukan 

oleh bank, dalam hal debitur melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan syarat perjanjian* Dapat pula ter

jadi pemutusan oleh bank jika menurut bank benda yang 
dijadikan jaminan nilainya tidak mencukupi, sedangkan 

oleh debitur jaminan tersebut tidak diadakan penambahan
Untuk menghindari pemakaian kredit yang tidak 

sesuai dengan tujuannya, bank menempuh cara, yang juga 

diberlakukan pada para pengusaha di LIK, pembayaran 
barang untuk mana kredit diajukan dilakukan oleh bank. 

Penjual dalam hal ini mengirimkan faktur pembelian ke-

12Ibid,,h.21.

*L̂ Syarat-syarat perjanjian bagaimana Algeraeene 
Volkscredietbank memberikan pinjaman (uang muka) dan 
kredit.
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pada bank, kemudian bank membayar harga barang tersebut 

sesuai harga yang tercantum dalam faktur* Dengan demi- 

kian risiko penyalahgunaan kredit lebih dipersempit.

Perjanjian Kredit Dan Masalah Jaminan Dalam Kerangka 

Pengembangan Lingkungan Industri Kecil Sidoarjo

Di dalam dunia perbankan terdapat prinsip yang 

senantiasa dipegang teguh, dan prinsip tersebut yakni, 

kredit yang dilepaskan harus dapat diterima kembali se

suai dengan perjanjian. Selain itu ada sebuah prinsip 

lagi yaitu, larangan bagi bank bahwa dengan pemberian 
kredit tersebut, bank ikut menanggung ussha dari debi

tur. Prinsip tersebut dikenal dengan nama commanditer- 

ingsverbod.^* Berdasarkan prinsip yang dianut tersebut 

dalam setiap perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank 

selalu diikuti dengan perjanjian penjaminan. Hal ini 

pun telah dituangkan dalam pasal 24 Undang-Undang Per

bankan yang mewajibkan adanya jaminan bagi setiap kre
dit yang dilepaskan.

Bagi pengusaha ekonomi lemah, menyediakan jaminan 

yang memadai merupakan suatu masalah tersendiri. Melihat 

kenyataan yang demikian ini, pemerintah memberikan keri- 
nganan jaminan bagi kredit KIK dan KMKP. Seperti yang 

telah disebutkan di atas, jaminan kredit tersebut pada

■^Edy Putra, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan 
Yuridis,CetflI, Liberty, Yogyakarta, lytiS, h.j5.
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dasamya adalah proyek/usaha yang dibiayai oleh kredit 

tersebut, Jika pengusaha memiliki jaminan tambahan, 

jaminan itu diikat sampai sebatas maksimum dari jum- 

lah kredit tertinggi yang dapat diambil.

Fiducia merupakan lembaga jaminan yang umumnya 
dan paling banyak digunakan oleh para pengusaha di LIK 

Sidoarjo, di samping dipergunakan juga hipotik dan cre

dietverband.

Di dalam praktek perbankan dikenal adanya jaminan 

utama dan jaminan tambahan. Jaminan utama yang lazim 

dipergunakan oleh para pengusaha di LIK Sidoarjo adalah 

bangunan unit usaha yang berada di lokasi tersebut. Se- 

lain itu dapat juga stok barang hasil produksi mereka. 

Dengan hanya mengandalkan jaminan utama tersebut bank 

merasa kurang aman. Hal ini disebabkan karena fiducia 

bagi bank kurang menjamin adanya pengembalian kredit 

secara penuh. Maka dalam praktek, bank mengadakan ja - 

minan tambahan untuk menunjang jaminan utamanya. Jaminan 

ini merupakan milik debitur sendiri, atau dapat juga 

milik pihak ketiga yang menyetujui miliknya digunakan 

sebagai jaminan. Barang yang dijadikan jaminan tambahan 
ini biasanya berwujud tanah, Hal ini tetap dilaksanakan 

oleh bank, walaupun menurut ketentuan Bank Indonesia 

dalam Surat Edaran N0.18/10/UKK yang ditujukan kepada 

bank-bank umum dan bank pembangunan di seluruh Indone

sia, dihimbau bahwa seyogyanya pihak bank tidak mengi-
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kat jaminan tambahan di luar obyek usaha. Ini semua de

ngan pertimbangan bahwa kemampuan pengusaha ekonomi le

mah dalam menyediakan jaminan tambahan pada umumnya re- 
latif sangat terbatas.

Tanah di mana LIK Sidoarjo berdiri merupakan ta

nah milik Pemda Tingkat II Sidoarjo. Sedangkan hak pe- 

ngelolaannya diserahkan pada departemen Perindustrian.

Di atas tanah tersebut belum terdapat hak yang pasti 

selain hak pengelolaan, karena sertifikat tanah tersebut 

masih dalam pengurusan. Sedangkan bangunan yang berada 

di atas tanah tersebut adalah hak milik pengusaha yang 

menempatinya. Sehingga yang dapat dijadikan jaminan un

tuk meraperoleh kredit dari bank hanya bangunannya saja. 

Jadi lembaga yang tepat untuk mengikat jaminan berupa 

bangunan di atas tanah hak pengelolaan tersebut adalah 

fiducia bangunan. Untuk mengikat bangunan di atas tanah '
dengan hak pengelolaan dibutuhkan adanya persetujuan

15dari pihak pengelolanya.

Bantuan kredit dari pemerintah berupa KMKP di- 
pergunakan untuk membiayai modal yang secara terus-mene- 

rus, misalnya dalam pembelian bahan baku bagi produksi."^ 
Dalam hal ini jaminan yang digunakan adalah stok barang 

yang diproduksi. Dalam hal ini lembaga jaminan yang paling

15Rudhi Prasetya, op. cit., h. 58.
16Mulyo Praptowo dan Achraad Anwari, op. cit., h.34.
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tepat digunakan adalah fiducia, karena barang tersebut 

tetap dikuasai oleh pengusaha yang bersangkutan. Untuk 

mengetahui keadaan produksi barang, pengusaha diwajib- 

kan membuat laporan pembukuan, dan bank berhak setiap 

waktu melakukan pemeriksaan. Sebagian hasil dari pen - 

jualan barang tersebut diserahkan pada bank sebagai 

perabayaran kredit.

Jaminan tambahan yang diadakan oleh bank biasa- 

nya meliputi tanah dengan hak guna bangunan, hak guna 

usaha dan hak milik, Demi memberikan kemudahan pada pe

ngusaha ekonomi lemah, jika tanah yang dijadikan jaminan 

belum bersertifikat, tetap diperkenankan dengan menun-

jukkan tanda bukti pajak bumi (ipeda). petuk, kohir,
17ireda atau surat verponding. Pada beberapa bank bah- 

kan pengurusan sertifikat ini dilakukan oleh pihak bank, 

dan hal ini untuk kepentingan bank sendiri.

Pada lembaga jaminan hipotik/credietverband, ha

rus dilakuka^ prosedur yang rumit dan memerlukan biaya 

yang tidak sedikit serta waktu yang lama- Sedangkan bi
aya tersebut dibebankan pada debitur. Seringkali terjadi 

bahwa kredit yang diterima tidak sesuai dengan biaya 

yang harus dikeluarkan. Untuk mengatasi masalah itu 

bank menempuh cara dengan jalan meletakkan kuasa mema- 

sang hipotik/credietverband pada jaminan berupa tanah

'Sri Soedewi Masjchoen Sofwan II, op, cit., h,34*17
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tersebut. Juga untuk mengatasi tanah yang sertifikatnya 

masih dalam pengurusan, cara di atas sering digunakan.

Pemasangan kuasa hipotik/credietverband ini se- 

perti pemfsangan kuasa yang diatur dalam pasal 1792 - 

1819 BV7• Untuk menghindari pemasangan kuasa baru oleh 

debitur, yang diperbolehkan oleh BW pada pasal 1816 nya, 
berarti akan menghapuskan kekuasaan bank. Maka pada su- 

rat kuasa yang diperjanjikan antara bank dan debitur 

dicantumkan klausula "tidak dapat dicabut kembali dengan 

pelepasan sebab-sebab yang dapat'menghentikan surat ku

asa".
Surat kuasa memasang hipotil^/credietverband ini 

baru akan dipergunakan oleh bank jika debitur mulai me- 

nunjukkan kelalaiannya dalam hal pembayaran angsuran 

kredit atau bunganya, atau debitur terlihat mengalami 

kcmacetan dalam usahanya.



HAMBATAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL

DI SIDOARJO

B A B IV

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, keada- 

an Lingkungan Industri Kecil Sidoarjo mengalami kemun - 

duran. Keadaan ini dapat kita lihat dengan banyaknya 

para pengusaha yang semula bergabung, kemudian tidak 
lagi menempati lokasi yang telah disediakan. Semula da

ri sekitar 70 pengusaha, sekarang hanya kurang lebih 30 

pengusaha saja yang masih tetap bertahan di lokasi ter- 

but •

Hambatan-hambatan yang terjadi itu disebabkan 

oleh berbagai macam hal* Dan kemunduran yang terjadi 
ini sangat mempengaruhi kelancaran kredit (KIK/Kfc'aCP) 

yang telah mereka gunakan.

1. Perjanjian Kredit Sebagai Bantuan Pemerintah

Seperti yang telah disebutkan di atas, kredit 

berupa KIK dan EvTKP, merupakan suatu kebijaksanaan

pemerintah untuk membantu para pengusaha golongan eko-
(

nomi lemah dalam mengatasi kesulitan di bidang permo - 

dalan, Karena kredit tersebut merupakan btntuan peme

rintah, maka mempunyai berbagai macam kelunakan baik 
dari segi prosedur, bunga yang ditarik, maupun jaminan 

yang dibebankan.

Sebagai kebijaksanaan pemerintah, risiko terbe-
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sar berada di tangan pemerintah, dalam hal ini Bank In

donesia. Untuk mengurangi risiko yang diderita oleh 

bank pelaksana yang disebabkan karena kemacetan pengem- 

balian kredit, pemerintah lalu mengambil langkah^langkah 

yang positif. Langkah tersebut adalah dengan menjaminkan 

kredit yang telah dilepaskan kepada PT Askrindo. Dengan 

demikian jika terjadi kemacetan kredit, risiko yang di

derita oleh bank pelaksana tidak terlalu besar, karena 

PT Askrindo akan mengganti sebesar 75# dari kerugian 

yarig diderita dengan maksimum 75# dari plafond kredit.

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, para 

pengusaha ekonomi lemah tersebut menganggap bahwa kre

dit yang diterimanya semata-mata merupakan bantuan dari 

pemerintah. Dengan anggapan yang demikian ini rasa tang- 

gung jawab terhadap pembayaran kredit sangat kurang.

Hal ini menyebabkan banyaknya para pengusaha yang me-
A ‘ ̂

nunggak. Denagn tingkat kesadaran untuk membayar/meng- 

angsur yang rendah, akhimya memerlukan penagihan dari 

pihak bank. Keadaan ini merupakan salah satu aspek yang 

menyebabkan kemacetan kredit. Di satu pihak, bagi peng
usaha untuk mendapatkan kredit, kewajiban pembiayaan 

sendiri (self financing) prosentasenya tidak disyaratkan 

secara mutlak, hanya berdasarkan kemampuan yang nyata 

saja.

Salah satu cara untuk mengatasi hal itu adalah 

dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada para pengu-
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saha, dengan menekankan kepada mereka bahwa kredit yang 

diberikan bukan merupakan modal keseluruhan tetapi ha
nya sebagai tambahan pembiayaan. Dengan demikian tang- 

gung jawab terhadap kemajuan usaha yang mereka lakukan 

akan tumbuh.

Bank-bank yang melaksanakan kebijaksanaan ini, 

melihat pada kelayakan usaha dalam pemberian kreditnya. 

Seringkali prospek pemasaran dari hasil usaha tidak di- 

perhatikan. Justru dari segi pemasaran inilah mereka, 

para pengusaha ekonomi lemah, mengalami kesulitan. Me

rupakan tugas pemerintah, selain mengadakan pembinaan, 

juga mencarikan pemasaran bagi barang yang diproduksi, 

sehingga harganya tidak terlalu rendah. Karena dengan 
lancamya produksi mereka, membawa dampak yang positif 

bagi kelancaran kredit, yang pada akhirnya selain lebih 

meratakan pendapatan juga menjaga kestabilan nasional.

2. Penggunaan Pinjaman Oleh Para Debitur

Seperti telah disebutkan di atas, penggunaan 
kredit harus sesuai dengan tujuan yang dicantumkan pa

da permohonan kredit. Hal ini telah pula dipersempit 

dengan adanya ketentuan dari bank pelaksana, bahwa 

pembelian barang yang nilainya Rp.1,5 juta atau lebih, 

sedapat mungkin dilakukan dengan cara pemindahbukuan. 

Sedangkan untuk pembelian barang seharga Rp.500.000,00 

atau lebih, bukti pembeliannya harus disampaikan kepada
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n O
bank pemberi kredit. Di sinilah letak persoalannya. 

Pembelian atau pemakaian kredit di bawah Rp.500.000,00 

tidak harus dilaporkan sehingga dapat terjadi pemakaian 

yang tidak sesuai dengan tujuan semula.

Kalau kita bercermin kembali pada'ketentuan dari 

bank, bahwa pemakaian kredit harus sesuai dengan yang 

tertuang dalam permohonan, maka hal tersebut telah me- 

nyalahi ketentuan tersebut, berarti bank dapat menghen- 

tikan pemberian kredit atau menarik kredit yang telah 

dilepaskan. Penariksn tersebut berdasarkan alasan bahwa 

debitur telah melanggar perjanjian yang dibuat. Tetapi 

hal ini pun banyak terjadi, selain karena sebab di atas, 

juga karena kredit diberikan atas dasar kepercayaan bank 

kepada debitur, Selain itu juga karena kurangnya tenaga 

pengawas dari bank untuk memantau penggunaan kredit,

Penggunaan kredit yang tidak sesuai tersebut mem- 

bawa dampak terhadap pengembalian kredit. Karena dengan 

penggunaan yang tidak sesuai berarti tujuan untuk pe - 
ngembangan tidak dapat tercapai. Dengan tidak tercapai- 

nya maksud dari peminjaman, berarti hasil lebih yang 

dimaksudkan untuk pengembalian kredit tidak terpenuhi. 
Hal ini mengakibatkan debitur tidak dapat melunasi kre

dit atau melaksanakan kewajiban sesuai dengan waktu 

yang telah diperjanjikan dengan pihak bank,

18Ketentuan prosedur penarikan kredit dari Bank 
Bumi Daya dalam Surat Edaran No.020/84/KREDIT perihal 
Perubahan Beberapa Ketentuan Pokok KIK Dan KMKP.
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Pihak Debitur Wanprestasi

Bilamana debitur dikatakan ingkar janji atau 

wanprestasi? Jika kita tengok pada pasal 1243 BW, dika
takan wanprestasi sejak debitur lalai memenuhi kewaji- 

bannya yang telah diper janjikan. Bilamana debitur dika

takan lalai? Dalam perjanjian hutang piutang terdapat 

ketentuan waktu untuk melaksanakan prestasi. Bilamana 

pada waktunya tersebut debitur tidak memenuhi kewaji- 

bannya itu maka did dikatakan lalai. Berarti debitur 

tersebut melakukan wanprestasi. Dengan catatan, kredi

tur dapat memberikan peringatan atau sommatie sebelum 

jatuhnya waktu prestasi.

Dalam hal ini terdapat debitur yang mempunyai 
itikad baik dan debitur yang tidak beritikad baik.

Debitur digolongkan beritikad baik jika pada saat peri

ngatan pertama memberikan tanggapan yang baik dan ber- 

sedia datang menghadap pada bank. Pada debitur ini, 

bank akan menanyakan sebab-sebab kelalaiannya. Jika pi

hak debitur masih sanggup dan mampu untuk melaksanakan 
prestasinya, akan diberikan keringanan oleh bank. Keri- 

nganan tersebut dapat berupa pembayaran secara mengang- 

sur sesuai kemampuannya dengan perpanjangan waktu pe- 
ngembaliannya, yaitu dengan cara melakukan penjadwalan 

kembali. Dalam hal debitur tidak dapat melaksanakan ke- 

wajibannya dikarenakan produksinya tidak dapat berjalan 

dengan lancar, misalnya disebabkan kekurangan bah an baku,



sedangkan menurut penilaian bank dengan penambahan kre

dit dapat memperlancar kembali produksi, yang dengan 

demikian dapat memperlancar pengembalian kredit, maka 

pihak bank akan memberikan injeksi. Injeksi di sini 
maksudnya memberikan tambahan kredit tanpa menambah pla

fond kredit yang telah diperjanjikan semula.

Jika menurut penilaian pihak bank debitur tidak 

dapat atau tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya mem- 

bayar kredit, jalan yang diambil oleh bank adalah mela- 

kukan penyelesaian secara damai dan bersifat intern. 

Penyelesaian ini dengan jalan menjual barang jaminan 

secara di bawah tangan. Jadi penyelesaiannya tidak me- 

lalui Panitia Urusan Piutang Negara. Cara demikian di- 

tempuh, selain lebih praktis, juga harga penjualan ba
rang lebih tinggi sehingga tidak' merugikan debitur mau

pun piha.k bank* Pembeli dapat dicari oleh debitur atau 

oleh bank. Sedangkan transaksi jual belinya dilakukan 

dihadapan para pihak tersebut, yaitu debitur, bank, dan 

pembeli,

Dalam transaksi jual beli ini bank memberikan 

keringanan pada pembeli untuk tidak membayar secara 
kontan. Jadi dapat diangsur. Dengan demikian terjadi 

peralihan hutang dari debitur pertama kepada debitur 
pengganti.

Bank dalam melakukan penjualan barang jaminan 

tidak menitik beratkan pada kriteria jaminan utama dan
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jaminan tambahan. Tapi bank lebih menitik beratkan pa

da barang jaminan yang mana yang mempunyai nilai ter- 
tinggi untuk menutup hutang debitur. Jika dengan pen- 

jualan sebagian barang jaminan sudah dapat menutup se

luruh hutang debitur, maka sebagian yang lain dikembali- 

kan pada debitur. Jadi dalam hal ini bank cenderung un

tuk menjual jaminan tambahan, misalnya yang berupa tanah 

debitur dari pada menjual bangunan yang terletak di lo

kasi LIK Sidoarjo. Karena menjual tanah dengan sertifi- 

kat, atau dengan sertifikat sementara, lebih mudah dan 

mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Tetapi hal 

ini tidak menutup kemungkinan penjualan proyek/usaha 

yang berada di LIK dengan koordinasi antara pengusaha 

dengan pihak Departeman Perindustrian, dengan jalan 

mencari pengusaha ekonomi lemah yang lain yang bersedia 

membeli usaha tersebut. Dengan demikian terdapat perali- 

han hale atas usaha di LIK dan peralihan hutang pada bank. 

Dengan adanya campur - tangan dari Departemen Perindus

trian dalam pencarian pembeli itu, berarti peralihan 

hak itu telah mendapatkan ijinnya, yang dalam hal ini 

Departemen Perindustrian berkedudukan sebagai pengelola.

Jaminan berupa stok barang yang dijaminkan seca
ra fiducia jarang dilakukan penjualan secara di bawah 

tangan. Karena untuk mencari pembeli hasil produksi sa- 

ngat sulit, selain harganya yang relatif sangat rendah.
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Yang biasa terjadi pada saat debitur mengalami kemacet- 

an kredit, stok barang hasil produksinya telah menipis 

bahkan tidak ada sama sekali. Jadi penjualan stok ba - 

rang tidak mungkin dilakukan.

Debitur yang tidak beritikad baik pada saat di- 

beri peringatan/sommatie untuk pertama kali, tidak mem- 

berikan tanggapan yang baik. Sedangkan pada saat diada- 

kan pemanggilan untuk menghadap pada bank, debitur yang 

bersangkutan tidak datang. Pada debitur yang tidak ber

itikad baik ini, bank memberikan peringatan yang diser- 

tai ancaman sampai tiga kali berturut-turut, Jika sampai 
peringatan yang ketiga debitur tetap tidak mengindahkan 

dan jika didatangi ke rumah oleh petugas bank tidak 

pemah ada, maka secara tegas bank rcenyatakan debitur 

wanprestasi. Dalam keadaan yang demikian, bank mengada- 

kan tindakan berupa pengajuan klaim kepada PT Askrindo

untuk meminta ganti rugi. Tindakan bank selanjutnya ada-
tlah melakukan penyetiaan barang jaminan. Sebelum terjadi 

eksekusi terhadap barang tersebut, masih dimungkinkan 

debitur untuk melunasi hutangnya. Apabila kesempatan 
tersebut tidak dipergunakan oleh debitur, maka bank de

ngan bantuan PUPN akan melakukan pelelangan di depan 

umum. S'ebenamya cara ini tidak disukai oleh bank. Bank 

lebih mengutamakan penyelesaian secara damai dan bersi

fat intern, apalagi terhadap pengusaha ekonomi lemah 

bank berusaha untuk menjauhi tindakan pen./itaan. Hal ini
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mengingat tujuan dari pemberian kredit untuk memajukan 

usaha para pengusaha tersebut, dan untuk merangsang pe

ngusaha ekonomi lemah yang lain turut secara aktif dalam 

usaha menggiatkan perekonomian. Selain itu tujuan pem

berian kredit ini merupakan program pemerintah yang 

•mempunyai tujuan nasional yaitu pemerataan pendapatan.

Bank sebagai pelaksana program tersebut, selain 

fungsi bank sebagai "agent of development”, berupaya 

mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya agar tidak me- 

rugikan para pengusaha ekonomi lemah. Jadi upaya penyi- 

taan dan pelelangan, merupakan upaya terakhir yang ter- 
paksa dilakukan oleh bank dalam menangani masalah kredit 

macet dari para pengusaha ekonomi lemah, khususnya para 

pengusaha di Lingkungan Industri Kecil Sidoarjo, apabila 

upaya yang lain tidak dapat ditempuh.



B A B V 

P E N U T U P

1 . Kesimpulan

a) Jaminan dalam perjanjian kredit diperlukan secara 

mutlak oleh bank, karena jaminan semacam itu merupakan 

suatu kepastian bahwa debitur akan melunasi hutangnya. 

Bentuk perjanjian penjaminan yang banyak dipergunakan 

adalah fiducia, hal ini disebabkan selain praktis juga 

karena bentuk ini yang paling mudah yang dapat disedia- 

kan oleh para pengusaha ekonomi lemah,

b) Perjanjian penjaminan dibuat secara tertulis dan 

bentuknya telah distandartisir oleh bank, ini dimaksud- 

kan untuk memperlancar terbentuknya perjanjian tersebut. 

Timbulnya berbagr-.i macam hambatan yang antara lain di

sebabkan karena kesulitan dalam pemasaran, kalah ber- ■ 

saing dengan pengusaha yang lebih kuat serta anggapan 

yang timbul dari para pengusaha tersebut bahwa kredit 
yang diterima semata-mata merupakan bantuan dari peme

rintah, mengakibatkan pengembalian kredit menjadi tidak 

lancar.

c) Pemakaian kredit yang tidak sesuai dengan tujuan 
yang tertulis di dalam permohonan serta jika debitur 

melewati batas waktu yang telah ditetapkan bagi pelak- 

sanaan prestasi merupakan sebab-sebab untuk menyatakan 

debitur wanprestasi, Tindakan bank dalam menangani hal 

semacam ini adalah melakukan penyelesaian secara intern,
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antara debitur dengan bank, untuk menjual barang jaminan 

secara di bawah tangan kepada pihak ketiga. Cara lain 

yang dilakukan oleh bank yaitu melalui pelelangan ba-
«

rang jaminan dengan bantuan PUPN yang didahului dengan 

penyitaan.

2. Saran
a) Sebaiknya bank tidak meminta jaminan tambahan karena 

jaminan tambahan tidak diharuskan ada serta mengingat 

bahwa sulit bagi pengusaha ekonomi lemah untuk menyedia

kan jaminan tambahan. Dan hendaknya penggunaan lembaga 

fiducia bagi bangunan yang didirikan di atas tanah de

ngan hak sewa ditetapkan dalam peraturan.

b) Dalam pembuatan perjanjian.kredit sebaiknya debitur 

diikutsertakan sehingga terjadi perjanjian yang murai 

atas kehendak dua belah pihak. Pemerintah sebaiknya 
turut serta mencarikan upaya untuk mengurangi hambatan- 

hambatan yang timbul, misalnya dengan mencarikan pema

saran bagi hasil usaha mereka.
c) Sebaiknya penyelesaian secara intern yaitu melalui 

penjualan di bawah tangan dalam menyelesaikan sengketa 

kredit macet lebih diutamakan. Mengingat dengan cara ini 

didapat harga penjualan yang lebih tinggi dibanding de

ngan pelelangan melalui PUPN serta prosedumya lebih 

praktis*
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*K RAKYAT INDONESIA 
ang :

M I L I K  
p e r p u s t a k a a n  

' U N I V E R S 1TAS a i r l a n o o a 1 

S U R A B A Y A

PERSETUJUAN PINJAM UANG
dengan tanggungan pcnyerahan hak milik atas kepercayaan 
(fiduciare eigendoms-overdracht) bagi bangunan-bangunan.

Model 87

Yang bertanda tangan dibawah ini :

.................................................................................................................. ........................ tinggal dan menjadi Kepala
labang Bank Rakyat Indonesia d i .........................................................................................;.............. ..........................
alam hal persetujuan ini mewakili Direksi Bank Rakyat Indonesia atas kekuatan Surat Kuasa ter- 
anggal 22 Nopember 1969 nom or 43 yang dibuat oleh notaris Djojo Muljadi S.H. dan oleh karena 
;u berdasarkan Undang-undang nom or 21 tahun 1968, Lembaran Negara nom or 74 tahun 1968, 
ertindak untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia selanjutnya disebut juga Bank :

)

\) dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk m em ikul hutang sejumlah dibawah ini atau segala 
hutang yang akan ditimbulkan karena persetujuan ini, jadi berarti bahwa baik semua bersama-sama 
maupun seorang demi seorang atau khusus salah scorang saja menanggung segala hutang (hoofdelijk). 
selanjutnya dinamakan juga yang berhutang atau pengambil kredit ; 
menerangkan telah m em buat perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Bagi perjanjian ini berlaku semua aturan-aturan yang dapat dilakukan yang tersebut dalam „Syarat* 
rat pemberian uang muka dan kredit oleh Algemeene Volkscredietbank” seperti yang ditetapkan diha* 
»an dan disimpan (gedeponeerd) pada notaris Mr.A.H. van Ophuysen di Jakarta  dengan akte notaris ter* 
ggal 8 Desember 1934 No. 19 dan tertanggal 3 September 1938 No. 12, yang oleh Bank ditetapkan se- 
;ai syaratnya pula dalam pemberiannya kredit dan uang muka. Syarat-syarat perjanjian ini telah dike* 
ui dan disetujui oleh pengambil kredit.

Pasal 2.

Yang berhutang mengakui telah menerima dari Bank sebagai pinjaman dan oleh karena itu menjadi 
hutang kepadanya uang Rp. .............................................(dengan huruf .......... ...................................................
.................................................................. ).
lg sudah dibayarkan kepadanya dengan tunai.

Yang berhutang berjanji kepada Bank akan mengembalikan uang pinjaman tersebut m enurut ke* 
tuan  dibawah ini :

Atas pinjaman ini yang berhutang harus membayar kepada Bank provisi-pinjaman sejumlah R p ............

.............................................(dengan huruf .................................................................................................................... .

................................................................................................................................................. .......................................... )

rig sudah dibayam ya, dan un tuk  pembayaran provisi*pinjaman itu surat akte ini dipergunakan sebagai 
ida bukti.

Atas pinjaman ini mengambil*kredit harus membayar bunga kepada Bank seb esa r.....................% se-
lun, selambat-lambatnya pada akhir tiap-tiap ...........................................



Yang berhutang menerangkan dengan ini, bahwa ia menyerahkan sebagai eigendom atas keperca- 
aan (in fiduciaren eigendom) kepada Bank sebagai tanggungan dari hutangnya pada Bank yang tim bul ka- 
>na persetujuan ini atau yang tim bul karena lain-lain hal yang bertalian dengan persetujuan ini, bangunan 
bangunan) yang terletak di pekarangan (-pekarangan) tersebut dibawah ini : 3).

Pasal 3.

Penyerahan sebagai eigendom atas kepercayaan ini diterim a baik oleh Bank.
Pekarangan f-pekarangan) ini m erupakan bahagian dari .................................... ........... .................................

terletak d i ....... I............................................. .............................................................................................................................
Berhubung dengan perjanjian tersebut diatas, maka dengan ini yang berhutang m enyerahkan juga ke

pada Bank segala hak-hak yang ada padanya atas pekarangan (-pekarangan) tersebut, yaitu pekarangan (-pe- 
icarangan) yang sekarang oleh pemiliknya atau penguasanya yaitu ................................................ ................ .

iisewakan kepada pengambil-kredit dengan uang sewa :

Rp............... ...................... .............................................................................................................. .......................... sebulan

Rp............................................................................. .................................................................................................. sebulan

Rp................................................................................................. ..............................................................................  sebulan
Bank menyatakan pula menerima baik penyerahan ini.

M enurut keterangannya tertanggal .................................................................................  (yang ............................
............................................ .................................................................................................................... *) telah m enyetujui
penyerahan hak-sewa ini.

* J

Pasal 4.

Buat selama waktu yang tidak ditentukan, dengan ini Bank memberikan secara pinjam-pakai (bruik- 
leen) kepada pengambil-kredit bangunan (-bangunan) tersebut pasal diatas, pinjam-pakai (bruikleen) mana 
b e rak h ir:

a. pada saat hutang tersebut atau sisanya dapat ditagih (opeischbaar);
b. setelah bangunan (-bangunan) itu  diserahkan kembali oleh Bank kepada pengambil kredit menu

ru t aturan dalam pasal 19 ayat kedua dari „S yara t-syaratM tsb. pada pasal 1.
Semenjak saat persetujuan ini ditanda tangani yang berhutang tidak lagi menguasai bangunan (-ba- 

ngunan) itu  sebagai pemilik, akan tetapi sebagai orang yang menguasainya secara pinjam-pakai (bruikleener).



Pasal 5.

Selanjutnya yang berhutang mengaku bahwa perjanjian dalam pasal-pasal 15 s/d 19 dan dalam pasal* 
sal 25 s/d  28 dari „Syarat-syarat” tersebut dalam pasal 1 berlaku bagi penyerahan eigendom atas keper- 
yaan (fiduciare eigendoms-overdracht) tersebut.

Bila telah tiba w aktunya hutang dapat ditagih dan oleh Bank telah diberitahukan kepada pengambil 
edit, bahwa Bank bem iat un tuk menagih hutang itu maka jika hutang pengambil kredit tidak dibayar lu- 
s dalam waktu yang layak m enurut pertimbangan Bank dengan mengingat serta mempertimbangkan 
adaan-keadaan, Bank akan menjual barang-barang yang diserahkan kepadanya secara fiducia itu dim uka 
num dengan cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank.

Pendapatan bersih akan dipergunakan un tuk  pembayaran hutang pengambil kredit kepada Bank se- 
ngkan jika sesudah pembayaran ini masih ada sisanya, sisa itu akan diberikan oleh Bank kepada sipengam- 
i kredit.

Pasal 6.

M enurut pasal 16 dari ,,Syarat-syarat” tersebut dalam pasal 1 maka apa yang diserahkan sebagai eigen- 
m atas kepercayaan tersebut akan dimasukkan asuransi kebakaran dengan jumiah R p.............................

Pasal 7.

Seiem bar dari eyarat-syarat yang sudah dicetak dilampirkan pada surat persetujuan ini. 5).

Pasal 8.

U ntuk menambah tanggungan, supaya hutang sipengambil kredit pada Bank dibayar sebetulnya, baik 
tang yang ditim bulkan karena perjanjian ini atau karena alasan-alasan lain ataupun yang boleh jadi tim* 
1 pada suatu ketika, maka dengan akte tgl........................................................ .........................................................

>............................................ . yang dibuat dihadapan .................................................................................. ..............

ah dipasang *— hlpotik-----  atas barang-barang yang tersebut dalam akte itu.
credietverband

Pasal 9.

Yang berhutang memilih tem pat tinggal yang tidak berubah-ubah (domicilie) dalam hal persetujuan 
i dan dalam hal yang berhubungan dengan segala akibatnya di Panitera Pengadiian Negeri d i ..................

tan g g a l...................... 19

I
Yang berhutang,

n
Bank R akyat Indonesia 

Kepala Cabang 6 )



Saya yang bertanda tangan dibawah ini ................. .................................
.................................................... d i .......................................................................
enerangkan, bahwa saya sudah menjelaskan bunyinya akte ini kepada

jng dikenalkan kepada saya, kemudian dihadapan saya ...........
•rsebut menaruh tanda tangannya {cap jari) pada ak te  ini 7 ).


