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ABSTRAK 

Di tengah masyarakat banyak tumbuh dan dikenal lembaga perkreditan baik milik 

pemerintah maupun swasta yang berfungsi sebagai penyalur kredit untuk modal usaha. 

Namun demikian berbagai jenis perkreditan tadi belum bisa dinikmati secara merata oleh 

masyarakat yang membutuhkan. Mereka umumnya adalah rakyat kecil dengan berbagai 

keterbatasannya, yaitu pendidikan relatif rendah, kehidupan sosial ekonomi yang lemah dan 

sebagian besar tinggal di pelosok pedesaan. 

Tanggung jawab penerima kredit modal kerja secara fidusia dengan pertimbangan, 

bahwa dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, kredit bukan hal yang asing lagi, karena 

dikenal oleh masyarakat kota maupun desa. Untuk meningkatkan usahanya atau untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam, maka orang berusaha semaksimal 

mungkin dengan menggunakan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan itu. 

Salah satu cara ditempuhnya dengan cara berutang. 

Demi keamanan modal dan demi kepastian hukum bagi kreditor atau pihak bank 

dalam pemberian kredit, maka diperlukan adanya jaminan. Jaminan kredit ini dapat berupa 

jaminan fidusia, mengingat prosedur penjamin dengan fidusia lebih sederhana dibandingkan 

dengan lembaga jaminan yang lain. Sehubungan dengan adanya jaminan yang masih dikuasai 

oleh debitor untuk keperluan usaha sehari-hari, maka kreditor atau pihak bank perlu 

mengadakan pengamanan terhadap barang jaminan. Di samping itu juga untuk mengetahui 

tindakan represif yang dilakukan oleh pihak bank. 
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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Permasalahant Latar Uelakang dan Rumusarmya

Di dalam negara yang sedang membangun seperti 

negara Indonesia dewasa ini, kebijaksanaan perkreditan 

mutlak diperlukan. Kebijaksanaan di dalam bidang perkre

ditan sangat diperlukan guna memacu peningkatan pengusa- 

ha golongan ekonomi lemah. Di samping itu kebijaksanaan 

di dalam bidang perkreditan juga sangat diperlukan untuk 

melindungi pengusaha kecil yang keadaan ekonominya masih 

lemah.

Di daiani Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis- 

garis Besar Haluan Negara yang di dalam Bab IV Pola Unurn 

Pelita Kelima huruf D angka 27 menyatakan :

Dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan 
perlu lebih ditingkatkan dan diperluas usaha- 
usaha untuk memperbaiki penghasilan untuk kelom- 
pok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian 
deng&n penghasilan yang masih rendah, seperti bu- 
ruh tani, petani periggarap yang tidak memiliki 
lahan, petani berlahan sempit, peternak kecil, 
nelayan, pengrajin dan sebagainya. Kebijaksanaan 
yang memberi kesempatan lebih banyak pada usaha 
golongan ekonomi lemah, baik di desa maupun di 
kota, yang terdiri dari usaha kecil, informal dan 
tradisional untuk memperluas dan meningkatkan 
usahanya perlu memberikan kepastian usaha, mem- 
perkuat permfcdalan, memberikan bimbingan teknolo- 
gi, meningkatkan ketrampilan dan kemampuan bet-
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usaha sarta metnpbrluas pemasaran.^

Dengan demikian jelas bahwa pemerintah menghendaki ada- 

nya suatu kebijaksauaan dalam bidang perkreditan, yailu 

dengan jalan pemberian bantuan kredit dengan syarat- 

syarat yang tidak memberatkan. Dengan bantuan kredit 

tersebut dapat ditingkatkan dan dikembangkan usaha go- 

longan ekonomi lemah, yang secara langsung akan mening- 

katkan penghasilan kelompok masyarakat yang ekonominya 

masih lemah.

Di dalam pemberian kredit untuk pengusaha golong- 

an ekonomi lemah dan pengusaha-pengusaha kecil pribumi 

tersebut diperlukan adanya jaminan dari pihak pemohon 

kredit, jaminan tersebut digunakan untuk keamanan modal 

dan demi kepastian hukum bagi pemberi kredit atau pihak 

bank yaitu dalam hal debitor atau nasabah wanprestasi.

Di dalam lapangan hukum keperdataan di Indonesia 

dikenal beberapa lembaga jaminan hutang baik yang bersi- 

fat kebendaan maupuri perorangan. Jaminan kebendaan yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 

berupa gadai dan hipotik. Di samping itu juga dikenal 

lembaga jaminan yang tidak diatur dalam Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata tetapi diatur oleh Yurisprudensi,
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yaitu lembaga fidusia atau yang secara lengkapnya 

fiduciare eigendomsoverdracht.

Di dalam perkembangan hukum keperdataan dewasa

ini, ternyata diantara lembaga-lembaga jaminan yang di- 

sebutkan di atas, lembaga jaminan fidusia mengalami per

kembangan yang sangat pesat. Perkembangan yang pesat da- 

ri lembaga jaminan fidusia tersebut disebabkan adanya 

kebutuhan dari masyarakat golongan ekonomi lemah, terle- 

bih lagi dengan adanya kenyataan yang terjadi di Indone

sia, bahwa:

- Perusahaan-perusahaan kecil, pertokoan, rumah 
makan memerlukan kredit untuk memperluas usaha- 
nya dengan jaminan bararig-barang dagangannya.

- Pegawai-pegawai kecil, rumah tangga memerlukan 
kredit untuk keperluan rumah tangganya dengan 
jaminan alat-alat rumah tangganya.

- Perusahaan tembakau dan beras memerlukan kredit 
untuk perluasan usahanya dengan jaminan pergu- 
dangan dan pabrik-pabriknya.

- Usaha-usaha pertanian memerlukan kredit untuk 
perluasan usghanya dengan jaminan alat-alat 
pertan iannya.

Apabila para pengusaha-pengusaha kecil tersebut

diterapkan pula ketentuan yang berjalan secara umum, ma- 

ka pengusaha kecil tersebut praktis tidak dapat memenuhi 

persyaratan dalam perolehan kredit, mengingat kondisi

2Sri Soedewi Hasjchoen Sofwan, Beberapa _t_ent;ang

UG-M Bulak Sumur, Yogyakarta, 1977, h.74.
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dari pengusaha ke<5il tersebut tidak uieiuungkinkan, maka 

pihak perbankan telah menetapkari kebijaksanaan^ 

kebijaksanaan dalam pemberian kredit khusus bagi pengu- 

saha kecil pribumi yang dikenal dengan nama kredit modal 

kerja. Untuk kredit ini ditentukan bahwa perolehan kre

dit diberikan secara lunak dan prosedur sederhana, yang 

bertujuan untuk membantu perkembangan usaha-usaha pengu- 

saha kecil pribumi serta menunjang proyek-proyek lain 

yang bersifat padat karya.

Namun apabila ditinjau dari pelaksanaan perjanji- 

an kredit itu sediri di dalam praktek, maka perjanjian 

kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerah- 

an uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pe- 

mufakatan antara kreditor (bank) dengan debitor (nasa- 

bah) mengenai hubungan-hubungan antara keduanya.

Perjanjian tersebut bersifat konsensuil obligato- 

ir yang dikuasai oleh Undang-Undang Perbankan No. 7 Ta- 

hun 1992 dan bagian umum Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.

Jadi dengan adanya pemberian kredit seperti yang 

telah diuraikan di atas, tentunya pihak bank juga meng- 

harapkan pengembalian kredit yang telah diberikan terse

but dengan bunga yang telah di tetapkan sesuai dengan 

jangka waktu yang telah diberikan, namun demikian dalam 

kenyataannya tidaklah berjalan lancar seperti yang diha-
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rapkan oleh pihak bank. Memang dalam kenyataan sehari- 

hari, bahwa banyak kredit yang mengalami penunggakan 

atau pengusaha kecil telah wanprestasi. Dengan kata la

in, bahwa dalam pengembalian kredit yang telah diberikan 

oleh pihak bank mengalami hambatan yang bersumber dari 

pihak debitor.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka 

pihak bank perla mengadakan tindakan-tindakan pengamanan 

dan meminta kepada calon debitor (nasabah) agar mengi- 

katkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam pem- 

berian kreditnya. Adapun langkah-langkah yang diambil 

pihak bank dalam mengamankan kreditnya pada pokoknya da- 

pat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. pengamanan preventif adalah pengamanan yang dilakukan 

oleh pihak bank untuk mencegah terjadinya kemacetan 

kredit. Misalnya: seorang pengusaha peternakan ayam, 

mengajukan permohonan kredit pada bank untuk memper- 

luas usahanya. Untuk mencegah terjadinya kemacetan 

pengembalian kredit bagi pengusaha peternakan ayam 

tersebut, maka pihak bank selama memberikan kredit 

juga melakukan pembinaan, yaitu membirabing peternak 

tersebut tentang cara beternak, cara membuat kandang, 

memilih lahan untuk mengembangkan peternakan yang ba- 

ik bahkan sampai kepada pemasaran hasil peternakannya 

tersebut.
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b. pengamanan repr^si f ada1 ah pengamanan yang dilakukan 

untuk menyulesaikan kitdit-kredit yang mengalami ke 

maoetan. Misalnya: seorang debitor (nasabah), telah 

berjanji pada pihak haul: untuk mengangsur kreditnya 

dalam korun waktu satu bulan. Apabila pihak debitor 

dalain kurun waktu satu bulan yang telah diperjanjikan 

tidak mengangsur, maka pihak bank akan memberikan s u - 

rat peringalan kepuda debitor.0 

Dalam penulisan ukripsi ini ruang 1ingkup p^mbahasan mu 

liputi buku 111 Kil.ab Umlaut Undang Hukum i'urdata, U r  

utama masalah perjanjian i>uda umumnya dan perjanjian 

pin jam-*meinin j am . Difcampiiig itu juga masalah perjanjian 

kredit yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

dan masalah wanprestasi yang diatur dalam Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata.

Bertolak dari masalah-masalah tersebut di atas, 

maka timbul permasalahan yang berkaitan dengan tanggung 

jawab penerima kredit modal kerja yang dapat dirumuskan 

.sebagai berikut:

a. bagaimanakah mengupayakan pemberian kredit oleh pihak 

bank guna mwnoegah debitor wanprestasi ?

JWawanuara dengan fimpinari Bank Peinbangunan Da~ 
erah Jawa Timur Cabung Ldtnongan, tanggal 14 September 
1992 .

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA KREDIT ...AGUNG BUDI SUSETIO 



b. apabila dalam perjanjian kredit debitor wanprestasi, 

tindakan apakah yang dilakukan oleh pihak bank ?

2. Penjelasan Judul

Dalam skripsi saya yang berjudul "Pertanggung- 

jawaban Penerima Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Seca- 

ra Fidusia" ini mempunyai pengertian, bahwa debitor yang 

telah mendapatkan pinjaman kredit mempunyai kewajiban 

membayar seluruh hutangnya pada bank sesuai dengan 

jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Da

lam hal'debitor mendapatkan kredit dari bank dapat meng- 

gunakan fidusia sebagai jaminan atas kredit bank terse

but, di mana debitor masih dapat menguasai barang jamin

an yang dipergunakan untuk keperluan usaha debitor 

sehari-hari. Dalam hubungan perutangan yang sudah dapat 

ditagih, jika debitor wanprestasi dalam hal pengembalian 

kredit, maka kreditor atau pihak bank mempunyai hak un

tuk menuntut pemenuhan piutangnya melalui harta kekayaan 

debitor yang digunakan sebagai benda jaminan.

3* Alasan Pemllihan Judul

Di tengah masyarakat banyak tumbuh dan dikenal 

lembaga perkreditan baik milik pemerintah maupun swasta 

yang berfungsi sebagai penyalur kredit untuk modal usa-
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ha. Namun demikian berbogai jenis perkreditan tadi belum 

bisa dinikmali yecara murat.a oleh masyarakat yang membu- 

tuhkan. Mereka umumnya adaJah rakyat kecil dengan berba- 

gai keterbatasarinya, yaitu pendidikan relatif rendah, 

kehidupan sosial ekonomi yang lemah dan sebagian besar 

tinggal di pelosok pedesaan.

Berpangkal tolak dari hal tersebut, saya mengete- 

ngahkan permasalahan mengenai tanggung jawab penerina 

kredit modal kerja seeara fidusia dengan pertimbangan, 

bahwa dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, kredit 

bukan hal yang asing lagi, karena dikenal oleh masyara

kat kota maupun desa. Untuk meningkatkan usahanya atau 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam, 

maka orang berusaha semaksimal mungkin dengan mengguna- 

kan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan itu. 

Salah satu cara ditempuhnya dengan cara berutang.

Demi keamanan modal dan demi kepastian hukum bagi 

kreditor atau pihak bank dalam pemberian kredit, 'maka 

diperlukan adanya jaminan. Jaminan kredit ini dapat be- 

rupa jaminan fidusia, mengingat prosedur penjamin dengan 

fidusia lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga ja- 

minan yang lain. Sehubungan dengan adanya jaminan yang 

masih dikuasai oleh debitor untuk keperluan usaha 

sehari-hari, maka kreditor atau pihak bank perlu menga- 

dakan pengamanan terhadap b&rang jaminan. Di saniping itu
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juga untuk mengetahui tindakan represif yang dilakukan 

oleh pihak hunk.

Dengan pertimbangan inilah yang menjadi alasan 

saya dalam pemilih&n judul mengenai Pertanggungjawaban 

Penerima Kredit Modal Ker.ja Dengan Jaminan Secara Fidu

sia untuk mendapatkan kredit dari bank.

4* Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenu- 

hipersyaratan kurikulec dalam memperoleh gelar sarjana 

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Suraba

ya. Disamping itu terkandung pula tujuan lain, yaitu (a) 

untuk mengetahui dan mempelajari pelaksanaan perjanjian 

kredit dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia baik 

dari segi teori maupun dalam praktek, (b) berusaha mem- 

berikan sumbangan pemikiran dalam rangka untuk menjawab 

permasalahan yang timbul sekitar pemberian kredit dengan 

nenggunakan lembaga jaminan fidusia, (c) menambah per- 

bendaharaan tulisan ilmiah dikalangan masyarakat pada 

umumnya dan dikalangan mahasiswa pada khususnya.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah yuridis sosiologis,
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yaitu meninjau dari segi hukumnya dan praktek yang ter- 

jadi dalam masyarakat.

b. Sumber Data

Data sebagai penunjang penulisan skripsi ini, 

saya peroleh melalui. duu sumber, yaitu data primer dan 

data sekurider. Data primer, yaitu data yang saya peroleh 

dengan mengaaiati secara langsung praktek yang terjadi 

pada Bank Pembangunan Daer<ih Jawa Timur cabang Lamongan 

dengan mengadakan wawanoit rd melalui quetioner (daftar 

pertanyaan) yang telah saya persiapkan terlebih dahulu. 

Data sekunder, yaitu data yang saya peroleh dari litera- 

tur, peraturan perundang-undangan, catatan kuliah dan 

semua bahan yang ada hubungannya dengan materi skripsi 

ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yang saya lakukan adalah melalui 

studi kepustakaan dan wawancara, kemudian langkah selan- 

jutnya adalah menghubungkan data yang saya peroleh dari 

studi kepustakaan dengan data dari hasil wawancara agar 

kedua macam data tadi dapat menjadi bahan penunjang da

lam pembahasan materi skripsi saya ini.

d. Analisa Data

Data yang telah terkumpul dianalisis berdasarkan 

metodologi deskriptif analisis, yaitu penguraian perna- 

salahan tersebut dari data yang diperoleh.
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t*. P e r t  j . i w a b a n  S i  •-*» i ki»

Secara gar is b«.<yar, penulisan skripsi ini dibagi 

dalam empat bub. Untuk pt;nd a  Im J u  an saya tempat.kan pada 

Bab 1, yang br*riyi tenting gambaran mmim dari permasa 

lahan dan isi skripsi. Ini dimaksudkan agar memudahkan 

untuk memahami clan tueng<. tabui latar belakang serta per- 

masalahan yang diliadapi, punjv lasan judul serta tujuan 

penulisan skripsi. meludu 1 ngi yang digunakan dan per 

tanggungj awaban s i s tenia i . i I; a nyu . Oleh karena itu mas a la h 

ini saya tempatkan pada Bab I.

Dalam Bab 11, merupakan langkah pertama untuk me- 

mecahkan permasalahan yarig ada, terlebih dahulu dengan 

mengetahui upaya pemberian kredit guna mencegah debitor 

wanprestasi dalam praktek dengan menggunakan lembaga j a 

minan fidusia, yang meliputi proses pengajuan permohonan 

kredit, dasar pertimbangan bank dalam memberikan kredit, 

serta pengamanan terhadap barang jaminan yang dilakukari 

oleh pihak bank, yang mana barang jaminan itu masih di- 

kuasai oleh debitor. Kesemuanya ini saya tempatkan pada 

Bab II.

Seteiah diketahui i^ntang polaksanaan pemberian 

kredit oleh pihak bank, nuka dalam Bab III akan diurai 

kan mengenai tindakan represif pihak bank, yang meliputi 

sebab terjadinya wariprotil nai , penyelesaian yang dilaku
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kan oJwh pihak bank dalnm I j u I  d^bi t.. > t* wanprestaai,

L'enutup, saya ui'ink^ii pada tiab (V karena nit?rupa 

kan akhir dari kuse J n rub «n jnuleri skripsi ini, sjeka Lit?ij;. 

mengakhirj Imb bnb t>feb»-1 unm y<i . balaru bab ini akan £;ay>: 

rumuskan k̂ :; impii l.an yan;* .j iyu ljwx*c« 1 11 berdat;arkan perma 

salahan yang telah £ayo babas pada bab-bab fjebelumnya 

serta saran yanrf rjaya jmj’ji.ip pt;nl iuj* unluk sukedar men 

berikau jaLau kcluaf at<ic; \ ^niia^a laban terssebut.
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BAB II

UPAYA PEMBERIAN KREDIT 

GUNA MENCEGAH DEBITOR WANPRESTASI

1. Proses Pengajuan Pei mnhonan Kredit

Kredit modal kerja diherikan oleh Bank Pembanguri- 

an Daerah Jawa Timur Cab&rig Lamungan kepada pengusaha 

kecil golongan ekonomi U-mah demi kelangsungan usahanya. 

Kredit modal kerja diberikan atas dasar kelayakan usaha 

dengan keringanan jaminan memperoleh kredit serta per- 

syaratan lunak dan prc^edur yang mudah.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

bahwa dalam perkembangannya untuk pemberian kredit dapat 

digunakan lembaga jaminan fidusia. Fidusia atau penye- 

rahan hak milik atas dasar kepercayaan adalah merupakan 

salah satu pengikatan barang jaminan, di mana barang 

tersebut secai-a fisik tidak diserahkan kepada kreditor, 

tetapi dikuasai oleh debitor karena dibutuhkan untuk ke- 

perluan sehari-hari. Penyerahan semaeam ini dinamakan 

constituturn possessor turn.

Sesuai dengan ketentuan dari keputusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia. Tanggal 1 September 1971, Nomor 

372K/Sip/197l'J, ii.aka untuk iciubaga fiduuia yang digunakan

13
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sebagai jaminan hanyalah InrtuJa-beucia bergerak saja.^

Dalam kunyata'auriya ki«dit modal kerja banyak di 

minati oleh wagyarakat gulongan ekonomi lemah, mengingat 

kredit dalam bentuk ini dapat diperoleh dengan mudah dan 

dan syarat-syarat yang dipergunakan begitu lunak. Hal 

yang lebih penting dan juga problem yang sering dihadapi 

oleh pengusaha kecil golongan ekonomi lemah adalah masa- 

l*ah jaminan. Oleli karena itu salah satu alternatif untuk 

memberikan kemudahan bagi pengusaha keoil golongan eko

nomi lemah dengan kemudahan dari segi jaminan, yaitu de

ngan lembaga jaminan fidusia.

Proses pemberian kredit modal kerja pada Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Lamongan melalui 

beberapa tahapan, yaitu: tahap pengajuan permohonan kre

dit, tahap persiapan permohonan kredit, dan tahap pemu- 

tusan permohonau kredit.

Adapun proses pengajuan permohonan kredit, yaitu:

1.1 calon pemohon kredit mengajukan permohonan secara 

tertulis dengan menyampai kan besarnya kredit yang 

diinginkan dan rfcneana penggunaannya,

1.2 permohonan kemudian dittrima oleh tim marketing, 

kemudian diolah dan diproses. Pengolahan dan pemro-

14

^Mariain Darns Badru J zaman , BiiL> Bat1 
siifiiy-fixliiind.*...Gadai.clau .fc'idnaXa, Cei IV, Alumni, Bandung, 
1987, h.95.
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sesan yang dilakukan uleh tini marketing ini hanya’ 

lah bersil’at formal yaitu meneliti tentang

apa saja yang dia,iukan oleh pemohon kredit atau ca 

Ion debitor,

1.3 dari tim marketing kemudia.ri di.teruskan kepada 

pengolahan kredit,

1.4 hasil pengul&hun turst-l'ut kemudian diteruskan kepa 

da bagian kredit,

1.5 bagian kred i t m&ngadtikuh peninjauan ke tempat pemo 

hon kredit atau oalt.n debitor. Ini uierupakan pene- 

litiari secara material ten tang apa yang diajukan,

1.6 hasil peninjauan tersebut akan dijadikan alasan 

utama pihak bank untuk memberikan kredit atau ti

dak, hasil peninjauan tersebut meliputi surat izin 

usaha, laporan keuangan, volume produksi, surat re 

komendasi yerta surat. bukti kepemilikan barang j a 

tninan. Yang kwmudiari dipakai sebagai laporan kepada 

kepala bagian kredit,

1.7 hasil yang diterima oleh kepala bagian kredit, ke- 

mudian diteruskan kepada pimpinan cabang,

1.8 pimpinan cabang akan memberikan putusan menolak 

atau menerima permohonan kredit, dan apabila dite- 

rima, diserahkan kttuibali kepada kepala bagian kre' 

dit dan d i I e ruj-jkan kupada admin i a t. r as i kredit,

1.9 kemudian bagian adm ) n i r; tr i kredit membuat perse

10
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t.ujuan membuka kredit,

1.10 aete lah pemuhon kred i t alas petun;iuk bank menghad*i>

no laris uuLuk tiit*-iigadal;:.ui pei\j an j ian membuka kred i t ,

selanjutnya nutaris meiigirim surat pada pihak bank

yang isinya member itahnkari bahwa pemohon kredit. su-

dah menandatangani surat perjarijiari membuka kredit

di hadapan notaiMy, dengan demikian kredit dapat

diterima oleh pumuhun kredit. Pada saat inilah pe-

mohon kredit suduh meujad i salah satu nasabah pada

Bank Pembangunan buerah Jawa Timur Cabang Lamo-
5ngan .

Dari perinciari: tentang proses pengajuan permoho

nan kredit tersebut, nampak sekali adaya beberapa tahap

an pemberian kredit. Untuk tahap pengajuan permohonan 

kredit tersebut di atas merupakan tahap persiapan. Pada 

tahap persiapan ini, epabiJa pjhak pemohon kredit tidak 

memenuhi ketentuan formal yang diminta, maka akan ber- 

pengaruh terhadap dit^rinicj atau tidaknya permohonan kre

dit. Selanjutnya pihak bank mengadakan penilaian terha- 

dap permohonan kredit. Srdangkan untuk tahap pemutusan 

permohonan kredit ditentukun oleh pimpinan cabang.

Dari proses pengajuan permohonan kredit nampak

16

Wawanoara dengan Pimiinari Bank Pembangunan Dae- 
rah Jawa Timur Cabang Liimnnwan, Lanpgai 14 September 
1992.
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adany a  l u m b a r  jaminan f idusia yang dipakai sebagai l c m  

baga jaminan yang d i pr rgimakan oleh pemohon kredit dalam 

mengajukan permulipnan kredit modal kerja guna penambahan 

modal pengusaha kfcci .1 g..*longan ekonomi lemah, dalam pc- 

ningkatan dan pengembahgan usahanya.

Hal yang m^nda.^/i i i pihak hank memberikan kredit 

pada pemohun kredit'. adalih dari hasil pihak bank menga 

dakan peninjauan He lukaji pemohun kredit dan barang' 

barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. 

Dengan kata lain, pemberian atau diterimanya permohonan 

kredit tergantung pada tahap persiapan permohonan kre

dit .

2. Dasar Pei I 1 mbangan Hank dalam Mumberikan Kredit

Seporti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 

dalam pengajuan krfcdit turdapat beberapa tahapan, dari 

inelihat beberapa tahapan tersebut nampak adanya kegiatan 

pihak bank untuk m^ngadakan petneriksaan terhadap penga

juan permohonan kredit.. Adapun pemeriksaan terhadap pi 

hak pemohon kredit adaJah hal-hal sebagai berikut:

2.1 keterangan mengenai pemohon kredit,

2.2 hubungan pemohon kredit dengan pihak luar. Apabila 

pemohon kredit pi-*rush atau cedang menggunakan fa:» i 

litas kredit dari bank Jain, harus* juga memberi ke 

terangan dengan dengan earu menyebutkan ncmur
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akad kred i i.nya . T initial dan juniiah kreditnya diper 

gunakan untuk apa. dnn jaminan apa yang di pertTuiu - 

kan .

2.3 keterangan tentanu hal hal yang berkaitan d«ngai» 

permintaan kred it, yaitu: 1oka/ji proyek yang ak<*n 

dibiayai, jumla.li kredit yang diperlukan, tujuan 

penggunaun kredit, alaaan permintaan kredit, jangka 

waktu kredit yanp' dibutuhkan, cara pembiayaan sendi- 

ri. atau self financing,

2.4 gainbaran mengsna i i--ncana usaha. Pengertian rencana 

usaha adalah teriiia,juk renuana kerja dan reneana pro 

d u k s i ,

2.5 keterangan masalah perpajakan. Sedangkan kegiatan 

pemeriksaaan ini diarahkan pada hal-hal sebagai be- 

r i ku t :

a. ata*ua pemohun kredit dan jenia perusahaan,

b. priLaku dan kapaait.aa pemilik perusahaan,

e. perbandingan lapurun keuangan beberapa tahun ter 

akliir. Hal ini p w H u  diketahui oleh pihak bank 

dal am rangka melihat kemajuan yang diperoleh p«- 

mohun kredit,

d. perubahan volume prudukai, pwnjnalan dan keuangan 

beberapa tahun tvrokhir ,

e. hubungan pengusaha dengan pihak lain dalam usaha 

teraebut untuk uruaan kreditnya,
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2.V) pendapat dari kalangan pengujaha lainnya dibidang 

aklivil.a;; yang s u m : * .

Hal tersebut diatas memi-akaa bah&n pertitnbangan dari 

pihak bank dalam memberiUnn kredit yang diminta oleh pe- 

mohon kredit.

Pemberian kredit juga didasarkart atas penilaian 

kredit, yaitu penilaian tiampai sejauh mana pemohon kre

dit dapat dipercaya. Sehubungan dengan hal tersebut, pi

hak bank perlu mengadakan peninjauan langsung ke lokasi 

perusahaan dan tempat barang-barang yang dijaminkan, d e 

ngan tujuan untuk membandingkan keterangan-keterangan 

yang telah diberikan dengan keedaan sebenarnya, serta 

untuk mendapatkan kesari-kesan lain yang berguna dalam 

pengambilan keputuaan pemberian kredit.

Di samping pemeriksaan terhadap pemohon kredit, 

ada beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan 

pihak bank dalam memberikan kredit kepada pemohon k r e 

dit, dikenal dengan istilah "The five C'S of Credit 

Analysis’* yang terdiri atas:

a. Watak (Character), yaitu kepribadian, moral dan keju- 

juran pihak pemohon kredit. Apakah pemohon kredit d a 

pat memenuhi kewajibannya dengan b »ik, yang timbul

6Wawancara dtfngcth Pimpinan Bank Pembangunan Dae ■ 
rah Jawa Timur Cabang Lamungan, tanggal 14 September 
1992.
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dari persetujuan kredil yang akan diadakan. ['.jlam 

praktek perbankari hal ini menyangkut sejauh inana ke 

benaran keterangan -kel&rangaji yang diberikan oleh pc 

mohon kredit, ten tang data-data perusahaan yang di 

iiiinta oleh pihak bank. Di damping itu, pihak bank ju 

ga mengadakun puiu.-lii n m  i.entang asai-usul kehidupan 

pribadi pemuhun krudii.. Informasi tentang latar bela 

kang kehidupan pribadi. pemohon kredit, sangat herpe- 

ngaruh sekal.i tfcrhad «p peuiherian kredit.

b. Capacity, yaitu penilaian terhudap kemampuan pemohon 

kredit mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usa

ha, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan. 

Pertimbangan pihak bank bertujuan agar usaha pemohon 

kredit dapat berjalan dengan baik dan lancar.

c. Capital, yaitu penilaian terhadap modal yang dimiliki 

oleh peiunlii.n kredit. Karena hak*;katnya kredit yang 

dlberikan oleh pihak liank hanyalah sebagai modal tarn- 

bahan saja. Dengan adanya mudal sendiri menun j ukkan, 

bahwa pemohon kredit .idalah pengusaha di dalam me- 

riingkatkan dan mengeihbangkan usahanya perlu mendapat 

bantuan dari bank, yaitu berupa t.ambahan modal.

d. Collateral, yaitu pertimbangan terhadap jaminan yang 

dipergunakan oleh pemohon kredit dalam perolehan kre 

ditnya. Jaminan yan^ didasarkan at,as keperoayaan dari 

bank kepada kepada p <. lauhuii kredit , sangat perlu seki-

20
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li untuk dikutahui nifeh pihak bank. Apakah pem»)hun 

kredit memang bfctul r^hsgHi pumilik barang-barahg 

yang menjadi jaminan, dan apakah f,es»ai dengan harga 

yang dijaminkan dengan p^ririintaan kreditnya. Dengan 

demikian, tidak akan mungkin terjadi adanya pemberian 

kredit melebihi barang-barang yang dijaminkan.

e. Conditional of Economy, yaitu situasi dan kondisi 

perekonoinian secara umuiu, juga menjadi pertimbangan 

pihak hank dalam tu«Hil>«rikan kredit. Apakah pemohon 

kredit dalam jangku waktu tertontu dengan melihat si- 

tuasi dan kondisi ekonominya, memungkinkan pemohon 

kredit mendapat keuntungan dengan menggunakan 1'asili- 

tas kredit yang diberikan.

Dari pemeriksaan dan pertimbangan yang dilakukan oleh 

pihak bank yang telah disebutkari di atas, pada akhirnya 

digunakan oleh pihak bank dalam memberikan suatu kesim- 

pulan ataupun keputusan diterima atau tidaknya permoho

nan kredit yang diajukan tersebut. Apabila pihak bank 

mengabulakan permohonan kredit tersebut, maka pemohon 

kredit diberitahu, bahwa permohonan kreditnya dikabulkan 

atau diterima. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara 

tertulis. Selanjutnya pemuhon kredit diberi akte perse- 

tujuan membuka kredit yang di^ahkem oleh notaris. Dan 

apabila bank menolak meiiib̂ i ikan kredit maka di sini add 

dua penilaian penolakan yaiig dilakukan oleh bank yaitu:
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a) bank me.no lak permohunun kredit pemohon karena bank 

telah monilai bahwa p^mohun tersebut pernah terdaftar 

pada duftar hit.am bank, yaitu bahwa pemohon tersebut. 

audah pernah diberj kn.-ilit oleh hank tetapi pembaya 

rannya tidak topat pada wnktu yang d iper j an j ikan , 

bahkan pemohon tersebut pernah tidak membayar bunga 

kredit atau pemohon tersebut. masih mempunyai tunggak- 

an kredit pads bank, t'unulakan uleh bank di sini si- 

fatnya adalah tetap nrt.inya pemohon tidak bisa lagi 

mengajukan permohonan kredit lagi kepada bank,

b) bank menolak permohonan kredit dari pemohon karena 

bank telah menilai pribadi pemohon, harta bendanya 

atau usahanya bahwa masih ada salah satu syarat dari 

the five c's of credit analysis yang belum terpenuhi 

oleh pemohon. PenuJakan di sini aifatnya adalah tidak 

tetap. Maksudnya apabila ayarat-syarat dari the five 

c's of credit analyjiu tersebut telah dipenuhi maka 

pemohon dapat pengajuan permohonan kredit kembali ke

pada bank .

3. Pengamanan Terhadap Uai Jaminan Oleh Pihak Bank

Bank sebagai lembaga perkreditan dalam memberikan 

kredit tentunya mempunyai tindakan pengamanan terhadap 

kredit-kr«d vt yang di LepadUsm itu, karena sumber utama 

pendapatan bank beru?iwl dviri bunga lutulit.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA KREDIT ...AGUNG BUDI SUSETIO 



Kredit-kredit yang dilepaskan atau diberikan oleh 

bank perlu diamankan. Taripa adanya pengamanan, bank su~ 

lit mengelakkan risiko yang timbul, sebagai akibat tidak 

berprestasinya nasabah. Agar pihak bank terlepas dari 

risiko tersebut atau aetidak-tidaknya memikul risiko 

yang sekecil-kecilnya, bank senantiasa ingin mendapatkan 

kepastian bahwa kredit yang dilepaskan atau yang diberi

kan itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

pemberian kredit serta dapat keinbali dengan aman. Untuk 

mendapatkan kepastian dan Jteamanan dari kreditnya, bank 

melakukan tindakanrtindakan pengamanan dan meminta pada 

calon nasabah agar mengikatkan suatu barang tertentu se

bagai jaminan dalam pemberian kreditnya.

Pengamanan kredit merupakan suatu mata rantai ke- 

giatan bank dan aspek yang penting dalam management kre

dit, karena proses pengamanan berjalan terus-menerus, 

berulang-ulang dan mengkaitkan kegiatan yang satu dengan 

yang lain. Langkah pengamanan ini dimulai dari sejak 

bank merencanakan pemberian kredit liingga kreditnya kem- 

bali .

Jadi walaupun secara administrasi proses pemberi

an kredit telah selesai, namun tugas bank tidak begitu 

saja menjadi selesai. Pada dasarnya segala apa yang di- 

syaratkan sebelum dan seaudah kredit diberikan adalah 

merupakan usaha pengamanan kredit yang dilakukan oleh
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debitor.

Langkah pengamuinin dimuhij. tiejak pemohon atau ca 

Ion nasabah mengajukan prnuuhonan kredit disertai dengan 

adanya syarat-syarat Jan ketentuan dari bank, yang harus 

dipenuhi atau disetujui oleh oalon nasabah tersebut.

Proses peniiaictn kredit, dilakukan oleh pihak 

bank dengan jalan mu I .it k.janakan tak^iran .jaminan terlebih 

dahulu. Maksud dari t.aku i ran jaminan in i adalah untuk 

mengetahui berupa nilai ,iuii»inan tersebut. Hal ini meru

pakan tindakan preventif .Uri bank apabila debitor wan

prestasi, ‘oehingga bank tidak mengulami k e m g i a n  apabila 

debitor tidak dapat mengembalikan utarignya. Adapun fung- 

13i dari jaminan kredit adalah untuk mendapatkan peluna- 

san utang dari berida yang dijadikan jaminan apabila d e 

bitor tidak dapat membayar kenbali utangnya pada waktu 

yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Untuk meng- 

hindari timbulnya risiko di kemudian hari, maka dalam 

memberikan kredit pihak bank meminta jaminan kredit pada 

debitor. Dengan adanya jaminan ini faktor keamanan bank 

lebih terjBmin dalam uuaha untuk mengembalikan kredit 

yang telah dikeluarkan. t'ada dasarnya bank menghendaki 

suatu jaminan yang mudah dijadikan uang untuk menutup 

kredit yang t«lah dikeJuarkan apabila debitor tidak da 

pat Rielunasi pinjamannyu tersebut pada waktu yang telah 

ditentukan dalam perjjujian.
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Dalam kaitannya derigari barang jaminan yang disya 

ratkan oleh bank kepada debitor untuk mendapatkan kre 

dit, yang mana barang jaminan tersebut secara fisik ma- 

sih tetap dikuasai oleh debitor, dalam hal inipun sejak 

awal pereneanaan pemberian kredit oleh bank kepada debi

tor. telah pu]a berjalan proses pengamanari. Pada permo- 

honan kredit yang diajukan uLeh calun nasabah, calon na 

sabah telah dibebani donyati ayarat-syaral dan ketentuan- 

ketentuan yang harus dipenuhi oleh ualun nasabah terse- 

but,, yang secara khusus mtingenai hal ini telah diatur 

dalam formulir perjanjian kredit bank dengan jaminan f i 

dusia yang telah disediakan oleh pihak bank.

Kisalnya, dalam peiaksanaan penjaminan dengan 

menggunakan kendaraan bermotor sebagai jaminan kredit 

pada bank dengan memakai pengikatari jaminan secara fidu

sia. Dalam praktek perbankan di samping surat bukti ke- 

pemilikan kendaraan burinutur (BPKB) disimpan pada bank, 

pihak bank juga memberikan kuitansi untuk balik nama 

yang harus ditandatangani uleh pihak debitor, hal ini 

merupakan tindakan pengamanan yang dilakukarv oleh bank 

sehubungan dengan apabila debitor melakukan wanprestasi. 

Selain juga dibuat surat kuasa jual oleh pihak debitor 

kepada bank. Hal ini ditujukan untuk memudahkan tindak- 

an yang diambil oleh bank guna mendapatkan pelunasan 

utang debitor termasuk juga pembayaran bunganya.
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Dalam praktek cl i ihuugk ink an pula terjadinya penya- 

lahgunaan oleh pihak dobilur dengan dijual atau dipin 

dahtangankannya barang .iamiiidn itu, aehingga dalam ke 

adaan yang demikian pihak bank yang meneriina kendaraan 

bermotor sebagai jaminan iiRnuberitahukan kepada kantor 

sektor lalu lintas kepoliaian setempat di mana kendaraan 

bermotor terduftar untuk «.l i «.:atatkan dalam register ken

daraan yang boi-aangkutan . U«ngan eara demikian dapat di- 

cegah terjadinya peniindaht.unganan yang tidak diharapkan.

Selain itu juga djayaratkan untuk dibuatnya kete- 

rangan uiengenai kewenangan menguasai barang jaminan ter

sebut, adapun jika keterangan mengenui kewenangan mengu

asai barang yang dijatuiukau meLalui fidusia itu dituang- 

kan dalain akta otentik maka dapat diterapkan ketentuan 

pasal 221 KUilP yang inembwi/ikan aanksi terhadap pemalsuan 

ataupun tidak benarnya krteiangan yang demikian, jo ke

tentuan pasal 373 KUNP terhadap penggelapan, apabila 

debitor menjual barang jawiiuun tanpa seizin kreditor,

yang mana mengenai hal ini U;lah diperjanj ikan sebelum-
7n y a .

Langkah berikutnya yang diambil oleh bank dalam 

kaitannya untuk mendapatkan kembali barang jaminan yang

^Badan Peittbinaan Hukum Nayiuna i , Seminar__ te-utand
Hipotik daxi .Lsjubaga.’LaiubagA Jamiuan ULiuuy.it. Cut. 1, 
Bins Cipta, Jakarta, lb7^, h. 41.
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masih tetap dikuasai oluh debitor* daium hal barang jami 

nan tersebut dijual atau d 1 jaminkan lagi yaitu dtjugan 

mengasuransikan barang jaminan tersebut, pada perusahaan 

asuransi yang dipilih oieli debitor di antara perusahaan 

asuransi yang telah mengadukan hubungan kerja sama d e 

ngan bank dan pelak&ahaan punutupan asuransinya dilaku- 

kan oleh bank, biaya nni.uk pelaksanaan asuransi itu di- 

bebankan pada debitor. Maksud dari bank itu didasarkan 

pada suatu pemikiran adanya suatu kepastian, bahwa bila 

terjadi sesuatu terhadap barang jaminan yang mengganggu 

kelancaran pengembalian kredit yang telah dilepas, maka 

kerugian yang timbul akan dilutup oleh perusahaan asu

ransi karena perusahaan asuransi dengan adanya penutupan 

pertanggungan terhadap j am in an tersebut bertanggung ja- 

wab untuk memantau segala risiko dari barang jaminan. Di 

sini yang menjadi pihak tertanggung adalah bank se- 

dangkan pihak penanggung adalah perusahaan asuransi. Ja- 

di debitor tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pe~ 

nanggung, raelainkan hanya mempunyai hubungan dengan p i 

hak tertanggung, yaitu pihak bank dalam kaitannya dengan 

kredit yang diterimanya. Dengan demikian bukanlah nasa 

bah bank yang harus membayar premi kepada penanggung. 

Akan tetapi secara materiil biaya premi tersebut telah 

d iperhi tungkan uleh bfcnk dalam kredit yang diberikan pa 

da nasabah yang bersarmkntan. Hal yang demikian merupa
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kan teknik pelu.kaaati.ar4 p.iiulur r i.an kredit oleh bank kepada 

iiayab<Umya . Se lun;jutnya I»i 1 a baliay a yung d i pertanggung 

kan uleh bunk buniir +b».?w;i )• im-j.jadi kenyataan, maka pihak 

bank berhak alas snatu gant i rugi dari penanggung .Ian 

penanggung berkewaj iban mnmlierikah ganti rugi tersebut.

Dalam hal ini usaha bank tidal; hanya semata-matcj 

meneapai keuritungan yang D^.^r, melainkan tujuan yang 

lebih penting adalah mempertuhankan kelangsungan usaha- 

n y a . Lebih-lebih bila cl ilmbungkan bahwa kredit yang di- 

lepaskan itu berasal sebagian besar dari dana pihak ke- 

tiga, di mana atas dana tersebut tersangkut kewa.iiban- 

kewajiban bank.

Langkah* langkah yang diambil bank dalain mengauan- 

kan kreditnya pada pukoknya dapat digolongkan kmenjadi 

d u a , yaitu pengbtrianan pi-even L if dan pengamanan represif. 

Pengamanan prevuntif adalah pengamanan yang dilakukan 

untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Dalam rangka 

pengamanan pi-eventif ini, bank melakukan pengawasan yang 

seksama atas perjalan&n kredit, apakah pelaksanaan pem 

berian kredit sesuai dengan rencana yang disusun atau 

tidak. Pengawasan kredit yang dilakukan bank dapat ber 

sifat aktif, yaitu dilakukan dengan pengawasan on the* 

spot, yaitu pentfawasan di tempat usaha para debitor, se- 

hingga secara iangsnrii? ak?m diketahui segala masalah 

yang timbul. Dan dapat p.ilt bex ̂  If at pengawasan pas if ,

2 H
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dilakukan melalui penciltian laporan yang dilakukan d e 

bitor seperti laporan kaadaan keuangan (dari neraca rugi 

laba) laporan penyaluran keuangan, laporan aktifitas dan 

sebagainya. Jadi maksud dan tujuan pengawasan kredit 

adalah agar supaya faailitas yang dinikmati debitor 

benar-benar bermanfaat bagi bank dan bagi perkembangan 

usaha debitor itu sendiri. Dengan demikian bilamana d e 

bitor mengalami kesulitan•keaulitan dalam usahanya, maka 

kesulitan itu tidak hanya liarus ditanggulangi oleh debi 

tor bersangkutan saja tetapi bank sebagai partner harus 

dapat ikut pula membantu debitor menyelesaikan masalah- 

nya. Timbullah sifat ketergant.ungan yaitu bahwa pengusa- 

ha atau debitor membutuhkan kredit untuk peningkatan 

usahanya, demikian pula bank atau kreditor membutuhkan 

debitor untuk memutarkan uangnya. Sejalan dengan tugas 

pengawasan adalah langkah pendekatan dan bimbingan ter

hadap debitor. Artinya melakukan pengawasan kredit de

ngan sekaligus mengadakan pendekatan serta bimbingan, 

dalam rangka pembinaan debitor. Debitor perlu dibina 

agar usahanya maju, berkembang, sehingga ia akan dapat 

memenuhi kewajibannya secara baik.

Adapun dalam rfcngka pengamanan represif, adalah 

langkah pengamanan untuk menyelesaikan kredit-kredit 

yang telah mengalami ketidak lancaran ataupun kemacetan. 

Dalam pengamanan r e pr^ if ini, jalan keluar yang diambil

23
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oleh bank untuk penyelesaiannya adalah dengan cara: r e 

scheduling atau restructuring. Kebijaksanaan reschedu

ling berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keri 

nganan yang dapat dibtsrikan adalah:

3.1 memperpanjang jangka waktu kredit,

3.2 meraperpari jang jarak waktu angsuran, misalnya semula 

angsuran ditetapkan sj«tiap tiga bu Lan kemudian men • 

jadi enam bulan,

1.3 penuruuan jumlah untuk setiap angsuran yang merigaki- 

batkan perpanjangan jangka waktu kredit.

Jika kesulitan usaha debitor disebabkan oleh faktor mo

dal maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali 

situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti 

dana untuk keperluan modal kerja maupun modal barang- 

barang modal (mesin, pwralatan, dan sebagainya). Tindak- 

an yang dapat diambil oleh bank dalam rangka restructur

ing adalah: dengan tambahan kredit, apabila debitor ke- 

kurangan modal kerja, maka perlu penanaman modal kerja, 

demikian juga dalam ha] invest.asi, baik perluasan maupun 

tambahan investasi ..

30
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BAB 111

TINDAKAN REPRESIF PIHAK BANK

1* Sebab Terjadinya Wanprestasi

Dalam pevkemban^annya sawpai saat ini jika di- 

tinjau dari segi posisi debitor (nasabah), ada masalah- 

masalah yang menyebabkan kemacetan dalam pengembalian 

kredit. Dengan kata lain, debitor (nasabah) tidak dapat 

mengembalikan kreditnya munnrut .iangka waktu yang telah 

diperjanj ikan atau dalam keadaari wanprestasi. Sudah ba

rang tentu pihak bank sebagai kreditor, berusaha agar 

kredit yang telah diberikan kepada debitor (nasabah) ha- 

rus diterima kembali sesuai dengan apa yang diperjanji- 

kan, karena pada hakekatnya tugas pokok bank adalah me- 

nerima dan memberi kredit. Dalam hubungan ini bank sudah 

barang tentu sudah sejak dini melihat adanya risiko yang 

senantiasa dimungkinkan dapat tinibul dalam setiap pele- 

pasan kredit.

Hambatan bagi pengusaha golongan ekonomi lemah 

dalam pengembalian kreditnya, b&nyak dipengaruhi adanya 

faktor-faktor yang terdapat di dalam dan di luar diri 

pribadi debitor (nasabah). Pengaruh yang terdapat dalan 

diri pribadi debitor (nasabah) tersebut disebabkan dari 

pengaruh yang bersifat internal, sedangkan yang terjadi
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di ludr diri pribadi adalah bersifat eksternal. Pengaruh 

tersebut akan akan nampak apabila debitor (nasabah) me^ 

ngalatui kesulitan dalam mengt! 1 o la usahanya. Keadaan yang 

demikian ini, akan berpwugaruh terhadap pengembalian 

kred i t .

1. Pengaruh yang bersifat internal adalah pengaruh yang 

berasal dari diri pribadi dubi t.ir (nasabah), hal ini 

dapat dilihat dari beberapa segi mi«alnya:

a. penyalahgunaan kredit.

Penggunaan kredit tidak digunakan sebagaimana mes- 

tinya uleh debitor (nasabah), dalam mengelola 

usahanya. Ha] ini dapat dilihal adanya penggunaan 

kredit yang tidak dipakai sebagai dana untuk me- 

ngembangkan usahanya, melainkan dipergunakan untuk 

hal-hal yang bersifat konsumtif. Penyalahgunaan 

demikian ini, akan menyebabkan pengeinbangan usaha

nya menjadi statis bahkan menurun. Dengan demi

kian debitor (nasabah) yang seharusnya ttiengeiribali- 

kan kredit kepada bank, ternyata tidak dapat me- 

ngembalikan kreditnya. Dengan kata lain debitor 

(nasabah) tidak dapat membayar. Pengaruh ini, me- 

rupakan suat u ge.iaia sosial yang sering dihadapi 

oleh pihak bank dalam Kieinberikau kredit,

b. rendahnya tingkat pendidikan.

Hal ini akan menipfciigaruhi kelangsungan pengemba-
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ngan usaha bag! pcngujaha gulungau ekonotui lenah. 

Dengan rendahnya tijif’liut peudidikart, akan berp^- 

ngaruh terhadap produkLiviLas usaha yang tidak d a 

pat dicapai dengan «:aru optimal, atau sesuai tar

get yang telah dit enUikan baik dari segi kualitas 

maupun ku&ntitas pruduksi. Keadaan yang demikian 

ini, jeLaf; akan berpengaruh terhadap pengembalian 

kredit, karena kredit yang diberikan tersebut di- 

pergunakan untuk mengembangkan usaha atau produk- 

si, maka apabila produktivitas yang telah direnca- 

nakan tersebut tidak terperiuhi, pengembalian kre

dit akan mengalami hambatan pula,

pengaruh yang bersifat eksternal.

Pengaruh yang bersifat demikian dapat berasal dari 

segi keadaan perekonoinian. Misalnya keadaan perekono- 

mian yang serba 3esu, adanya resesi dunia, kesemuanya 

ini akan berpengaruh terhadap dunia usaha. Perjanjian 

yang semula dilandaskan kepada jalenriya usaha secara 

wajar, tidak lagi dapat dipenuhi menurut rencana, se- 

hingga secara administratif menimbulkan kemacetan d a 

lam pengembalian kredit. Begitu pula bagi pengusaha 

golongan ekonomi lemah akan berpengaruh pada keadaan 

perekonomian secara um u m , sehingga pcmgembangan usaha 

dengan melalui kredit lumigalami hambatan. Dengan sen-
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dirinya pengembalian kr.-dit .juga mengalami kemacet
8an .

Adanya pengaruh pengaruh terhadap pengembal 1 an 

kredit tersebut, dengan sendirinya akan berpengaruh ter 

hadap pengembangan dan p»;n i ngka tan usaha pengusaha golo- 

ngan ekonomi lemah, yan>* s^yuai dengan apa yang menjadi 

tujuannya untuk member.. I eh kredit. Keadaan yang demikian 

ini akan raeugakibatkan sering maeelnya pengembalian kre

dit.

Melihat adanya gujala maoetnya pengembalian kre

dit tersebut, maka dirasakan periu bagi pihak bank untuk 

nelakukan tindakari prevwntif dalam menanggulangi kema

cetan pengembalian kredit tersebut. Tindakan preveritif 

yang dilakukan oleh pihak Lank tersebut, dapat herupa 

pengawasan terhadap penggunaan kredit serta peuibinaan 

usaha terhadap pengusaha goJongan ekonomi lemah, seperti 

yang telah diuraikan pada bab terdahulu.

H. Penyelesaian yaruj Dilakukan oluli Pihak bank dalam Hal
Debitor Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitor

34

g
Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bank Pembangu- 

nan Daerah Jawa Timur Calmntf Lamungan, tanggal 18 Sep
tember 1932.
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tidak memenuhi preslasi Neliagu imana mestinya atau tidak 

tidak pada waktunyu memenuhi prestasinya. Pada umumnya 

wanprestasi terjadi apabila debitor: (a) tidak melakukan 

apa yang disanggupi akan di lakukannya; (b) melaksanakan 

apa yang dij anj i kannya, tetapi tidak. sebagaimana dijan- 

jikan; (c) melakukan apa yang dijanjikari tetapi terlam- 

bat; (d) melakukan sesualu ydiig menurut perjanjian tidak 

boleh dilakukan.J

Dari ketentuan pasal 1243 Kitab IJndang-Undang Hu

kum Perdata dapat diketahui, bahwa pada umumnya wanpres

tasi itu terjadi setelah debitor dinyatakan lalai. Ada- 

pun ketentuan pasal 1243 Kitab Undang • Undang Hukum Per

data adalah sebagai berikut:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak di- 
penuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajib- 
k an, apabila si berutang, setelah dinyatakan la
lai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, 
atau jika sessuatu yang harus diberikan atau dibu- 
atnya, hanya dapat diberikan atau dibua^ dalam 
tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Niuwenhuis menyatakan bahwa pasal 1238 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata menentukan suatu pernyataan 

lalai itu harus dalam bentuk perintah atau akte lain

j 5

9Subekti, Hukum Per.ianiian. Get. XI, Intermasa, 
Jakarta, 1987, h . 4 fa .

1UH. Subekti dan Tjitrosudibiu, Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata (ter jeiuah<in ) , Get. XIX, Pradnya Pa - 
ramita, 1985, h 2U2.
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yang sejenis. ’Terintah" menurut pembentuk Undang-Undang 

adalah exploit juru sita. Peradilan wengartikan "akte 

sejenis" itu sesuatu yang tertulis, misalnya surat, te

legram atau telex,

Suatu pernyataan lalai harus berisikan: (a) apa 

yang dituntut, misalnya pelunasan iiulang kredit modal 

kerjaj (b) tiasar tuntutan, misalnya berdasarkan perjan

jian kredit modal kerja yang dibuat pada tanggal 1 Juni 

1981; (c) tanggai paling lanibat untuk pemenuhan presta- 

si, misalnya tanggal 20 Juni 1992. Lagipula harus jelas 

yang disampaikau adalah somasi untuk pemenuhan bukan 

permintaan pemenuhan .

Jadi untuk dapat dikatakan wanprestasi diperlukan 

adanya somasi terlebih dahulu atas kelalaian debitor, 

seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 1238 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pardata.

Dalam hal ini terdapat debitor yang beritikad 

baik dan debitor yang beritikad tidak baik. Debitor di- 

golongkan beritikad baik apabila pada saat diberi peri- 

ngatan pertama mau memberikan tanggapan yang baik dan 

bersedia datang menghadap bank, untuk menyatakan sebab- 

sebab kelalaiannya. Dalam hal debitur sanggup dan masih

36

Miuwenhuis, h'okpk-Pukuk HaHuiit Perikatan. 
terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985, h.89.
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niciinpu melaksMiiakan preiit.a:.; inya akan diberikan ker inganan 

oleh pihak bank. Keruiganan tersebut dapat berupa pemba 

yaran secara mengangsur sesuai dengan kemampuannya, mi 

salnya dengan cara memperpanjang jangka waktu pengemba- 

lian kredit, yaitu dengan penjadwalan kembali pembayaran 

hutang (rescheduling).

ApabiJa debitor tidak inampu melunasi hutangnya 

karena usaha macet, sebagai akibat kekurangan bahan ba- 

ku, bank pelaksana dapat mempertimbangkan untuk memberi~ 

kan tambahan kredit (injeksi kredit) dengan mempertim- 

bangkan pula bahwa setelah diberikan tambahan kredit, 

pihak bank yakin usaha debitor akan berjalan normal k e m 

bali.

Narnun apabila menurut penilaian pihak bank debi

tor sudah tidak mampu iagi melunasi kreditnya maka pihak 

bank segera mengambil langkah-langkah penyelesaian. 

Langkah pertama yang diambil adalah menyelesaikan secara 

damai, yakni dengan jalan menjual barang jaminan di ba- 

wah tangan dan bukan melalui Badan Urusan Piutang Nega

ra. Hal ini diinaksudkan agar lebih praktis dan dapat di- 

peroleh harga penjualan yang lebih tinggi, sehingga ti

dak merugikan pihak bank maupun pihak debitor. Pembeli 

dapat dipiJih oleh pihak debitor maupun pihak bank. Se- 

dangkan Lrantjaksji jual bell dilakukan oleh pihak bank, 

debitor dan pembeli. Cara peinbayarannya tidak pula harus

37
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dilakukan dengan kontau. melaiukan dapat dilakukan de 

ngan cara niengangaur oleh pihak pembeli. Dengan demikian 

telah terjadi peralihan piutang dari debitor kepada pi 

hak ketiga (pembeli).

Dari hasil penjuaian tersebut akan dipergunakan 

untuk menu tup hutang debitor kepada pihak bank. Tetapi 

apabila e;ebagian saja d a n  haui] penjuaian teraebut su

dah dapat menu tup hutang debitor, maka sisanya akan di 

kembalikan kepada perniiiknya semula.

Debitor digulongkan beritikad tidak baik apabiia 

setelah diberi peringatan pertama tidak memeberikan 

tanggapan yang baik. Diadakan pemanggilanpun yang ber- 

sangkutan tidak mau datang.

Menghadapi debitor yang demikian pihak bank sege 

ra memberikan peringatan keras yang disertai aneaman s e - 

lama tiga kali berturut-turut. Jika sampai pada peri

ngatan yang ketiga kalinya atau telah melampaui tenggang 

waktu tiga bulan sejak jatuh tempo, debitor tetap tidak 

melaksanakan prestasinya secara tegas bank dapat menya

takan bahwa debitor wanprestasi.

Dalam keadaan yang demikian, tindakan bank solan- 

jutnya adaiah mengajukan tuntutan ganti rugi kepada P.T. 

ASKUINDO, yang keiuivlian akan diganti oleh asuransi t e r 

sebut. Jumiah kerugian yang diganti oleh asuransi. terse
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but maksimutn sebesar 75 % dari plafond kredit. Sedangkan 

bank pelaksana menanggung seridiri sebesar 25 % dari pla

fond kredit yang diberikan. Dengan dibayarnya ganti rugi 

oleh pihak asuransi tidak berarti debitor bebas untuk 

tidak membayar hutang. Pembayaran ini sifatnya hanyalah 

sementara yaitu sampai piutang pada debitor dapat dita- 

gib kembaii.

Dengan demikian barang jaminan milik.debitor te- 

tap akan disita dan selanjutnya akan dieksekusi. Sebelum 

terjadinya eksekusi terhadap barang tersebut, masih di- 

mungkinkan debitor untuk melunasi hutangnya. Apabila ke- 

sempatan ini tidak dipergunakan oleh debitor, maka bank 

akan menyerahkan piutangnya yang macet tersebut kepada 

Badan Urusan Piutang Negara yang kemudian disingkat de

ngan BUPN untuk melaksanakan penagihan. Selanjutnya BUPN 

melakukan perundingan dengan penanggung hutang untuk 

memperoleh kesepakatan mengenai jumlah hutang yang masih 

harus dibayar, buriga, denda yang tidak bersifat pidana, 

serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini.

Setelah diperoleh kesepakatan maka dibuat suatu 

pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan me- 

muat kewajiban debitor untuk melunasinya.

Perlu dikeiuukakan di i.ini, bahwa pernyataan ber

sama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu 

putusan Pengadilan dalam perkara perdata yang mempunyai
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kekuatan pasti, karena pernyataan bersama itu berkepala 

"Atas Nama Keadilan” . Apabila pernyataan bersama tidak 

d i laksanakau oleh yang burhutang, maka BUPN mengeluarkan 

‘jurat paksa dan melaluikan peleiangan di depan umum de 

ngan bantuan kan tor peielangart.

Sesnngguhnya oars ini kurang disukai oleh pihak 

bank. Bank lebih nieuyukai petiyelwsaian damai secara 

intern. Hal ini mengingat tujuan pemberian kredit adalah 

untuk membantu dan merang^ang pengusaha ekonomi lemah 

agar dapat berperan serta dalam pembangunan nasional. 

Selain itu fungsi bank didalam perkreditan tidak senata- 

mata raencari keuntungan, akan tetapi merupakan sarana 

pembangunan untuk meneiptakan masyarakat adil dan nak- 

mur. Oleh karena it.u tindakan penyitaan dan pelelangan 

hanyalah merupakan upaya terakhir apabila upaya lain me- 

nemui jalan buntu.
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BAB IV

PENUTUP

1. K'esimpulan

a. Pelaksanaan pemberian kredit untuk lebih el’ektif se- 

suai dengan tujuan dari pemberian kredit demi kelang- 

sungan usaha debitor yaitu dengan penganalisisan yang 

cermat dan pertiRibangan yang uiatang terhadap prospek 

usaha debit.ur sebelnm pemberian kredit akan merupakan 

garansi terhadap kelanuaran pengembalian kredit.

b. Dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh 

debitor tidak dapat dihindarkan, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Urusan Piutang Negara. Teta- 

pi, sebelum itu pihak bank akan berusaha menyelesai- 

kannya secara intern terlebih dahulu. Hal ini mengi- 

ngat tujuan pemberian kredit adalah untuk membantu 

dan raerangsang pengusaha golongan ekonomi lemah agar 

dapat berperan serta dalam pembangunan nasional.

2 .  S a r a n

a. Hendaknya pihak bank dalam memberikan Kreditnya tidak 

hanya melUiat pada b^sarnya barang jaminan, yang ha

rus lebih diperhatikan sebwnarnya adalah prospek usa-
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ha debitor. Prospek usaha debitor dapat dilihat dari 

perkembangan dart reali^asi usaha delator dalam bebe- 

rapa bulan terakhir, dapat juga dilihat dari perban- 

dingan neraua dan pe i h i l.ungan ru^i/latm usaha debitor 

dalam beberapa tahun terakhir. Apabila prospek usaha 

baik maka akan dapat mendatangkan keuntungan yang cu- 

kup besar pada debitor dan tentunya pengembalian kre

ditnya akan lancar.

b. Sebaiknya setiap sengketa kredit maoet penyelesaian- 

nya dilakukan secara intern antara kreditor (pihak 

bank) dengan debitor (nasabah), karena penyelesaian 

aielalui Badan Urusan Piutang Negara memakan waktu ie- 

bih lama.
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| [ j^ J j BA N K  P0W BANG UNAN  D A E R A H  JAW A TIMUH

PERJANJIAN UMUM MENGENAI PENYERAI1AN HAK MILIK 
__________ UNTUK JAMINAN-1IAHANG2 B E K G E K A K ________

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

dalam hal ini bertindak untuk dan a ta i nama BANK PEMBANGUNAN DAKRAH TINGKAT 1 JA
WA TIMUR, yang berkedudukan d i , . . . .......................... yang sulanjutnya discbul Bank dan . . . . . . .

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama,

yang selanjutnya disebut Debitur.meneranakan bersama ini telah mendapat kata sepakat dan meng- 
adakan pertetujuan sebagai b e r ik u t:

Pasal 1

Untuk menambah jaminan dan kepastian pembayaran kembali semua hutang-hutang kepada BANK 
dengan tcbaik baiknya/sepantasnya baik hutang yang sekarang maupun hutang yang akan timbul 
lemuanya berdasarkan kewajiban-kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan Bank antara lain
Perjanjian Kredit, tgl.............................................................. No.........................................................................
dan/ataupun berdasarkan apapun juga, dengan ini naaabah menerangkan menyerahkan kepada Bank, 
hak milik yang betas dari beban apapun juga atas barang-barang seperti tercantum dalam daftar 
lampiran perjanjian ini.

Pasal 2

Penyerahan yang disebut dalam pasal 1 telah dilakukan ditem pat, dimana barang-barang yang 
dimakiudkan berada / ditempatkan dan berdasarkan keterangan-kcterangun yang diberikan oleh na
aabah telah diselenggarakan dengan benar pada waktu penandatanganan perjanjian ini.

Pasal 3

Setelah hal tersebut diatas debitur menerima dari Bank aecara pinjam pakai, barang-barang termak- 
aud dalam pasal 1 yang telah diserahkan hak miliknya itu , dan kepada naaabah diperbolehkan 
menggunakan barang-barang itu ataa tanggungan sendiri sebagai pengurus yang baik.

Pasal 4

Tan pa iain dari B&hk, debitur dilarang memindahkan hak, raenjual dab. kepada pihak ketiga, 
mengubah/sifatnya dengan cara bagaimanapun juga, mengubah tujuan penggunaannya, atapun me* 
nyerahkannya dengan bentuk maksud apapun juga kepada pihak ketiga barang-barang yang berda
sarkan pasal 1 hak miliknya telah diserahkan kepada Bank.

Pasal 5

1. Reiiko tentang kehilangan sebagian atau seluruh barang-barang atau tentang kerusakan atau tentang 
apapun juga mengenai barang-barang yang telah diserahkan hak miliknya itu dimana juga barang-ba
rang itu ditem patkan, letup menjadi tanggungan debitur sepenuhnya.
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Demikian pula segala biaya-biaya/ongkos-ongkos mengenai barang-barang itu, sekalipun hal-hal ter
sebut dikeluarkan atas petunjuk*petunjuk/nasehat-nasehat Bank, serta semua pajak, bea dan pemu- 
ngutan uang yang dibebankan pada barang-barang itu, menjadi beban Debitur.

2. Debitur mengikat diri untuk memclihara barang-barang itu sebaik-baiknya dan senantiasa mengasu* 
ransikannya atas kebakaran sampai jumlah dan pada maskapai-maskapai serta dengan kondisi-kondi* 
si yang dapat disetujui oleh Bank, demikian pula atas permintaan Bank, menyerahkan polis atau 
pohinyt kepada Bank.

S. Dalam hal ada kerugian, Debitur akan menyerahkan semua hak-hak dan tuntutan-tuntutan tchadap 
asuradur-asuradur kepada Bank, yang karenanya berhak untuk. menerima dan m enuntut uang asu- 
ransi dari osuradur-asuradur tersebut akan tetapi jika uang asutausi tersebut tidak dibay vrkan, oleh 
karena apapun juga maka Debitur diharuskan membayar jumlah uangnya itu kepada Bank pada per- 
mintaan pertama dari Bank, sedang hak menurut hukum tidak diharuskan m enuntut uang asuran&i 
tersebut.

4. Jumlah uang asuransi yang ditcrima oleh Bank dari Asuradur-asuradur ataupun dari Debitur akan 
dikurangkan dari pihutang-pihutang Bank pada Debitur jika kelebihannya akan dibay&rkan kem 
bali kepada Debitur setelah hubungan dengan Debitur berakhir dan Debitur berdasarkan apapun ju 
ga tidak mempunyai hutang lagi kepada Bank.

5. Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban yang disebut dalam ayut-ayat dimuka dari pasal ini, maka 
Bank dapat mengasuransikan stndiribarang-barang itu alas beban Debitur, atau dapat membayar 
premi-premi yang tertunggak dari asuransi yang telah ditutup oleh Debitv»r alas beban Debitur sen- 
diri.

Pasal 6

1. Apabila barang-barang yang dimaksud dalam perjanjian ini terletak ditcm pat dan digunakan oleh 
Debitur sendiri atau diruangan lain manapun juga, maka Debitur harus sctiap waktu memberi ke- 
sempatan kepada Bank mengizinkan seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh Bank untuk 
memasuki dan memeriksa tem pat-tem pat tersebut.

2, Agar Bank dapat selalu memasuki ruangan-ruangan tem pat tersebut, Debitur harus menyerahkan 
kepada Bank satu ikat kunci-kunci duplikat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 7

1. Bank mengikat diri setelah hubungannya dengan Debitur bcrakhir dan Debitur berdasarkan apapun 
juga tidak num punyai hutang lagi atau dapat diduga tidak akan mempunyai hutang lagi kepada 
Bank. Untuk menyerahkan kembali kepada Debitur atas permintaannya, sopanjang dan sebesar ma- 
sih ada, hak miliknya atau barang-barang yang dimaksudkan, tanpa minta ganti rugi untuk pengem* 
balian itu.

2. Bank bubas dari kewajiban itu dengan menyerahkan barang-barang itu dalam keadaan pada waktu 
penyerahan itu.

Pasal B

1. Berdasarkan surat kuasa untuk itu yang diberikan dengan ini oleh Debitur kepada Bank dan yang 
tak dapat ditarik kembali barang-barang yang ditentukan dalam pasal 3 dari perjanjian mi yang di* 
berikanf secara serah pakai kepada Debitur, Bank berhak untuk setiap waktu mengambiJnya kembali 
dimana barang-barang itu ditempatkan atau dipindahkannya ketempat lain dibawah kekuasaannya 
dan menyimpannya dalam simpanan ditem pat itu.

2. Bank berhak untuk berbuat seperti yang disebut dalam avat 1 pasal uu
a. Jika Debitur semata-mata menurut pcrtimbangan Bank melalaikan kewajibaimya terhadap Bank.
b. Bila Debitur vnelakukan peibuatan yang bcrtentangan dengan perjanjian ini,
c. Ataupun jika Bank menyatakun horakhirnya salah satu kredit yang telah diberikan kepada Debi* 

tur satu dan lain tanpa'pem bcritahuan sebclumnya, dengan scsuatu jalan resnii, Debitur harus di- 
nyatakan laJai ( ingebreke gcsteld ).
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PaaaJ 9

Semua biaya yang bertalian dengan pelaktanaan dari ketentuan-ketcntuan perjanjian ini menjadi 
Unggungan dan beban penuh Debilur.

Pasal 10

Mengenai perjanjian ini serta semua perjanjian dan akibat-akibat yang timbul dari padanya, Debitur 
menerangkan telah memilih domisili umum dan teUp di Kantor Panitera Pengadilan Nefjeri di

Meterai 
Rp. 500,-

..............................................................1 9 ............

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
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P E N Y K R A l l A N  H A K  M I L I K  D A L A M  K E f E H C A Y A A N  A T A S  B A R A N G - B A R A N G

( F 1 P U C I  A )

................................ t e l ................ :...................... 1 9 ......

K e p ad a  Ytl i .

I’K M R R I N T A I I  P R O P I N S I  D A E R A I I
T I N G K A T 1 J A W A  T i M U R
B A N K  P15MBANGUNAN D A E R A I I

K A N T O R  .................................................
di  —

Sdr .  Y t h .
Sesuai  dungan  pcrsoUi juau k red lL /p in j amun until* ya n g  knnti  a d a k a n  d e n g a n  Snurlnra pada  tangga l

...........................................  19 ..........  m a k a  dunj ' an  ini  k ami  soruliknn l ink mi l ik d a l a m  kuporcaynnn  nlos
barang-barang  ya ng  t e rpc r inc i  d i b a w a h  ini : p c n y e r a h a n  d i t e m p a l  ba ran^ -barnng  i lu Icrlelalc.

Se lan ju ln y o  k ami  m c n o n u i g k a n ,  b a h w a  k ami  m c n e r i m a  k e mba l i  b a rang-ba rang  t e r s e b u t  dan  
molakukftn p e n y i m p a n a n  bnrane-bnrnng  i lu sebagai  kuasa  dar i  Sauda ra .

Ba rang-ba rang  y a n g  d i s e r ah k a n l la rgn laks i ran T e m p a l  p e n y i m p a n a n  
ba rang-ba rang

J u m l a h Rp .

Pongainbil  k r e d i l / d c b i l u r

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA KREDIT ...AGUNG BUDI SUSETIO 


	1. cover
	2. HALAMAN PERSETUJUAN
	3. HALAMAN PENGESAHAN
	4. KATA PENGANTAR
	5. ABSTRAK
	6. DAFTAR ISI
	7. BAB I PENDAHULUAN
	8. BAB II
	9. BAB III
	10. BAB IV
	11. DAFTAR BACAAN
	12. LAMPIRAN



