
S K R I P S I

ELL1E SUSANTO

PRAKTEK PERJANjIAN KREDIT BANK 

DITINJAU DARI SEGI YURIDIS

FAKULTAS HXJKTJM 
UMVEKSITAS AIKLANC&A 

1988

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK 
DITINJAU DARI SEGI YURIDIS

ELL1E SUSANTO



PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK 
DITINJAU DARI SEGI YURIDIS

S K R I P S I

0 L E H 
E L L I E  S U S A N T O

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 
SURABAYA 

1988

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK 
DITINJAU DARI SEGI YURIDIS

ELL1E SUSANTO



PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK 
DITINJAU DARI SEGI YURIDIS

S K R I P S I

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS 
DAN UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT 
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

fir /€&/$£

O L E H  
E L L I E  S U S A N T O  

038^11979

n i M t
re * P U S T A K A A *  

i t e r s i t a s  a i k l a n o o a * ;
S i ■  ̂ H A Y *

DOSEN PEMBIMBING & PENGUJI
UO?

DJASADIN SARAGIH, S.H.;LL.M.

/pOSZN PENGUJI 

MOCH. ISNAENI, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 
SURABAYA 

1988

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK 
DITINJAU DARI SEGI YURIDIS

ELL1E SUSANTO



KATA PENGANTAR

Bagi Dialah segala kerauliaan, puji syukur, dan hor- 
mat sampai selama-laraanya. Hanya oleh karena pimpinan dan 
kasih setia-Nya, saya bisa menyelesaikan skripsi yang me- 
rupakan tugas dan syarat untuk mencapai gelar sarjana hu- 
kum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa 
terima kasih kepada Bapak Djasadin Saragih, S.H., LL.M. 
yang telah bersedia membimbing dan memberikan pengarahan- 
pengarahan dengan penuh kesabaran dan pengertian hingga 
skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Rasa terima kasih ini juga saya sampaikan kepada:
1. Bapak Moch. Isnaeni, S*H. dan Bapak Asis Safioedin,

S.H. sebagai dosen-dosen penguji skripsi ini;
2. para dosen FH Unair yang telah mengajar dan membina 

saya dalam menyerap ilmu pengetahuan hukum selama saya 
berkuliah di FH Unair;

3* para karyawan FH Unair, para petugas Perpustakaan Ilmu- 
ilmu Sosial Unair yang telah raembantu penyusunan skrip
si ini;
Bapak A. Riyanto selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri 
Surabaya, Bapak Basu Adji Bawono selaku Kepala Bagian 
Kredit dan Jaminan Bank Niaga cabang Surabaya Darmo 
yang telah memberikan data guna melengkapi skripsi ini; 

5- Bapak Walikotamadya Surabaya, dhi. Kepala Direktorat

iii

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK 
DITINJAU DARI SEGI YURIDIS

ELL1E SUSANTO



Sosial Politik Kotamadya Surabaya yang telah memberi
kan izin survai di lingkungan Kotamadya Surabaya;

6* rekan-rekan yang telah banyak memberikan semangat mau- 
pun baxituan dalam penyelesaian skripsi ini.

Tak lupa pula saya sampaikan rasa terima kasih ke
pada ayah, ibu, kakak, serta adik-adik saya yang telah 
mencurahkan kasih sayang, pikiran, serta tenaga demi ke- 
berhasilan studi saya. Semoga keberhasilan ini juga mem- 
berikan kegembiraan bagi mereka semua.

Menyadari keterbatasan saya dalam menyelesaikan, 
mengaHalisa maupun mengungkapkan permasalahan, maka saya 
mengharapkan saran serta kritik demi perbaikan di masa 
yang akan datang . Dan akhirnya harapan saya, semoga 
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PENDAHULUAN
BAB I

1• Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya
Dewasa ini istilah kredit bukan lagi merupakan is- 

tilah asing, apalagi di dalam pertumbuhan ekonomi yang 
semakin meningkat hampir setiap lapisan masyarakat menge- 
nalnya, entah karena mereka terlibat langsung di dalam 
dunia perkreditan, entah hanya mendengar saja. Kalau kita 
perhatikan kehidupan masyarakat sehari-hari, memang ham
pir setiap pengusaha, terutama di kota-kota besar, meli- 
batkan diri dengan dunia perkreditan khususnya kredit 
bank.

Para pengusaha yang bergerak di bidang produksi 
ingin meningkatkan produktivitasnya sehingga mereka me- 
merlukan tambahan modal. Modal juga diperlukan bagi golong- 
an ekonomi lemah untuk meningkatkan taraf hidup mereka. 
Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, mereka me- 
ngadakan persetujuan dengan pihak bank selaku lembaga 
perkreditan, yang dituangkan ke dalam suatu perjanjian 
kredit bank.

Bagi pihak penerima kredit, pemberian kredit itu 
dapat membantu mendapatkan keuntungan yang diharapkan da- 
ripada sebelum mendapatkan kredit, sedangkan bagi pihak 
bank sendiri pemberian kredit tersebut memang merupakan 
salah satu fungsinya dalam usahanya melayani kebutuhan

1
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masyarakat. Sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa 
pada hakikatnya pemberian kredit merupakan pemindahan mo
dal dan uang dari nasabah bank kepada penerima kredit, 
dengan bank sebagai perantara. 1

Bank dalam usahanya untuk melayani kebutuhan ma
syarakat yang mencari kredit telah menetapkan suatu pro- 
sedur pemberian kredit yang harue dipenuhi oleh para pe- 
rainjam. narus ada kesepakatan antara penerima kredit de
ngan pihak bank mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi 
maupun syarat-syarat khusus yang diouat oleh pihak bank 
yang bersangkutan.

Di dalam praktek, setiap bank telah menyediakan 
formulir perjanjian kredit yang berisi syarat-syarat yang 
tidak diperbincangkan lebih dahulu dengan pemohon* Formu
lir tersebut disodorkan kepada setiap pemohon kredit, 
yang mau tidak mau harus menyetujuinya, karena ia membu- 
tuhkan kredit tersebut.

Apabila kita lihat sepintas kilas maka perjanjian 
pemberian kredit ada kesamaannya dengan perjanjian pinjam- 
meminjam yang diatur dalam buku III BW pasal 1754“!769 
khususnya perjanjian pinjam uang, tetapi ternyata perjan-_ 
jian pemberian kredit bank diatur secara tersendiri di da
lam Undang-undang no. 14 th. 1967 tentang Pokok-pokok Per-

^Susatyo Reksodiprojo, Pengantar Ekonomi Bank dan 
Kredit. Pembangunan, Jakarta, 1966, h. 203*
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bankan. Oleh karena itu setiap perjanjian pemberian kre
dit antara pihak bank dengan penerima kredit hartts sesuai 
dengan apa yang ditentukan dalam Undang-undang no.14 th. 
1967 tersebut.

Dalam perjanjian pemberian kredit, pihak bank juga 
tidak dapat dilepaskan dari risiko yang cukup besar, yai- 
tu apabila penerima kredit lalai membayar hutangnya kepa
da pihak bank, sehingga ada kemungkinan pihak bank diru- 
gikan.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas timbul 
beberapa permasalahan yang saya rumuskan sebagai berikut:
a. Apakah penyodoran formulir perjanjian kredit oleh bank 

kepada pemohon kredit bukan merupakan penerobosan asas 
konsensualisme dalam hukum perjanjian?

b. Bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara debitur 
dengan pihak bank dan apakah ada perbedaan antara per
janjian pemberian kredit dan perjanjian pinjam uang?

c. Apabila terjadi sengketa karena debitur wanprestasi, 
bagaimanakah penyelesaiannya, baik oleh para pihak 
maupun oleh pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang 
Negara, dan mengapa ada dua lembaga yang berbeda untuk 
menangani sengketa kredit?

2. Pen.ielasan Judul
Skripsi ini berjudul "Praktek Perjanjian Kredit 

Bank ditinjau dari segi Yuridis".
Yang dimaksud dengan praktek adalah suatu pelaksa-
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naan yang berhubungan dengan 6e6uatu hal yang diketemukan 
dalam kehidupan sehari-hari.

Yang dlmaksud dengan perjanjian adalah peristiwa 
eeorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu Ba
ling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Istilah kredit diketemukan dalam pasal 1c Undang- 
undang no.14 th.1967« Dikatakan bahwa kredit adalah pe- 
nyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara 
bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam ber- 
kewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu terten- 
tu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Kata kredit 
ini untuk menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh 
dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal itu 
adalah bahwa pihak yang eatu berjanji untuk meminjamkan 
eejumlah uang kepada pihak lain dan pihak lain berjanji 
untuk melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditetapkan 
disertai bunga tertentu. Jadi, bukan perjanjian jual beli, 
eewa menyewa, atau perjanjian lainnya.

Kata bank bersumber dari pasal la Undang-undang 
no.14 th.1967. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha 
pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam la- 
lu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kata bank dimak- 
eudkan untuk menekankan bahwa yang dibahas dalam skripsi 
ini adalah perjanjian kredit yang diberikan oleh bank dan 
bukan perjanjian kredit oleh perseorangan atau lembaga-

PBRPU STAKAA*
"■N ITBRSITAS AIRLAN O ^A*' 

S U K A B  a y  a ____ _
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lembaga lain.
Dari segi yuridis berarti dari segi konstruksi hu

kum yang berlaku.
Jadi, skripsi ini membicarakan beberapa aspek hu

kum dari praktek pemberian fasilitas kredit oleh bank.
3* Alasan Pemilihan Judul

Istilah kredit sekarang telah dikenal dan jauh me- 
landa kehidupan ekonomi kita* Sebagian besar masyarakat 
baik pedagang besar, pedagang menengah, pedagang kecil, 
tani maupun nelayan menggunakan fasilitas pemberian kre
dit oleh bank untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Melihat kenyataan tersebut di atas, saya ingin 
membahas beberapa aspek hukum dari praktek perjanjian 
kredit bank. Di satu pihak, mengingat masyarakat banyak 
yang mencari kredit sebagai pihak yang lemah, jangan sam- 
pai mereka dirugikan karena perlakuan yang sewenang-we- 
nang dari pihak bank. Di lain pihak, mengingat perjanjian 
kredit bank yang sering terjadi dalam kehidupan masyara
kat tersebut merupakan salah satu sarana pembangunan me- 
nuju cita-cita bangsa dan negara Indonesia* Oleh karena 
itulah saya memilih judul "Praktek Perjanjian Kredit Bank 
ditinjau dari segi Sfuridis" sebagai pokok bahasan dalam 
skripsi ini.
4* i'u.iuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meleng- 
kapi tugae serta memenuhi persyaratan guna mencapai gelar
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sarjana hukum dari Fakultas Hukum univereitas Airlangga.
Di samping itu mengingat sedikitnya literatur yang memba- 
has perjanjian kredit bank dari segi yuridis, maka penu
lisan ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pikir- 
an mengenai beberapa aspek hukum yang terdapat dalam per
janjian kredit bank serta menambah kepustakaan perjanjian 
kredit bank khususnya dan ilmu hukum pada umumnya.
5* Metodologi
a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang saya pergunakan untuk me- 
mecahkan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yu
ridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah 
pendekatan dari aspek hukumnya dengan memperhatikan prak
tek atau kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kredit 
perbankan.
b. Sumber Data

Data diperoleh dengan jalan studi kepustakaan khu
susnya mengenai masalah perkreditan atau dengan mengguna- 
kan sumber data sekunder. Di samping itu untuk melengkapi 
bahan penulisan saya juga menggunakan sumber data primer 
dengan mengadakan wawancara dengan debitur, Kepala Bagian 
Kredit dan oaminan Bank Niaga cabang Surabaya Darmo, dan 
Wakil Ketua Pengadilan Degeri Surabaya.
c. prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pertama-tama dilakukan studi kepustakaan yaitu su-
atu cara untuk memperoleh data dengan melinat literatur-
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literatur yang bernubungan dengan masalah yang timbul. 
Setelah itu dilakukan pengumpulan data melalui penelitian 
lapangan, yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan 
turun ke lapangan melalui wawancara dengan sumber-sumber 
yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas. 
Penganalisaan data diadakan setelah semua data terkumpul.
d. Analisa Data

Data yang terkumpul dianalisa berdasarkan metodo- 
logi deskriptif analitis, yaitu, menguraikan permasalahan 
mengemukakan pandangan serta memecahkan permasalahan 
yang didapat dari data tersebut.
6. Pertanggung.iawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Penda 
huluan, saya letakkan dalam bab I karena untuk mendapat- 
kan hasil pemikiran yang logis, pembahasan harus diawali 
dengan menguraikan latar belakang materi skripsi beserta 
beberapa hal yang perlu diketahui lebih awal sehingga da- 
pat diperoleh gambaran umum atau pengantar kepada masalah 
yang menjadi pokok bahasan dalam bab-bab selanjutnya.

Praktek perjanjian kredit bank, eaya letakkan da-, 
lam bab II karena sebelum dibahas lebih lanjut tentang 
aspek-aspek hukum dari perjanjian kredit bank, kita harue 
mengetahui bagaimana praktek pemberian fasilitas kredit 
oleh bank, yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit 
yang sudah standar. Perjanjian kredit bank termasuk hukum 
perikatan oleh karena itu asas konsensualisme dapat di-
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perlakukan terhadap perjanjian kredit bank# Pihak bank 
berdasarkan kebebasan berkontrak telah menetapkan model 
perjanjian kredit dalam bentuk standar. Agar tidak menirn- 
bulkan penerobosan asas kebebasan berkontrak dan asas kon- 
sensualisme, maka harus ada itikad baik dari masing-masing 
pihak. Semua ini akan diuraikan dalam bab II.

Perjanjian kredit ditinjau dari segi yuridis, saya 
letakkan dalam bab III karena setelah mengetahui bagaimana 
lahirnya perjanjian kredit dalam praktek, ada beberapa as
pek hukum yang dibahae dalam bab ini. Setelah perjanjian 
kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka pihak 
bank akan menyerahkan uang kepada debitur untuk dipinjam 
dalam jangka waktu tertentu. Di dalam buku III bab XIII 
BW, kita juga mengenai suatu jenis perjanjian yang mirip 
dengan perjanjian kredit,yaitu, perjanjian pinjam-meminjain 
yang di dalamnya termasuk perjanjian pinjam uang. Tetapi 
apakah perjanjian kredit benar-benar dapat dikualifikasi 
sebagai perjanjian pinjam uang, akan saya bahas sebagai 
suatu perbandingan antara teori dan praktek. Selain itu 
akan dibahas pula mengenai hubungan hukum yang terjadi 
antara pihak bank dengan debitur dengan memperhatikan baik 
peraturan-peraturan umum dalam hukum perjanjian maupun 
peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh pihak bank. 
Semua ini akan diuraikan dalam bab III.

Di dalam hubungan hukum tersebut tidak menutup ke- 
mungkinan terjadinya sengketa kredit karena debitur wan-
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prestasi, oleh karena itulah saya meletakkan upaya hukum 
dalam sengketa kredit bank dalam bab IV. Dalam bab ini 
akan diuraikan penyelesaian sengketa kredit, yang perta- 
ma-tama akan diselesaikan oleh para pihak secara intern, 
tetapi apabila tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa 
kredit akan ditangani oleh pengadilan negeri untuk bank 
swasta dan Panitia Urusan Piutang Negara atau Badan Urus- 
an Piutang Negara untuk kredit yang berasal dari bank ne- 
gara. Selain itu juga dibahas mengenai tugas masing-masing 
badan di atas dalam menyelesaikan kredit macet.

Yang terakhir, yaitu, bab V akan menylmpulkan apa 
yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya serta memuat 
saran-saran yang diharapkan dapat membantu mengatasi ma- 
salah-masalah hukum dalam perjanjian kredit bank.

Ml M  E 
WBKruSTAXAAR 

"WIYBILNITas aJKLANGOA" 
------- »  U  i t  A  B  A  Y A
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PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK

Di dalam dunia perbankan, perjanjian kredit merupa
kan perjanjian yang paling banyak dijumpai karena salah 
satu usaha pokok dari bank adalah memberikan kredit. Hal 
ini adalah sesuai dengan Undang-undang no.14 th.1967 ten- 
tang Pokok-pokok Perbankan, yang menyatakan bahwa bank 
adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah membe
rikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran

2dan peredaran uang.
Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang 

apabila dilihat dari segi pengaturannya termasuk perjan
jian atau persetujuan yang melahirkan perikatan. Oleh ka
rena itu terhadap perjanjian kredit dapat diperlakukan 
aturan-aturan umum hukum perikatan yang terdapat di dalam 
buku III BW, sepanjang tidak diatur secara khusus di da- 
lam undang-undang no*14 th.1967, yang menjadi dasar nukum 
berlakunya perjanjian kredit bank di Indonesia. Tetapi 
baik di dalam buku III BW maupun di dalam Undang-undang 
no. 14 th.196'/,, tidak kita jumpai istilah perjanjian kredit 
bank.

Istilah perjanjian kredit bank dapat kita temukan 
di dalam instruksi pemerintan yang ditujukan kepada semua

2Pasal la Undang-undang no.14 tn.1967.
10
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bank. Diinstruksikan bahwa dalam mamberikan kredit bentuk
apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian 
kredit, ̂

Perkataan kredit berasal dari kata crido, yang 
berarti saya percaya. Sedangkan kata crido sendiri berasal 
dari kata credere, yang maksudnya pinjaman atas dasar ke- 
percayaan. Istilah ini muncul karena dahulu, pedagang di 
Romawi dan Timur Tengah sering melakukan pinjam-meminjam 
atas dasar kepercayaan diantara mereka.

Di Indonesia, pengertian kredit dijumpai dalam pa
sal 1c Undang-undang no.l/f th.196V» yang menyatakan:

pKredit adalan penyediaan uang atau tagihan yang da
pat disamakan dengan itu berdasarkaii persetujuan pin- 
jam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal- 
mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga 
yang telah ditetapkan,

1. Lahirnya Per.1an.iian Kredit Bank
Praktek bank menunjukkan bahwa seseorang yang ingin 

mendapatkan kredit dari bank harus melalui beberapa tahap* 
Tahap pertama yang harus dilakukan adalah mengajukan per- 
mohonan kredit kepada bank, yang dinamakan tahap aplikasi 
permohonan kredit. Pemohon kredit pada Bank Niaga cabang 
Surabaya Darmo dapat berupa badan nukum atau perseorangan 
dan tidak hanya terbatas pada nasabah saja, tetapi men- 
jangkau orang atau badan nukum yang bukan nasabah juga,

•̂ Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan (In-
struksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/10/66 ttgl.3 Oktober
1966)
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asal memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentu- 
kan oleh bank.**

Kepada pemohon yang mengajukan permohonan kredit 
disodorkan formulir perjanjian kredit, yang berisi sya- 
rat-syarat, yang sudah standar untuk diisi dan kemudian 
diserahkan kembali kepada bank disertai surat-surat, se- 
perti identitas diri, izin usaha, akta pendirian perusa
haan, anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya, daf- 
tar riwayat hidup. Sebagai kelengkapan data, bank juga 
berhak meminta daftar penghasilan atau neraca laba rugi 
perusahaan atau pembukuan perusahaan pemohon kredit* Ini 
semua akan dipelajari oleh bank dan akan dipakai sebagai 
bahan pertimbangan perihal dikabulkan atau tidaknya per
mohonan kredit tersebut*

Salah satu syarat yang penting pula dalam perjan
jian kredit adalah adanya barang-barang yang diserahkan 
oleh peminjam (debitur) sebagai jaminan terhadap kredit 
yang diterimanya. Keharusan meminta jaminan ini sesuai de
ngan ketentuan yang tercantum dalam pasal 24 Undang-undang 
no. 14 th.1967i yang menyatakan bahwa "bank umum tidak mem- 
beri kredit tanpa jaminan kepada siapa pun juga".

Jaminan merupakan salah satu aspek yang perlu men- 
dapat perhatian dalam mempertimbangkan suatu permohonan

^Wawancara dengan Kepala Bagian Kredit dan Jaminan 
Bank Niaga cabang Surabaya Darmo, 12 Februari 1988.

12

M I L I  KL 
f b r p u s t a i c a a i i

"WNITERSnrAS A IR LA N O O A " 
S U R A B A Y A

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK 
DITINJAU DARI SEGI YURIDIS

ELL1E SUSANTO



kredit. Tujuannya adalah untuk memberi kepastian bahwa 
kredit yang diberikan benar-benar terjamin pengembalian- 
nya di kemudian hari. Dengan kata lain jaminan merupakan 
syarat mutlak yang harus dipenuhi di dalam perjanjian 
kredit,

Mengingat lembaga jaminan mempunyai tugas untuk
melancarkan dan mengamankan pemberian kredit tersebut, ma-
ka jaminan itu sebaiknya:

a) yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit 
itu oleh pihak yang memerlukannya; 

h) yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penca- 
ri kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya; 

c) yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, 
dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu ter- 
sedia untuk dieksekusi, yaitu, bila perlu dapat 
mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si pene
rima (pengambil) kredit.^
Setelah formulir diisi dan syarat-syaratnya dipe

nuhi, maka tahap kedua adalah bank melakukan investigasi 
dan evaluasi, artinya, bank mengadakan penilaian serta 
pertimbangan mengenai pemenuhan persyaratan dan perlu ti- 
daknya memberikan bantuan kepada pemohon berupa pemberian 
kredit.

Dalam praktek, kalau diperlukan, maka bank tidak 
akan 6egan-segan untuk mengadakan penelitian langsung 
terhadap kehidupan pribadi dan keadaan usaha dari pemohon 
maupun penelitian tidak langsung melalui pihak-pihak yang

13

Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kre
dit menurut Hukum Indonesia, cet. II, Alumni, Bandung, 
1982, h. 29.
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independen, misalnya, bank-bank lain, untuk mengetahui 
apakah pemohon menjadi debitur di bank yang bersangkutan. 
Kalau pemohon sudah menjadi debitur di bank lain, maka 
akan dipertimbangkan apakah debitur tersebut akan mampu 
membayar hutang-hutangnya dan jaminan apakah yang akan 
dapat dioerikan* Di samping itu bank akan menghubungi ko- 
lega atau relasi dari pemohon kredit untuk mengetahui 
kualitas dan integritas pemohon, misalnya, apakah ia seo- 
rang yang berjudi, suka Derspekulasi, hidup boros, dll. 
Sedangkan penelitian langsung dilakukan dengan mengadakan 
peninjauan lokasi perusahaan atau pekerjaan pemohon guna 
mendapatkan perbandingan antara data yang diberikan ke- 
nyataan yang ada. Selain itu juga diadakan peninjauan 
atau penilaian benda yang dijaminkan, yang biasanya beru- 
pa tanah dan bangunan.

Pertimbangan-pertimbangan oleh bank di atas tidak 
terlepas dari lima faktor, yaitu:
(1 ) Watak (character)
(2) Kemampuan (capacity)
(3) Modal (capital)
(4) Jaminan (collateral)
(5) Kondisi ekonomi (condition of economy) 
ad. 1 *

Yang dimaksud dengan watak atau character adalah 
kepribadian, moral, dan kejujuran pemohon kredit, dalam 
hal memberikan keterangan atau data perusahaannya. Dalam
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rangka ini bank juga menyelidiki asal-usul kehidupan pri- 
badi pemohon apakah ia eeorang yang boros, keadaan ma6a 
lalunya apakah pernah masuk black list, 
ad. 2 •

Yang dimaksud adalah kemampuan mengendalikan, me- 
mimpin, menguasai bidang usahanya. Dalam hal ini bank ju
ga melihat perspektif masa depan usaha pemohon, apakah 
pemohon mempunyai pengalaman dalam usahanya (business ex
perience), apakan pemohon pernah jatuh dalam usahanya. 
ad, 3*

Pemohon disyaratkan mempunyai modal sendiri, se- 
hingga kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan. Ada- 
nya modal sendiri dari pemohon menunjukkan bahwa pemohan 
memang membutuhkan bantuan dari pihak bank untuk memaju- 
kan usahanya.

Data mengenai modal itu dapat dilihat dari neraca 
laba. rugi perusahaan pemohon* 
ad. 4*

Jaminan berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai 
jaminan guna kepastian pembayaran di kemudian hari bila 
penerima kredit tidak dapat raembayar hutangnya. Di samping 
itu jaminan dapat berupa orang yang mengikatkan diri untuk 
menjamin pemoayaran hutang penerima kredit.

Lazimnya, nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah 
kredit yang diberikan. 
ad. 5*

15
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Yang dimaksud adalah situasi ekonomi pada waktu 
dan jangka waktu tertentu ketika kredit itu diberikan 
oleh bank kepada pemohon,

Dalam hal ini bank akan menyelidiki bagaimana ke- 
adaan laba perusahaan pada umumnya, apakah pemberian kre
dit tersebut dapat memungkinkan pemohon mendapat keun- 
tungan yang diharapkan, bagaimana pengaruh pajak.^

Setelah melakukan penelitian terhadap segala sesu- 
atu, pihak bank akan memberikan jawaban terhadap permo
honan kredit, Jawaban itu dapat berupa permohonan diterlma 
atau ditolak atau diterima dengan perubahan-perubahan, 
misalnya, mengenai jumlah kredit yang diberikan, besarnya 
bunga, besarnya angsuran, jangka waktu angsuran. Ini yang 
dinamakan tahap negosiasi.

Bank kemudian menetapkan besarnya kredit yang di
berikan, bunga, angsuran, jangka waktu angsuran, sehingga 
terjadilah pengikatan antara pihak bank dan pemohon dalajn 
bentuk perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua 
belah pihak, yang harus dieertai pula dengan pengikatan 
jaminan-jaminan. Pengikatan antara pihak bank dan pemohon 
tersebut merupakan aspek konsensuil dari perjanjian kre
dit.

Tahap yang terakhir adalah penarikan uang, yang da
pat dilakukan sewaktu-waktu oleh penerima kredit. Penye-

16

^Mariam Darus Badrulzaman, Per.ian.ilan Kredit Bank,
cet. Ill, Alumni, Bandung, 1983> h.71-72.
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rahan uang oleh bank sebenarnya merupakan pelaksanaan da- 
ri perjanjian kredit. Dengan kata lain penyerahan uang 
ini merupakan aspek riil dari perjanjian kredit.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Prof. Dr. Mariam
Darus Badrulzaman, S.H. berpendapat:

Di dalam praktek, istilah kredit juga dipergunakan 
untuk penyerahan uang, sehingga jika kita pergunakan 
kata-kata kredit, istilah itu meliputi, baik perjan
jian kreditnya yang bersifat konssnsuil maupun penye
rahan uangnya yang bersifat riil.

Dari uraian di atas dapat dikatakan lahirnya per
janjian kredit adalah karena pernyataan sepihak, yaitu 
bank, yang dituangkan ke dalam formulir perjanjian kredit. 
Kepada pemohon hanya dimintai pendapat apakah dapat mene- 
rima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau 
tidak.

Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam praktek, per
janjian kredit tumbuh sebagai perjanjian standar dan ini 
mengandung kelemahan-keleraahan karena syarat-syarat yang 
ditentukan satu pihak (bank), sedang pihak lainnya, yai
tu, pemohon kredit hanya dapat menerima apa yang telah di
tetapkan oleh bank tersebut. Hal ini dapat menimbulkan 
ketidakbebasan dalam menentukan isi perjanjian, khususnya 
debitur.

Dalam perjanjian kredit bank memang ada kesepakat-

17

7Ibid.. h.28
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an seperti yang dinyatakan pasal 1320 BW, tetapi kesepa- 
katan yang terjadi dalam perjanjian kredit ini tidaklah 
murni. Atau dapat dikatakan bahwa persesuaian kehendak

Q
itu adalah fiktif. Hal ini disebabkan debitur dalam po- 
sisi yang lemah dan membutuhkan, yang terpaksa memberikan 
kesepakatan mengenai isi perjanjian kredit yang dituang- 
kan dalam formulir standar itu. Atau dengan kata lain, 
kesepakatan yang diberikan oleh debitur dengan maksud 
agar perjanjian kredit tersebut sah dan kredit dapat di- 
terima secepatnya.
2. Asas Konsensualisme menurut Pasal 1520 BW

Seperti yang telah diuraikan pada awal bab ini bah
wa terhadap perjanjian kredit bank dapat diperlakukan 
aturan umum hukum perikatan yang terdapat dalam buku III 
BW, maka ada beberapa asas yang hendak saya bahas dalam 
kaitannya dengan pembahasan masalah perjanjian kredit 
bank.

Apabila buku II BW perihal hukum benda menganut 
sistem tertutup, yang berarti bahwa orang tidak diperke- 
nankan untuk membuat perjanjian kebendaan selain dari 
yang diatur dalam BW, maka sebaliknya buku III BW perihal 
hukum perikatan ini menganut sistem terbuka, yang berarti 
bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang 6eluas-

8 Ibld.. h . 3 5

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK 
DITINJAU DARI SEGI YURIDIS

ELL1E SUSANTO



luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian 
yang berisi apa saja, asal tidak bertentangan dengan ke- 
tertiban umum dan kesusilaan. Dapat pula dikatakan, pa- 
sal-pasal yang ada dalam buku XII berfungsi sebagai hukum 
pelengkap dan bukan hukum oemaksa, yang berarti bahwa pa
ra pihak yang mengadakan perjanjian boleh membuat keten- 
tuan-ketentuan sendiri yang menyimpangi ketentuan-keten- 
tuan yang ada dalam buku III BW. Dalam hal para pihak 
yang mengadakan perjanjian tidak mengatur secara tersen- 
diri mengenai sesuatu hal, maka diartikan bahwa mereka 
mengenai soal itu akan tunduk pada undang-undang. Jadi, 
buku III BW menganut asas kebebasan berkontrak yang ter- 
simpul dalam pasal 1333 (1) BW yang menyatakan bahwa "se-
mua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai

2 <5undang bagi mereka yang membuatnya11#
Selain itu, dalam hukum perjanjian juga berlaku 

asas konsensualisme, yang berasal dari kata latin consen
sus yang berarti sepakat. Sudah semestinyalah kalau asas 
ini terdapat dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh pa
ra pihak. Karena sesuatu dinamakan perjanjian apabila ke- 
dua pihak sudah setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal.

Asas konsensualisme tersebut dapat disimpulkan da-

19

R̂. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang- 
undang hukum Perdata. cet. XVII, Pradnya Paramita, Jakar- 
ta, 1983, h.30?.
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ri pasal 1320 BW, yang menyatakan Dahwa untuk sahnya sua
tu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu, 1 , sepakat 
mereka yan& mengikatkan diri; 2. kecakapan untuk membuat 
suatu perjanjian; 3- suatu hal tertentu; 4* suatu sebab 
yang halal. 10 Ini berarti bahwa setiap perjanjian akan 
sah apabila sudah tercapai kata sepakat diantara para pi
hak yang mengikatkan diri mengenai hal-hal yang pokok 
atau isi dari perjanjian itu.

Penyadoran formulir standar, yang isinya telah di- 
persiapkan lebih dahulu oleh bank tanpa mengikutsertakan 
pihak peminjam, menimbulkan pertanyaan apakah tidak ber- 
tentangan dengan asas konsensualisme dalam paeal 1320 BW 
karena persesuaian kehendak atau kesepakatan para pihak 
mengenai isi perjanjian merupakan salah satu eyarat sah
nya perjanjian* Di samping itu menimbulkan pertanyaan apa
kah tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak 
menurut pasal 1338 (1) BW karena dalam pasal itu diguna- 
kan istilah "mereka", yang berarti bahwa yang berhak me- 
nentukan isi perjanjian bukan hanya satu pihak saja, teta- 
pi pihak lain juga berhak untuk itu. Dengan kata lain, 
yang diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian bu
kan hanya pihak bank saja, tetapi pihak peminjam juga.

Ada beberapa pendapat sarjana mengenai hal ini.

20

10R. Subekti, Hukum Per.ian.1ian, cet. V, Intermasa, 
Jakarta, 1978, h.15.
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Pitlo mengemukakan bahwa perjanjian standar, yang terda- 
pat dalam perjanjian kredit bank merupakan suatu 1dwang- 
kontract' karena kebebasan pihak-pihak sudah dilanggar, 
khususnya debitur, sebagai pihak yang lemah terpaksa me- 
nerima karena mereka tidak bisa berbuat lain. Sedang 
Eggens mengatakan bahwa kebebasan kehendak para pihak da
lam perjanjian merupakan tuntutan kesusilaan. Secara a 
contrario dapat dikatakan bahwa ketiadaan kebebasan salah 
satu pihak dalam perjanjian merupakan pelanggaran terha
dap kesusilaan. 11

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat di atas, ma
ka seolah-olah ada penerobosan terhadap asas konsensual- 
isme menurut pasal 1320 BW dan asas kebebasan berkontrak 
menurut pasal 1338 (1) BW.

Untuk menjawab permasalahan di atas kita harus me- 
lihat latar belakang penggunaan formulir standar oleh 
bank-bank. Formulir yang sudah standar itu dimaksudkan un
tuk memperlancar proses pemberian kredit oleh bank dan bu- 
kanlah merupakan perwujudan dari kekuatan ekonomi bank 
untuk menekan pihak yang lemah atau penyalahgunaan posisi 
bank yang jauh lebih kuat daripada debitur. Lebih-lebih, 
apabila kita melihat fungsi bank dalam perkreditan, tidak 
hanya mencari keuntungan belaka, tetapi sebagai sarana

21

^Mariam Darus Badrulzaman, op.cit.. h.33

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK 
DITINJAU DARI SEGI YURIDIS

ELL1E SUSANTO



pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan pengusaha 
ekonomi lemah, yaitu, debitur khususnya dan masyarakat, 
bangsa, dan negara Indonesia pada umumnya, sehingga dapat 
menunjang tercapainya cita-cita masyarakat adil dan mak- 
mur. Dengan kata lain, eistem liberal,yang menganut kebe- 
ba6an yang luas untuk berkompetisi sehingga golongan eko
nomi lemah tidak mendapat perlindungan, tidak mendapat 
tempat di Indonesia.

Di samping itu,campur tangan pemerintah dengan me- 
nunjuk Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap 
semua bank dalam membuat formulir standar itu, tidak da
pat diabaikan. Karena ini berarti bahwa Bank Indonesia 
berwenang mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang eifatnya 
memaksa, yang wajib diikuti dan dipatuhi oleh semua. bank, 
termasuk wewenang dalam hal menetapkan materi-materi per
janjian kredit, misalnya, penetapan suku bunga, bentuk 
perjanjian, tujuaJi penggunaan kredit, dsb.

Dengan adanya campur tangan pemerintah, dalam hal 
ini Bank Indonesia, maka bank-bank dalam menentukan isi 
atau syarat-syarat perjanjian kredit tidak bisa seenaknya, 
tetapi harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah di
tetapkan oleh Bank Indonesia- Dengan demikian pihak bank 
pun tidak lagi memiliki kebebasan penuh, sesuai dengan 
asas kebebasan berkonirak, tetapi terikat pada ketentuan 
Bank Indonesia.

Jika kita perhatikan sungguh-sungguh proses lahir-

22

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK 
DITINJAU DARI SEGI YURIDIS

ELL1E SUSANTO



23
nya perjanjian kredit, ternyata ada hal yang ditentukan
secara bersama antara pihak bank dengan pihak peminjam, 
yaitu, pada tahap negosiasi. Pada tahap ini sebenarnya 
terjadi'tawar-menawar mengenai besar kredit, bunga, ang
suran, jangka waktu angsuran, dll. Sampai akhirnya terca- 
pai kesepakatan.

Dari uraian di atas, maka terjawablah permasalahan

dar dengan isi perjanjian yang ditentukan secara sepihak 
bukan merupakan penerobosan asas konsensualisme menurut 
pasal 1320 BW dan asas kebebasan berkontrak menurut pasal

pertama dalam skripsi ini bahwa penyodoran formulir stan-

1338 (1) BW.
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PERJANJIAN KREDIT DITINJAU DARI SEGI YURIDIS
BAB III

Pemberian fasilitas kredit baik oleh bank negara 
maupun bank swasta memegang peranan penting sebagai ealah 
eatu suinber pembiayaan pembangunan yang eedang digalakkan 
oleh pemerintah guna meningkatkan perekonomian rakyat pa
da umumnya dan golongan ekonomi lemah pada khususnya.
Oleh karena itu kita melihat dalam praktek, baik pengu
saha besar, menengah, kecil, petani maupun nelayan meraan- 
faatkan fasilitas tersebut. Di dalam lalu lintas perda- 
gangan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tersebut 
dikatakan bahwa seseorang yang bermaksud mencari pinjaman 
uang akan menyatakan bahwa ia akan mencari kredit. Sehing
ga istilah kredit di sini diartikan eebagai pinjaman uang% 

Keadaan di atas menimbulkan kesan bahwa perjanjian 
kredit bank identik dengan perjanjian pinjam uang. Pada- 
hal kalau ditelusuri lebih lanjut, perjanjian pinjam uang 
ini sebenarnya tergolong dalam perjanjian pinjam menggan- 
ti yang diatur dalam bab XIII buku III BW. Hanya saja, 
perjanjian pinjam uan£ lebih khusus dan konkrit sifatnya 
daripada perjanjian pinjam mengganti. Kalau di dalam 
perjanjian pinjam mengaanti yang menjadi objek perjanjian 
adalah segala barang yang dapat iiaois karena pemakaian, 
maka di dalam perjanjian pinjam uang yang dijadikan objek 
adalah sejuwlah uang tertentu, yang juga bisa habis karena

24
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pemakaian. Sehingga dasar yang digunakan untuk menggolong- 
kan perjanjian pinjam uang ke dalam perjanjian pinjam 
mengganti adalah mengenai objek yang menimbulkan perjan
jian.

Sekilas lintas memang perjanjian kredit dapat di- 
katakan hampir sama dengan perjanjian pinjam uang karena 
keduanya berkaitan dengan masalah uang, yaitu, satu pihak 
bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain 
yang membutuhkan dan pihak lain mempunyai itikad baik un
tuk mengembalikan uang yang telah dipinjam. Keadaan ini 
dirasa perlu untuk dipahami dengan membandingkan perjan
jian kredit dan perjanjian pinjam uang guna memperoleh 
kejelasan mengenai hukum atau aturan yang menguasai per
janjian kredit.
1 • Perbanding'an antara Per.ian.iian Kredit dengan Per.ian.ii- 

an Pinlam Uang
Sebenarnya kalau dikaji lebih mendalam lagi dengan 

melihat konstruksi hukum yang berlaku dan kenyataan dalam 
praktek, maka antara perjanjian kredit dan perjanjian pin- 
jara uang ada beberapa perbedaan, dan perbedaan ini akan ■ 
nanijpak apabila kita bandingkan dalam hal: pengertian dan 
dasar hukum perjanjian, sifat perjanjian, tujuan penggu- 
nan, pihak-pihak dalam perjanjian, eerta hak dan kewajib- 
an yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut.

Di samping itu, oleh Mariam Darus Badrulzaman dike- 
mukakan bahwa salah satu unsur pokok yang membedakan per-

25

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK 
DITINJAU DARI SEGI YURIDIS

ELL1E SUSANTO



janjian kredit dari perjanjian pinjam uang adalah bahwa
perjanjian kredit bank merupakan perjanjian bernama yang
berakar pada UU Nasional, UU no*14 th.1967, tentang Po-

12kok-pokok Perbankan. Dengan adanya undang-undang ini, 
maka di samping ketentuan-ketentuan perjanjian pinjam 
uang yang dikenal di dalam BW, terdapat ketentuan-keten
tuan khusus mengenai perjanjian kredit yang berlaku bagi 
bank-bank dan mereka yang mendapatkan kredit dari bank 
tersebut. Adapun kekhususan perjanjian kredit dari per
janjian pinjam uang dapat disebutkan sebagai berikut:
a. perjanjian kredit, menurut UU no.14 th.1967, terjadi 

antara nasabah atau bukan nasabah dengan pihak bank 
atau antara pihak bank dengan bank sentral atau dapat 
dikatakan bahwa perjanjian kredit terjadi di dalam du- 
nia perbankan, sedangkan perjanjian pinjam uang dapat 
terjadi diantara siapa saja dan dimana saja pada masya
rakat umumnya.

b. pada perjanjian kredit ditentukan suatu jangka waktu 
tertentu dan dalam jangka waktu tersebut, ditentukan 
besarnya bunga yang.dikenakan oleh pihak bank kepada 
nasabah atau debitur, sedangkan pada perjanjian pinjam 
uang tidak selalu ditetapkan suatu jangka waktu terten
tu dan dapat terjadi tanpa bunga. Sehingga dapat dika
takan perjanjian pinjam uang lebih bersifat sukarela
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dan tidak ada unsur komersial.
Perbedaan antara perjanjian kredit dengan perjan

jian pinjam uang dapat diketahui kalau dipahami terlebih 
dahulu pengertian dan dasar hukum kedua perjanjian terse
but. Di dalam tertib hukum yang berlaku di. Indonesia, 
perjanjian kredit bank didasarkan pada UU no.Uf th 196?, 
yang mulai berlaku tgl.1 Januari 1968 berdasarkan Kepu- 
tusan Menteri Keuangan no.Kep./01/MK/IV/1/1968 tgl.10 Ja
nuari 1968# Seperti telah disinggung dalam bab terdahulu, 
pengertian kredit dapat diketemukan di dalam pasal 1c UU 
no. 14 th.1967* Meskipun dalam pengertian tersebut diten
tukan bahwa kredit didasarkan pada perjanjian pinjam-rae- 
minjam dan kewajiban untuk membayar hutang pokok dan bu
nga, tetapi tidak dijelaskan apakah hal itu dikuasai oleh 
BW atau tidak, sehingga dapat dikatakan pengertian per
janjian kredit menjadi kabur. Kekaburan tersebut terjadi 
karena pengaturan perjanjian ini baik di dalam UU no.14  

th.1967 maupun di dalam instruksi pemerintah dan Bank In
donesia tidak lengkap dan sistematis, terutama tidak di
singgung sama sekali mengenai pengertian perjanjian kre- 
dit bank, Sedangkan mengenai pengertian perjanjian pinjam 
uang, yang bisa dikatagorikan sebagai perjanjian pinjam- 
meminjam diatur dalam pasal 175** BW yang menentukan bahwa

Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak 
yang satu memberikan kepada pihak yang iain suatu 
jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakai
an, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan 
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keada-
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an yang sama pula.1̂
Dari isi pasal tersebut diketemukan unsur pemberian ba- 
rang-barang yang menghabis karena pemakaian, termasuk 
uang, kepada pihak lain guna dipakai memenuhi kebutuhan- 
nya hingga habis dan ada syarat bahwa si peminjam uang 
tersebut wajib mengembalikan kepada pihak pemberi pinjam- 
an sebesar dan sesuai dengan jumlah yang telah diterima- 
nya dan mungkin disertai bunga yang telah diperjanjikan 
sebelumnya*

Dengan demikian dapatlah dilihat perbedaan antara 
pengertian perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam 
uang bahwa di dalam perjanjian kredit, pihak bank menye- 
diakan dan memberikan sejumlah uang pinjaman dan kewajib- 
an bagi mereka yang menerima kredit untuk mengembalikan 
pinjaman pada waktu tertentu disertai dengan bunga terten- 
tu pula. Sedang di dalam perjanjian pinjam uang yang di- 
tekankan adalah mengenai perjanjian pinjam mengganti uang 
yang telah digunakan pihak peminjam sampai habis dan juga 
kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut, tanpa harus 
disertai bunga.

Berdasarkan pengertian di atas dan kenyataan yang 
ada di dalam praktek, maka perjanjian kredit mempunyai 
dua sifat sekaligus, yaitu, sifat konsensuil dan riil. 
Sifat konsensuil ini ternyata dari formulir perjanjian

^R. Subekti dan Tjitrosudibio, op.clt.. h.399*
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kredit, yang mengatur hubungan hukum antara kedua pihak, 
yang memerlukan adanya kata sepakat dari pihak peminjam 
dan sifat riil nampak dari penyerahan uang oleh pihak bank 
kepada pihak peminjam apabila telah tercapai kata sepakat 
mengenai hubungan hukum diantara kedua pihak. Dalam as- 
peknya yang konsensuil, perjanjian ini dikuasai oleh UU. 
no. 14 th.1967 dan bagian umum buku III dW dan dalam as- 
peknya yang riil perjanjian ini tunduk pada UU no.14 th. 
1967 dan ketentuan-ketentuan yang dituangkan ke dalam 
formulir perjanjian kredit yang sudah standar. Ini berar- 
tiperjanjian kredit bank baik dalam aspeknya yang konsen
suil maupun riil tidak tunduk pada bab XIII buku III BW. 
Berbeda dengan perjanjian kredit, perjanjian pinjam uang, 
menurut pasal 1754 BW, mempunyai sifat riil saja. Hal ini 
tersimpul dari kalimat 'pihak kesatu menyerahkan uang itu 
kepada pihak lain1 dan bukan !mengikatkan1 diri untuk 
menyerahkan uang.^ Ini berarti perjanjian pinjam uang, 
yang tunduk pada bab XIII buku III BW, terjadi setelah 
ada penyerahan uang secara riil dari pihak yang meminjam- 
kan kepada pihak peminjam. Dengan kata lain, apabila dili- 
hat rumusan pasal 1754 dalam bab XIII buku III BW, maka 
perjanjian pinjam uang tidak mempunyai sifat konsensuil

^Mariam Darus Badrulzaman, op.cit.. h. 2 4, diku- 
tip dari R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang 
Persetu.iuan-persetu.iuan tertentu. cet. VI, Sumur Bandung, 
1974, h. 138.
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yang merupakan permufakatan kedua pihak oleh karena itu
diperluksn suatu perjanjian lain yang mengatur hubungan 
hukum tersebut, yang harus tunduk pada bagian umum buku 
III BW.

Selanjutnya dapat pula diperbandingkan mengenai 
tujuan penggunaan diadakannya perjanjian kredit bank de
ngan perjanjian pinjam uang. Di dalam perjanjian kredit, 
debitur tidak bebas menggunak&n kredit yang telah diteri- 
ma untuk kepentingan sendiri, tetapi kredit harus diguna- 
kan untuk tujuan tertentu yang telah dituangkan ke dalam 
formulir perjanjian kredit yang telah disepakati oleh ke
dua pihak- Tujuan penggunaan kredit terutama yang berasal 
dari bank negara terikat pada program pemerintah yang 
berorientasi pada pembangunan, misalnya, kredit yang ber
asal dari Bank Tabungan riegara terikat pada program pem- 
bangunan perumahan, kredit yang berasal dari BBD terikat 
pada sektor pertambangan dan perkebunan. Sedang kredit 
yang berasal dari bank swasta, seperti Bank Niaga, pada 
umumnya digunakan untuk keperluan modal kerja, membeli 
alat-alat untuk mendukung profesi, ekspor impor, pendidik-
an, perdagangan, sehingga dapat memajukan taraf hidup

1 5rakyat banyak. J Tetapi tujuan penggunaan uang berdasar
kan perjanjian pinjam uang adalah bebas ditentukan sendi
ri oleh peminjam. Keadaan ini mengarah pada pemenuhan
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hal-hal yang bersifat konsumtif tanpa memperhatikan kepen- 
tingan pembangunan. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 
1755 BW yang raenyatakan bahwa pihak yang menerima pinjam
an menjadi pemilik barang yang dipinjam. Karena debitur 
menjadi pemilik barang, termasuk uang, yang dipinjamkan 
berarti ia bebas raenggunakan uang tersebut untuk tujuan 
apa saja*

Perbedaan mengenai pihak-pihak di dalam kedua per
janjian itu terutama terletak pada pihak pemberi pinjam
an* Berdasarkan pasal la UU no*14 th.1967, secara tegas 
ditentukan bahwa hanya bank yang dapat memberikan kredit, 
baik bank negara maupun bank swasta sebagai lembaga keu- 
angan. Sedang di dalam perjanjian pinjam uang, ketentuan 
siapa yang dapat memberikan pinjaman tidak diatur sama 
sekali dalam bab XXII buku III BW, sehingga dapat disim
pulkan bahwa pihak pemberi pinjaman dalam perjanjian pin
jam uang dapat berupa bank, perseorangan, atau badan hu
kum,

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban pihak pem
beri pinjaman di dalam kedua perjanjian tersebut, juga 
terlihat adanya perbedaar yang menonjol. Di dalam formulir 
perjanjian kredit yang sudah standar ada suatu klausula 
yang menentukan bahwa pihak bank berhak sewaktu-waktu me- 
ngakhiri perjanjian, sehingga semua hutang dapat ditagih 
dan harus dibayar seketika dan sekaligus oleh pihak pe-
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minjam.1̂  Ini berarti pihak bank secara sepihak dapat me- 
mutuskan perjanjian kredit sebelum jangka waktunya bera- 
khir. Sedang di dalam perjanjian pinjam uang, hak pembe- 
ri pinjaman untuk menarik pinjaman adalah setelah jangka 
waktu pinjaman berakhir. Hal ini ternyata dari pasal 1?59 
BW yang menjadi dasar pemutusan perjanjian pinjam uang.
2. Hubungan Hukum antara Bank dengan Debitur

Telah diuraikan di dalam sub bab terdahulu, perjan
jian kredit bank mempunyai sifat konsensuil dan riil. 
Perjanjian kredit dalam aspeknya yang konsensuil itu me
rupakan hasil permufakatan antara pihak bank dengan debi
tur mengenai hubungan hukum yang ada diantara kedua pihak.

Hubungan hukum yang terjadi antara pihak bank de
ngan debitur tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu 
bentuk perjanjian kredit yang sudah standar, yang berupa 
klausula-klausula yang mengatur mengenai hak dan kewajib- 
an para pihak dalam perjanjian. Setelah pihak bank mela- 
kukan penyerahan uang kepada debitur, maka pada saat itu- 
lah klausula-klausula di dalam perjanjian kredit mengikat 
kedua pihak.

Salah satu klausula di dalam perjanjian kredit 
Bank Niaga, yaitu pasal 2, menyatakan bahwa:

Jumlah kredit tersebut akan dibayar kembali oleh PE
MINJAM dengan cara-cara yang masing-masing akan dise- 
butkan tersendiri dalam tiap-tiap penarikan berdasar-
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kan perjanjian kredit ini, dengan kemungkinan perpan- 
jangan waktu berdasarkan persetujuan tertulis dari 
BANK. ...

Selanjutnya dikaitkan dengan ketentuan di dalam lampiran 
perjanjian kredit tersebut yang menentukan kapan selam- 
bat-lambatnya jumlah kredit berikut bunga, propisi, dan 
ongkos-ongkos, atau beban lainnya harus dibayar lunas 
oleh debitur.

Berdasarkan klausula-klausula di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa pihak bank mempunyai kewajiban pokok 
untuk menyediakan kredit sesuai dengan tujuan kredit da
lam jangka waktu yang telah ditentukan di dalam formulir 
perjanjian kredit tersebut. Dan ini berarti debitur berhak 
mempergunakan kredit yang diperoleh paling lama sampai 
tanggal yang ditentukan.

Apabila kita telusuri lebih lanjut ternyata kewa
jiban pihak bank tersebut di atas tidak bersifat mutlak 
karena adanya suatu klausula yang memberikan hak kepada 
pihak bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian se- 
waktu-waktu. Hal ini sebenarnya telah disinggung dalam 
uraian sebelumnya mengenai perbandingan hak dan kewajib
an pihak pemberi pinjaman. Klausula yang demikian ini di- 
kenal dengan klausula pemutusan kredit sewaktu-waktu 
dan di dalam formulir perjanjian kredit Bank Niaga ter- 
simpul dalam pasal 8 yang secara garis besar menentukan 
bahwa menyimpang dari ketentuan sebelumnya, maka dalam 
hal peminjam lalai memenuhi kewajibannya atau peminjam
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atau peminjam dinyatakan pailit sehingga ia menghentikan 
perusahaannya atau jika kekayaan peminjam seluruh atau se- 
bagian disita oleh orang lain, pihak bank berhak sewaktu- 
waktu mengakhiri perjanjian ini sehingga seluruh eisa 
kredit yang masih harus dibayar berupa hutang pokok, bu- 
nga-bunga, ongkos-ongkos serta beban-beban lainnya, yang 
harus dibayar peminjam kepada pihak bank, dapat ditagih 
dan harus dibayar seketika dan sekaligus.

Sepintas lalu klausula pemutusan kredit sewaktu- 
waktu ini merupakan penerobosan pasal 1338(2 ) jo 1739 BW 
sekaligus penyalahgunaan kebebasan berkontrak yang diberi
kan pasal 1338(1) BW karena di dalam klausula tersebut 
tersirat suatu maksud bahwa pihak bank dapat dengan see- 
naknya mengakhiri perjanjian dan seolah-olah pihak bank 
dapat dengan sewenang-wenang menagih dan menyuruh memba- 
yar kredit saat itu juga atau seolah-olah pihak dapat me- 
lakukan pemutusan perjanjian kredit secara sepihak tanpa 
memperhatikan apakah pemutusan tersebut merugikan debitur 
atau tidak.

Kita harus mengkaji lebih mendalam apa yang menja- 
di maksud pihak bank dengan mencantumkan klausula itu 
untuk mengetahui apakah benar-benar telah terjadi penero
bosan dan penyalahgunaan pasal-pasal tersebut di atas. 
Ternyata dalam praktek perbankan, maksud pihak bank men
cantumkan klausula itu sebenarnya adalah untuk memberikan 
kewajiban moral kepada debitur agar debitur lebih berhati-
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hati dalam menjalankan usahanya sehingga dapat memenuhi 
kewajiban-kewajibannya terhadap pihak bank dengan baik. 
Dengan kata lain, klausula tersebut dimaksudkan untuk me- 
lindungi pihak bank dari risiko yang mungkin diderita aki- 
bat debitur wanprestasi. Klausula tersebut sebenarnya me
rupakan upaya terakhir dari pihak bank dalam menghadapi 
debitur yang lalai. Dikatakan upaya terakhir karena pi
hak bank sebetulnya tidak menginginkan penyelesaian kredit 
macet dengan cara menerapkan klausula pemutusan kredit 
setfaktu-waktu, tetapi pihak bank lebih menyukai penyele
saian intern dengan jalan damai.

Di samping itu perlu diingat bahwa ketentuan-keten
tuan di dalam hukum perikatan pada umumnya merupakan hukum 
pelengkap sehingga ketentuan-ketentuan tersebut baru di- 
terapkan bila pihak-pihak dalam perjanjian tidak menga- 
turnya sendiri.

Dalam perjanjian kredit bank, para pihak yang dalam 
hal ini pihak bank, telah mengatur sendiri cara pemutusan 
kredit sewaktu-waktu dan klausula ini berlaku sebagai un
dang-undang sehingga ketentuan pemutusan perjanjian dalam 
pasal 1338(2 ) jo 1759 BW dapat diabaikan.

Kewajiban pokok bagi debitur adalah seperti yang 
disebutkan dalam pasal 1c UU no.1i* th.196?> yaitu, melu
nasi hutang setelah jangka waktu tertentu. Di samping itu 
akan ditentukan lagi secara terperinci di dalam formulir 
perjanjian kredit- Dari pasal-pasal 2, 10 formulir per-
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janjian kredit Bank Niaga dapat diketahui apa saja yang 
menjadi kewajiban debitur, yaitu, meliputi kewajiban mem- 
bayar kembali jumlah kredit yang telah diberikan, kewajib
an membayar bunga, kewajiban membayar semua biaya yang 
timbul berdasarkan perjanjian kredit, misalnya, biaya-bi- 
aya yang bertalian dengan penyimpanan dan pemilikan jamin
an, ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan realisasi ja
minan, termasuk komisi dan pembayaran-pembayaran lain ke
pada pihak ketiga, bea meterai. Ini semua menjadi tang- 
gungan debitur.

Di samping itu ada kewajiban lain yang harus dipe- 
nuhi oleh debitur, yaitu, untuk memberikan jaminan atas 
kredit yang diterimanya. Dan kewajiban ini dituangkan di 
dalam salah satu klausula perjanjian kredit Bank Niaga pa
da pasal 7, yang menentukan bahwa:

Untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya 
mengenai segala sesuatu yang harus dibayar oleh PEMIN
JAM kepada BANK berdasarkan perjanjian ini, baik yang 
berupa hutang pokok maupun bunga-bunga, biaya-biaya 
penagihan dan segala biaya-biaya lainnya, maka PEMIN
JAM akan membuat akta perjanjian Pemberian jaminan 
atau akta Tambahan Pemberian jaminan yang tersendiri 
♦ • •

Klausula yang mengatur kewajiban debitur untuk menyerahkan 
jaminan kepada pihak bank tersebut di atas dikenal dengan 
nama klausula kepastian karena tujuan pihak bank mencan- 
tumkan klausula tersebut di dalam formulir perjanjian kre
dit adalah untuk memberikan kepastian bahwa pihak bank 
akan menerima kembali pembayaran atas kredit yang telah 
dis erahkannya.
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Sehubungan dengan klausula kepastian tersebut, 
perlu diingat adanya ketentuan di dalam UU no.14 th.1967 
yang menjadi dasar hukum berlakunya perjanjian. kredit di 
Indonesia, khususnya pasal 24 yang mewajibkan setiap bank 
uraum untuk memberikan kredit dengan jaminan kepada siapa- 
pun juga. Dan pihak bank menerapkan apa yang telah diten
tukan oleh undang-undang tersebut dengan mencantumkannya 
ke dalsun formulir perjanjian kredit yang sudah standar.

Klausula terakhir yang hendak saya bahas dalam 
rangka menerangkan hubungan hukum antara pihak bank de
ngan debitur adalah klausula pemeriksaan yang menentukan 
bahwa:

PEMINJAM dengan ini berjanji, untuk sewaktu-waktu me- 
lengkapi BAM! dengan keterangan-keterangan yang seca
ra cukup beralasan dapat diminta oleh BANK, termasuk 
tetapi tidak terbatas kepada daftar neraca, pernyata- 
an laba rugi, taksiran harga-harga barang-barang per- 
sediaan, dafiar ikhtisar hutang dan daftar ikhtisar 
permodalan. (

Klausula ini memberikan hak kepada pihak bank untuk mela
kukan pemeriksaan terhadap catatan-catatan atau neraca 
laba rugi perusahaan debitur dalam rangka mengetahui se- 
jauh mana debitur telah mengembangkan usahanya melalui 
fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank tersebut. 
Oleh karenanya debitur wajib menunjukkan buku-buku peru- 
sahaannya, bila diminta pihak bank sewaktu-waktu, dengan 
jujur.

17Pasal Formulir Perjanjian Kredit Bank Niaga.
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Klausula ini sebenarnya merupakan penerobosan ter
hadap asae kerahasiaan pembukuan yang diperbolehkan oleh 
undang-undang, dalam hal ini pasal 12 WvK yang raenentukan

p"tiada seorangpun dapat dipaksa akan memperlihatkan buku
nya, melainkan untuk keperluan mereka yang langsung ber-

2 "kepentingan terhadap buku itu • •• .
Berdasarkan pasal tersebut, maka orang-orang yang berke- 
pentingan langsung terhadap buku-buku atau neraca laba 
rugi perusahaan berhak memeriksanya, Demikian juga dengan 
bank, yang merasa dirinya mempunyai kepentingan langsung 
dengan buku-buku, barang jaminan, dan lain hal yang di- 
anggap perlu oleh pihak bank, sehubungan dengan kredit 
yang diserahkannya telah mencantumkan klausula pemeriksa- 
an ke dalam formulir perjanjian kredit yang sudah standar, 
yang harus dipatuhi oleh debitur.

Dari pembahasan klausula-klausula tersebut di atas 
dapat dikatakan bahwa posisi pihak bank dalam hubungan hu
kum tersebut "lebih kuat" dibandingkan dengan debitur ka
rena ketentuan yang mengatur hak bank lebih menonjol aari- 
pada yang mengatur kewajiban bank, sebaliknya ketentuan 
yang mengatur kewajiban debitur lebih menonjol daripada 
ketentuan yang mengatur hak debitur.

Demikianlah pembahasan saya dalam rangka menjawab 
permasalahan kedua dari skripsi ini.
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UPAYA HUKUM DALAM SENGKETA PERJANJIAN KREDIT BANK
BAB IV

Seperti kita ketahui, pihak bank telah menyediakan 
suatu klausula pemutusan kredit sewaktu-waktu sebagai upa- 
ya untuk menyelesaikan sengketa kredit karena debitur wan- 
prestasi. Tetapi praktek perjanjian kredit bank menunjuk- 
kan bahwa klausula tersebut jarang dilaksanakan karena 
pihak bank lebih suka untuk menyelesaikan sengketa secara 
damai dan intern. Kalau penyelesaian intern tidak terca- 
pai, barulah pihak bank menerapkan klausula pemutusan 
kredit sewaktu-waktu. Dan karena perjanjian kredit bank 
termasuk dalam lingkup perdata, maka pelaksanaan klausula 
pemutusan kredit sewaktu-waktu ini ditangani oleh penga- 
dilan negeri selaku peradilan umum.

Dalam praktek, tidak semua sengketa kredit bank 
ditangani oleh pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa 
kredit bank akan ditangani oleh pengadilan negeri bila 
kredit tersebut dari bank swasta. Tetapi kredit dari bank 
negara akan diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang 
Negara (selanjutnya disingkat PUPN). Karena ditangani 
oleh instansi yang berbeda, maka proses penyelesaian atas 
sengketa yang sama ini juga berbeda. Hal ini menimbulkan 
pertanyaan mengapa tidak ditangani oleh pengadilan negeri 
saja sebagaimana sengketa perdata pada umuwnya dan bagai
mana masing-masing lembaga menyelesaikannya?
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1. Penyelesaian Intern diantara Para Pihak
Pada dasarnya pihak bank tidak menginginkan penye

lesaian kredit macet dengan cara menerapkan klausula pe
mutusan kredit sewaktu-waktu secara langsung karena pene- 
rapan klausula tersebut berarti melibatkan lembaga peme- 
rintah, yang memakan waktu yang lama serta biaya yang ti
dak sedikit. Oleh karena itu, sengketa kredit macet pada 
tingkat pertama umumnya diselesaikan secara daraai dan in
tern diantara para pihak*

Pertama-tama pihak bank akan memberikan surat pe- 
ringatan sebanyak tiga kali kepada debitur yang wanpres- 
tasi agar memenuhi kewajibannya. Jika setelah peringatan 
ketiga tidak ada tanggapan atau perubahan pada pihak de
bitur, maka bank akan mengirimkan petugasnya untuk menda- 
tangi rumah debitur dalam rangka mengadakan peninjauan 
kembali terhadap keadaan debitur* Peninjauan kembali ini 
guna mengetahui penyebab debitur sampai wanprestasi, mung- 
kin debitur dalam keadaan sulit atau overmacht, mungkin 
debitur memang mempunyai integritas yang jelek. Setelah 
mengetahui keadaan debitur, pihak bank akan menentukan 
tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan "senjata" 
yang ada padanya. Mungkin pihak bank akan memberikan per- 
panjangan waktu pembayaran bagi debitur, apabila dinilai 
bahwa dengan perpanjangan waktu itu debitur akan mampu 
melunasi hutangnya. Pihak bank juga Disa menggunakan "sen- 
jata"nya berupa kuasa pemotongan gaji. Cara ini dapat kita
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jumpai dalam praktek Bank Niaga Surabaya. Kuasa pemotong- 
an gaji ini raaksudnya pihak bank biea meminta pembayaran 
angsuran kredit yang terhutang melalui perusahaan tempat 
debitur bekerja dengan memotong gajinya. Tentunya hal ini 
bisa ditempuh kalau ada kesepakatan antara kedua pihak sa- 
at ditandatanganinya perjanjian kredit. Atau mungkin pi
hak bank akan menghubungi penanggung hutang yang sejak 
dibuatnya perjanjian kredit telah mengikatkan dirinya un
tuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur di 
kemudian hari* bila debitur wanprestasi.

Kalau melalui cara-cara di atas masih tidak dapat 
menutupi hutang-hutang debitur, maka bank akan memberikan 
kesempatan kepada debitur untuk menjual sendiri benda ja
minan. Kalau gagal, maka atas persetujuan debitur, pihak 
banklah yang akan mencarikan pembeli dan transaksi jual- 
beli tersebut dilakukan antara pihak bank atas nama debi
tur dengan pembeli.

Apabila dengan berbagai macam cara tersebut di 
atas, pihak bank masih tidak mendapatkan pelunasan hutang- 
hutang debitur karena tidak tercapai kata sepakat atau 
harta jaminan debitur tidak mencukupi, maka pihak bank 
akan menyerahkan penyelesaian kredit macet tersebut kepa
da lembaga yang berwenang sebagai upayanya yang terakhir 
untuk mendapatkan pelunasan hutang-hutang tersebut.
2* Penyelesaian Ekstern melalui Instansi Pemerintah

*f1

a. Pengadilan Negeri

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK 
DITINJAU DARI SEGI YURIDIS

ELL1E SUSANTO



Apabila dilihat dari segi prestasinya, perjanjian 
kredit bank termasuk perjanjian timbal balik. Dalam per
janjian timbal balik, bila salah eatu pihak tidak meme- 
nuhi kewajibannya, maka perjanjian tersebut tidak batal 
demi hukum walaupun syarat pembatalan tercantum dalam 
perjanjian. Tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada 
hakim di pengadilan negeri yang berwenang. Hal ini sesuai 
dengan pasal 1266(2) BW*

Demikian juga dengan perjanjian kredit bank, khu
susnya perjanjian kredit bank swasta diperlakukan pasal 
1266(2) BW, dalam hal debitur wanprestasi*

Perjanjian kredit bank swasta yang dituangkan dalam 
bentuk formulir perjanjian kredit pada umumnya dibuat se
cara notarial, kadang-kadang juga disertai surat pengaku- 
an hutang dalam bentuk notarial pula. Surat pengakuan hu- 
tang ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan 
Yang Maha Esa"dan ada tidaknya surat pengakuan hutang da
lam sengketa kredit macet bank swasta membawa pengaruh 
terhadap penyelesaian sengketa oleh pengadilan negeri.

Sengketa kredit macet bank swasta, apabila disertai 
dengan surat pengakuan hutang, dapat diselesaikan dengan 
menerapkan pasal 224 HIR. Pasal ini menyatakan bahwa su
rat pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris di In
donesia yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhan
an Yang Maha Esa", bila tidak ditepati dengan jalan damai 
dapat dilaksanakan seperti keputusan hakim yang mempunyai
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kekuatan yang pasti. Pelaksanaannya dengan suatu penetap- 
an ketua pengadilan negeri yang berwenang* Jadi, dalam 
hal kredit macet bank swasta akiDat debitur wanprestasi, 
maka pihak bank berdasarkan pasal ZZl\ HIR dapat mengaju- 
kan permohonan kepada pengadilan negeri yang berwenang 
untuk memberikan penetapan pembatalan perjanjian kredit, 
penyitaan serta pelelangan barang jaminan, Setelah meneri- 
ma permohonan tersebut, maka pengadilan negeri akan mem
berikan surat panggilan kepada debitur. Jika setelah de- 
lapan hari sejak dikirimkannya panggilan tersebut tidak 
ada tanggapan dari debitur, maka pengadilan negeri akan
memberikan penetapan berupa surat perintah penyitaan dan

1ftpelelangan barang jaminan berdasar pasal ZZk HIR. ° De
ngan demikian surat pengakuan hutang merupakan grosse ak
ta murni yang mempunyai titel eksekutorial dan penetapan 
hakim tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi 
karena penetapan berdasarkan surat pengakuan hutang itu 
mempunyai kekuatan seperti keputusan hakim yang telah ber- 
kekuatan pasti. Apabila penyitaan dan pelelangan itu be- 
lum mencukupi untuk melunasi hutang debitur, maka seluruh 
harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak 
bergerak dapat disita pula sesuai dengan pasal 1131 BW.

Dalam hal kredit macet tanpa surat pengakuan hu
tang, tetapi hanya ada formulir perjanjian kredit yang di-

Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri 
Surabaya, 19 Februari 1988.
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buat secara notarial, maka pihak bank tidak dapat menem- 
puh cara seperti tersebut cli atas, dalam arti pasal 224 

HIR tidak dapat diterapkan. Karena perjanjian kredit yang 
dibuat dalam bentuk formulir perjanjian kredit itu bukan- 
lah surat pengakuan hutang walaupun formulir perjanjian 
tersebut dibuat secara notarial# Hal ini disebabkan dalam 
formulir perjanjian kredit bank mengandung unsur yang be
lum pasti mengenai jumlah hutang yang belum dibayar. Di 
samping itu pencairan kredit oleh pihak bank itu sendiri 
belum pasti waktunya. Oleh karena unsur ketidakpastian 
inilah, maka formulir perjanjian kredit yang dibuat seca
ra notarial tidak dapat disamakan dengan surat pengakuan 
hutang. Dalam keadaan di atas, pihak bank hanya dapat me- 
ngajukan gugatan dengan prosedur beracara biasa. Kalau 
ada ikatan jaminan di dalam perjanjian kredit, maka ha
kim bisa menjatuhkan putusan serta merta tentang pelaksa- 
naan atau eksekusi barang jaminan untuk mencegah tindakan- 
tindakan debitur yang dapat merugikan pihak bank. Jadi, 
bukan merupakan pelaksanaan perjanjian kredit. Putusan 
serta merta ini belum berkekuatan hukum yang pasti, teta
pi sudah bisa dilaksanakan penyitaan terlebih dahulu sesu
ai dengan pasal 180 HIR. Setelah itu baru diputus pokok 
perkaranya. Putusan mengenai pokok perkara, dalam hal ini 
sengketa kredit, dapat dimintakan banding bahkan kasasi. 
Ini berarti pelunasan hutang tersebut memakan waktu yang 
lama.
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Pada dasarnya pengadilan negeri tidak pernah meno- 
lak perkara atau sengketa kredit macet baik dari bank 
swasta maupun bank negara. Kanya saja bank-bank negara 
sampai sekarang masih terikat pada Undang-undang no.49 
th.1960 tentang PUPN bahwa hutang kepada negara yang ma
cet harus diserahkan kepada PUPN untuk segera diselesai- 
kan.
b. Panitia Urusan Piutang Negara

PUPN" merupakan lembaga yang khusus bertugas mengu- 
rus piutang negara sekaligus melakukan pengawasan terha
dap piutang-piutang tersebut. Piutang negara artinya hu
tang kepada negara yang harus dibayar kepada instansi- 
instansi pemerintah atau badan-badan usaha negara yang 
modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik ne
gara baik di pusat maupun di d a e r a h . ^  sedang yang dimak- 
sud dengan pengawasan adalah melakukan pengecekan apakah 
kredit yang diberikan tersebut telah dipergunakan sesuai 
dengan perjanjian dengan menanyakan keterangan-keterangan 
yang berkaitan dengan hal tersebut kepada bank-bank yang 
telah mengeluarkan kredit. Untuk menyelenggarakan pelak- 
sanaan tugas-tugas tersebut dibentuklah Badan Urusan Piu
tang Negara (selanjutnya disingkat BUPN) dalam lingkungan 
Departemen Keuangan berdasarkan Keppres no.11 th.1976. 
Pasal 8 Keppres no.11 th.1976 menentukan bahwa tugas po-

k5

^Pasal 2, Keppres no.11 th.1976
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kok BUPN adalah menyelenggarakan pelaksanaan piutang ne- 
gara yang terhutang kepada instansi pemerintah atau badan 
usaha negara yang secara langsung atau tidak langsung di- 
kuasai negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi, 
pada dasarnya BUPN mempunyai fungsi sebagai aparat pelak- 
sana tugas-tugas PUPN untuk mengurus dan melakukan penga- 
wasan terhadap piutang negara.

PUPN sendiri pertama kali dibentuk berdasarkan Ke- 
putusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 
no- Kpts./Peperpu/0241/1958, tetapi mulai tgl. 16 Desem- 
ber 1960 berdasar pasal 61 Perpu no-23 th.1959 tentang 
keadaan bahaya, semua peraturan penguasa perang pusat di- 
nyatakan tidak berlaku lagi. 20 Dalam kenyataannya, peme
rintah masih memerlukan panitia tersebut untuk melakukan 
penagihan piutang negara dengan cepat, sehingga PUPN di
bentuk lagi berdasarkan Perpu no-49 th.1960, yang kemudi- 
an diubah menjadi UU no. 49 th.1960.

Pasal 12 UU no.49 th.1960 mewajibkan instansi peme
rintah dan badan-badan negara untuk menyerahkan piutang- 
piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hu
kum, tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi seba- 
gaimana mestinya kepada PUPN. Bank negara termasuk badan 
yang tidak secara langsung dikuasai oleh negara oleh ka
rena itu hutang kepada bank negara yang tidak dilunasi

Bagian meniinbang, UU no. 49 th.1960.

46

20

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK 
DITINJAU DARI SEGI YURIDIS

ELL1E SUSANTO



oleh debitur harus diselesaikan melalui PUPN, Penyelesaian 
sengketa kredit melalui PUPN tidak menutup kemungkinan 
bagi kredit bank swasta apabila kredit itu ada hubungan- 
nya dengan bank sentral dan penyerahannya langsung dite- 
rima dari Bank Indonesia.

Bank negara yang tidak dapat menyelesaikan kredit 
macet secara intern dan damai dalam waktu 3 bulan, maka 
sejak saat itu bank yang bersangkutan harus menyerahkan 
sengketa piutang negara kepada PUPN, Dengan diterimanya 
penyerahan penyelesaian kredit macet tersebut secara ter- 
tulis dari bank negara, maka PUPN mempunyai kedudukan se
bagai wakil yang bertindak atas nama dan kepentingan pi
hak bank. Ini berarti hak dan kewajiban. pihak bank, sela
ku kreditur, telah berpindah kepada PUPN pula.

Pertama-tama PUPN akan mengadakan pemanggilan kepa
da debitur untuk membuat pernyataan bersama diantara ke
dua pihak, Pernyataan bersama ini memuat kesepakatan me
ngenai jumlah hutang yang harus dibayar serta kewajiban 
debitur untuk melunasi jumlah hutang yang telah pasti me
nurut hukum, Pernyataan bersama ini bersifat sebagai pe
ngakuan hutang kepada negara yang mempunyai kekuatan pe- 
laksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata 
yang berkekuatan pasti. Hal ini disebabkan pernyataan 
bersama itu berkepala "Atas Nama Keadilan Berdasarkan Ke- 
Tuhanan Yang iMaha Esa".

Apabila debitur tidak memenuhi pernyataan bersama
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tersebut, maka PUPN akan mengeluarkan surat paksa yang 
juga berkepala "Atas Nama Keadilan Berdasarkan KeTuhanan 
Yang Maha Esa". Jadi, surat paksa ini juga mempunyai ke- 
kuatan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang 
telah berkekuatan pasti, Selanjutnya, dilakukan pelelang- 
an oleh PUPN dengan perantaraan kantor lelang, setelah 
juru sita PUPN meletakkan sita eksekusi terhadap barang- 
barang jaminan, Yang dilelang pertama kali adalah jaminan 
pokok dan bila belum mencukupi, maka sesuai dengan pasal 
1131 BW pelelangan dilanjutkan sampai barang-barang de
bitur yang tidak dijaminkan baik yang bergerak maupun ti
dak bergerak.

Selama proses penyelesaian oleh PUPN di atas, PUPN 
masih memberi kesempatan kepada pihak bank untuk ikut 
campur tangan dalam penyelesaian sengketa kredit bahkan 
menarik kembali penyerahan tersebut. Di samping itu PUPN 
masih member! kesempatan kepada debitur untuk menyelesai- 
kan hutangnya dengan menjual sendiri barang jaminan dari- 
pada melalui pelelangan, Kesempatan-kesempatan ini diberi- 
kan, mengingat tujuan akhir PUPN adalah agar uang negara 
dapat kembali dengan cepat dan bukan untuk menjual harta 
kekayaan seseorang.

Dari uraian di atas, kita melihat bahwa sengketa 
kredit bank negara harus diselesaikan melalui PUPN karena 
hal ini menyangkut piutang negara yang harus diselesaikan 
segera, Mengingat perjanjian kredit bank negara tidak di-
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sertai surat pengakuan hutang dalam bentuk notarial, bank 
negara tidak dapat memohon penetapan dari pengadilan ne
geri berdasarkan pasal 224 HIP, bila debitur wanprestasi. 
Tetapi bank negara hanya dapat mengajukan gugatan ke pe
ngadilan negeri melalui prosedur perkara perdata pada 
umumnya. Ini membawa konsekuensi bahwa keputusan hakim 
tersebut dapat dimintakan banding bahkan kasasi, sehingga 
pelunasan hutang negara melalui pengadilan negeri memer- 
lukan waktu yang lama, yang bertentangan dengan tujuan 
pemerintah bahwa piutang negara harus segera diselesaikan. 
Oleh karena itulah dibentuk PUPN.

Sebenarnya penyelesaian sengketa kredit bank mela
lui pengadilan negeri, dalam arti menerapkan pasal 224 

HIR memerlukan waktu yang relatif singkat bila dibaiuling- 
kan dengan penyelesaian melalui PUPN yang dibagi dalam 
beberapa tahap. Dengan berdasar pasal 224 HIR, maka untuk 
melakukan eksekusi hanya membutuhkan penetapan dari pe
ngadilan negeri, yang didasarkan pada surat pengakuan hu
tang yang mempunyai kekuatan seperti keputusan hakim yang 
telah berkekuatan pasti.
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PENUTUP
BAB V

1. Simpulan
Praktek perjanjian kredit bank menunjukkan adanya 

penggunaan formulir perjanjian kredit yang sudah standar, 
yang beriei klausula-klausula perjanjian kredit.

Penggunaan formulir perjanjian kredit yang sudah 
standar tersebut bukan merupakan penerobosan asas konsen
sualisme menurut pasal 1320 BW dan kebebasan berkontrak 
menurut pasal 13380) BW, Penggunaan formulir tersebut 
dimaksudkafl. untuk memperlancar proses pemberian kredit 
oleh bank, selain itu pihak bank dalam menentukan isi per
janjian kredit terikat pada batasan-batasan yang telah di
tetapkan oleh Bank Indonesia sehingga pihak bank pun ti
dak akan menentukan isi perjanjian kredit demi kepenting- 
annya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan. debitur.

Isi perjanjian kredit bank tercermin dalam klausu
la-klausula perjanjian kredit yang menggambarkan hubungan 
hukum antara pihak bank dan debitur berupa hak dan kewa- 
jiban para pihak. Dalam hubungan hukum tersebut terl^hat 
kedudukan yang tidak seimbang, dalam arti kepada debitur 
lebih banyak dibebankan kewajiban sedang kepada pihak 
bank lebih banyak diberikan hak, yang salah satunya ber
sifat agak istimewa, yaitu yang tercantum dalam klausula 
pemutusan kredit sewaktu-waktu. hal ini bisa terjadi me-
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ngingat risiko yang harus ditanggung pihak bank sangat be
sar, sehingga dapat dikatakan hal tersebut masih dalam ba- 
tas-batas yang layak, yang diperkenankan pemerintah, dalam 
hal ini Bank Indonesia,

Perbandingan antara perjanjian kredit bank dan per
janjian pinjam uang berdasarkan ketentuan yang ada dan ke- 
nyataan dalam praktek menunjukkan bahwa antara kedua per
janjian tersebut terdapat beberapa perbedaan dalam hal: 
pengertian dan dasar hukum perjanjian, eifat perjanjian, 
tujuan penggunaan, pihak-pihak dalam perjanjian serta hak 
dan kewajiban yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut.

Penyelesaian kredit macet bank baik bank swasta 
maupun bank negara, pada tingkat pertama akan diselesai- 
kan secara damai dan intern sesuai dengan "senjata" yang 
ada pada pihak bank, Penyelesaian ekstern melalui pengadil
an negeri yang hanya untuk kredit macet bank swasta dica- 
pai dengan menerapkan pasal 22if HIR, bila perjanjian kre
dit tersebut disertai dengan surat pengakuan hutang dalam 
bentuk notarial, Tetapi bila tidak disertai surat penga
kuan hutang, penyelesaian dicapai dengan mengajukan gu
gatan seperti perkara perdata pada umumnya*

Penyelesaian kredit macet bank negara ditangani 
oleh PUPN dan BUPN sebagai pelaksananya. Diadakannya lem- 
baga ini mengingat kepentingan keuangan negara yang harus 
segera diselesaikan. Jika penyelesaian sengketa kredit 
bank negara ditangani oleh pengadilan negeri, maka penye-
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lesaian berdasar pasal 224 HIR tidak dapat ditempuh kare
na perjanjian kredit bank negara tidak disertai surat pe
ngakuan hutang dalam bentuk notarial, melainkan harus me
lalui prosedur beracara seperti perkara perdata pada umum
nya, yang dapat dimintakan banding dan kasasi sehingga di- 
perlukan waktu yang lama untuk pelunasan piutang negara 
tersebut.
2. Saran

Agar isi dan bentuk perjanjian kredit bank tetap 
sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia 
atau tidak terjadi penyalahgunaan posisi bank yang kuat, 
maka Bank Indonesia harus lebih meningkatkan pengawasan 
terhadap isi dan bentuk perjanjian kredit bank* Dengan 
demikian dapat dihindari adanya klausula-klausula perjan
jian kredit yang menunjukkan kekuatan ekonomi bank untuk 
menekan pihak yang lemah, dalam hal ini debitur, sehingga 
dapat tercipta suatu hubungan hukum dalam batas-batas 
yang layak diantara para pihak.

Guna mendapatkan penyelesaian sengketa kredit bank 
dalam waktu yang singkat, sebaiknya penyelesaian sengketa 
kredit baik bank swasta maupun bank negara ditangani oleh 
pengadilan negeri dengan menerapkan pasal 224 HIR. Untuk 
itu harus dipenuhi syarat adanya surat pengakuan hutang 
pada setiap perjanjian kredit bank sehingga dengan demi
kian sengketa perjanjian kredit bank tidak akan ditangani 
oleh dua lemba^a yang berbeda lagi.
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PERJANJIAN KREDIT
No. K IK  05.013

V.ni. bcrtanda langan <!ib3wali ini :
i'.Y. UA^K-NlACJA di $U L;,^aya  yang untuk kepentingan ini diwakili oleh

D ic lie k  W a r d j i j a n t o ,  Sub M a n a g e r ---------------------------

ifijjijw-'tya disebut BANK, dan
C .V .  Een ten g  J a y  a ------------  ^  J l ,  Ja m b i No. 5 5 , S u ra b a y a .

vine untuk kepentingsn ini JiwakiJi oleh ....h.....  dari perusahaan tersebut,
iflsnj-tnya disehui PEM INJAM £  S u l i s t i o n o  se la Jcu  .D ir e k tu r

iicjdasaikan permufakaian dan pcrsyaratan timbal balik yang tcrsusun berikut ini, untuk diiaksanakan dan 
t:)ch para pihak teisobut, dengan ini ditenfukan dan disetujui oleh dan antara para pihak tersebut sebagai

1. BANK memberikan kepada PEM IN JAM  fasilitas kredit sebesar atau sampai sejumlah ~7T.7“ ~7~r
;.jt 1 0 .000.000r— * ( •— ----- ■------- - Seguluh Guta Rupiah — — ----- — ------t~--- - ^
^RginUigtentuan bahwa,

i  lika jumiah kredit berdasarkan fasilitas kredit tersebut diterimakan oleh BA N K  kepada PEM INJAM  secara 
sekaligus, maka benama ini PEM IN JAM  mengakui telah menerima kredit tersebut.dengan cukup dari BANK 
din sebagai tanda penerimaan uang tersebut PEM IN JAM  akan menerbitkan sebuah.Sural Aksep atau Surat

- Tanda Teunu Uang Oleh Nasabah atau Surat Dukti Tanda Penerimaan uang lainnya yang bcrmeterai cukup 
' Ja iv iuu  cisaniplhg Uu ptijanjian ini dapat juga dianggap sebagai tanda penerimaan uang tersebut.

\
Jikj jujr.iah kredit berdasarkan fasilitas kredit tersebut diterimakan sectua bcrtahap berdasarkan ketentuan- 
ketentuan yang «&ka» ditetapkan sewaktu-waktu oleh BANK, maka. PEM IN JAM  akan menerbitkan scbunh 

. Surat ^fcsep atau Surat Tanda Te/ima Uang oleh Nasabah atau Surat Buktt Tanda Penerimaan Uang lain- 
 ̂ ;sya yang bejineterai cukup untuk tiap-tiap penerimaan jumiah kredit tersebut oleh PEM INJAM.

i

2. Jumiah kredii ierscbu( akan dibayar kembali oleh PEM INJAM dengan cara-cara yang masmg-masing 
iwn di.\ebufkan U’/sendiri dalam tlap-tiap per.arikan berdasarkan perjanjian kredit Ini, dengan kemungkinan per- 
pifljinean janjjk* waktu btfidasarkan pers^tujuun lertulls dari BANK. ‘ ^
h:;:l^ya*'an tersebut akan diiakukan pada dan dikamor BANK atau pada tempat lainnya yang ditunjuk oleh 
\ d a n  PUMINJAM akan mendapat kwitansi dari BANK.

3. Jika kredit ini dibuka dalam bentuk mata uang asing, maka kredit tersebut akan dapat ditagih dan 
,jjjs Jitojar dalam bentuk mata uang asing tersebut.
• iMINJAM harus melunasi BANK dengan pembayaran-penibayaran dalam bentuk mata uang asing tersebut 
ntu dengan membeli* sejumlah mats uang asing tersebut dari BANK dengan kurs jual yang berlaku pada BANK 
u.ruk r.uvo uang-asing tersebut pada tanggal pembayarannya.

4. PEMINJAM dengan ini mengikat diri akan membayar bunga dari jumiah uang yang terhutang kepada 
beidisirkan jaiip BANK yana beilaku untuk' itu, terhitung mulai ha(l pcngambilan uang itu sampai dengan 

i.:ipembi>vsnn>4 kembali.
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5. f’UMlNJAM dengan ini bcrjanji, untuk sewaktu-waktu mclengkapi DANK dengan ketcrangan*kete- 
rangan keuangan yang secara cukup beralasan dapat diminta oleh 13ANK, (crmasuk tetapi tidak terbalas kepada. 
dafur-ncraca, pernyataan Inba-rugi, tfiksiran harga-barga barang-barang persidiaan, daftnr ikhtisnr i*rjta:K dan 
daftar ikhiisar permodalan.

6. Tiatia suatu ketentuan yang termuat dalam perjanjian ini akan mengurangl hak HANK, unluk meng- 
adakan peninjauan kembali secara berkala dan/atau rnenarik kembali pemberian kredit yang (crscbul dalam pet- 
janjian ini. dan/atau mengurangi batas jumlah kredii yang dapat diberikan kepada PEM IN JAM  berdasarkan per
janjian ini, jika, terjadi. kemudian perobahan jumlah persediaan dana dari pad?..BANS.yang .di.sedia.kan untuk 
bentuk kredii uniuk mana perjanjian Ini diadakan, atau jika terjadi kemiidian perobahan risiko atas bentuk kredlf 
tersebut, atau jika terjadi kernudian kejadian-kejadiah Iain yang menurut pendapal HANK akan membahayak&r, 
kredit bcrdaiarkan perjanjian ini.

7. Untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mustin.Va mengenai segala sesuatu yang harus 
dibayar oleh PHMINJAM kepada BANK berdasarkan perjanjian ini, baik yang beru^a hutang pokok maupUri 
buuga-bunga, biaya-biaya penagihan dan segala biaya-biaya lainnya, maka PI:M IN Ja M akan niembuai akte per* 
janjian Pemberian jaminan atau akte Tambahan Pemberian jaminan yang tersendiri yang akan merupakan ke- 
satuan serta bagian yang tidak dapat dlplsahkan dari perjanjian ini. ,

8. Menyirnpang dari keteniuan-ketentuan dalam pasal I dan pasal 2 tersebut diatas, maka dalam ha! 
terjadi salah satu kejadian dibawah ini, seluruh sisa kredit yang masih harus dibayar berupa hutang pokok berikuf 
bunga-bunga dari' padanya' "dan ongkos-ongkos atau beban-beban "laiiinya sampaT pada Jiari diltmasi semua'apa 
yang harus dibayar oleh PliM lNJAM kepada DANK be/dasarkan perjanjian ini dan/atau setiap Aksep yang telsH 
ditcrbitkan, dapat dilagih dan harus dibayar sekctika dan sekaligus dan karena itu suatu surat pemberitahuafl 
aiau sural pernyataan juru-sita atau surat lain yang serupa tidak dipeilukan lagi :

a. Jika Pf:M INJAM lalai membayar setiap lagihan BANK tersebut pada waktu dun menurut cara yang ditentu
kan dalam perjanjian ini dan/atau sesuatu tambahan dari padanya dan/atau perjanjian pemberian jaminan' 
nya dan/atau dalam sesuatu Aksep Vang diterbilkan;

b. Jika diterima oleh BANK, pernyataan, surat, keterangan aiau dokumen-dokumen tain yang diberikan dalitn 
atau berhubungan 'dengan perjanjian ini dan/atau sesuatu tambahan dan padanya dsu/aiau dengan sesuatvi 
surat Aksep yang ditcrbitkan, yang tidak mempunyai kebeuuuu dalam ani nmeriil;

c. Jika PEM INJAM memohon pcnundaan pembayaran (surscance van bctalingj, tidak mampu membayar. di- 
nyatakan pailit atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengutus dan met\gu.\sai kekayaamya:

d. Jika PliM lNJAM oleh kuieniKipapun juga bubar atau nKnghcniikan pcrusahaaimya;

e. Jika kckayaan PliM lNJAM  seluruhnya aiau sebagian disita oleh orang lain;

I. Jika PliM lNJAM lalai, tidak dapat atau tidak ir,em<nulii schjyaimuna menlnya sesuatu keicntmm diiatn 
perjanjian ini dan/atau sesuatu tambahan dari padjnya dan/atau perjanjian pemberian jamuur.nya yang/ 
akan dibuai tersendiri dan/atau sesuatu Aksep yang telali diteibiikan, atau jika u*rpdi kojjdian apy  
yang menurut pendapal BANK akan dapat mengakibatktfu CliMlNlAM tid.ik dapat mememihi ke>̂  
kewajibannya yang tersebut dalam perjanjian ini dan/atau sesuatu tambahan dari padanya Ja r  
jan jian jaminan tersebut dan/atau sesuatu Aksep yangdvterbukan

9. Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan berhubungan dengan perjanjian ini, 
akan diberikan dengan kawal ttpu telex n(am surat tercutit yang tercepat yang dikiripr 
berik'ut Ini :
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P.t. liANK NIACA 

Alamat Kawal : - 

Telex : ~

Surat : J 1 .  T u n ju n g an  Mo. 41, S u ra b a y a .

milNJAM
Alamat Kawat : ~

Telex : -

Surat : J l .  Ja m b i No. 55 , S u ra b a y a .

810. Somua biayt yang dapjt ditagih dan harus dibayar dan yang timbu! berdasarkan perjanjian ini dan 
akibjf dari pada perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas-kepada, biaya-biaya yang bertaiian dengan

•.-.mj'fcnan dan pcnilikan jaminan, vipah seria beban-beban dan seliap pembayaran yang harus dibayar DANK 
,-jji pengacara dan/atau penasehat hukum yang diberl tugas oleh BANK untuk menagih kredit tersebut, sc- 
 ̂ sngVos-ongkos yang bcrsangkuian dengan realisasi Jaminan itu, termasuk komisi dan pembayaran-pemba- 
■jiliinnya kepada pihak keiiga, demikian pula bca meteral dari pada perjanjian Ini, dan seliap iambahan dari- 
.;nvi, perjanjian pemberian jaminan dan/atau seliap Aksep yang diterbitkan, menjadi tanggungan PEM INJAM .

11. PEMINJAM mcncmngkaii dengan ini, bahwa PEM INJAM akan tunduk kepada semua peraturan dan 
jjun mengenai kredil-kredil yang ada pada BANK sekarang atau yang akan diadakan kelak, kemudian kedua

plliak bersama ini menyetujui untuk mehundukkan kelentuan-kclentuan dari pada - dan perjanjian ini 
,fgala konsekwensi dari padanya,pada hukum dan peraturan-pcraturan yang berlaku di Indonesia.

12. Atas kredit yang dibuk? ini berlaku pula kelerituan*ketentuan sebagai berikut :

" Sesuai yang tercantum dalam Lampiran Perjanj’ian Kredit ‘

13. Untuk pelaksnnaan perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak mcmilih domisili yang letap dan 
•n di kantor Panilera Pengadilan Ncged dltempat kantor BANK, dimana PEM IN JAM  memegang rekening 

yaag dimaksudkan dalam pcrjsnjiart Int.
-.ssii ini berlaku juga unluk paia ahli Waris d̂ rt penerima hak.

SiiBAGAl BUKTI IU:.KSUTUJUAN, kedua belah pihak menutup perjanjian Ini di S u ra b a y a ...7™ “

pada hari tnl langgal . . . i - j * . . ..................... 19...®?.

I5 !• M 1 N J A .V P.T. BANK NIACA

l i f e
t» t f ••

/PC. 1 /-•
f StiUsfcljSiL̂ ktur.
r X^.A a ̂  4

0 110.
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Lampiran Perjanjian Kredit No. KIK 05.013 
tanggal 11 Januari iTfcSE. 1982.

"jits.

- Jumlah kredit berikut bunga, propiiii dan ongkos-ongkos atau beban 
lainnya harus dibayar lunas oleh PEMINJAM selambat-lambatnya pada 
tanggal 11 Januari 1986. --- ----- ------------------- ------------------

- Atas hutang tersebut dikenakan bunga uang sebesar 10,5% (sepuluh 
setengah persen) setahun untuk Kredit Investasi Kecil (KIK) dan 
BANK diberi kuasa untuk sewaktu-waktu merobah bunga ini sesuai 
dengan keadaan, tanpa BA&K mendapat persetujuan terlebih dahulu 
dari PEMINJAM. ------------------------------------------------------------

- Mulai tanggal 11 Agustus 1982 sampai dengan tanggal 11 Mc^ember 
1'985 PEMINJAM diwajibkan untuk membayar uang cicilan sebesar
R p . 238.000,-- {dua ratus tiga pulnh delapar. ribu rupiah) setiap 
bulan dan mulai tanggal 11 Desember 198i> sampai dengan tanggal
11 Januari 1986 PEMINJAM diwajibkan un-tuk membayar uang cicilan 
sebesar Rp. 240.000,—  (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap 
bulan. ---------------------------------------------------------- ----------

- Jika PEMINJAM lalai membayar uang cicilan selama 3 (tiga) angsuran 
berturut-turut, maka BANK diberi kuasa untuk menjual ja;ninan dan 
BANK berhak untuk menarik kembali pinjaman yang telah diberikan c 
sebelum jatuh waktu. — — ----- ------------------- -------------------- •

- BANK diberi kuasa oleh PEMINJAM untuk mendebet rekenir.gnya pada BANK 
guna pembayaran angsuran ataupun biaya-biaya lain yang timbul 
sehubungan dengan Perjanjian Kredit ini. -----------------*--------------

- Semua kata-kata Aksep hendaknya dibaca "Tanda Terima Uang Oleh 
Nasabah. " -------— ---------------------------- -— ------------ --------- —

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK 
DITINJAU DARI SEGI YURIDIS

ELL1E SUSANTO


	gdlhub-gdl-s1-2013-susantoell-25550-1.cover.pdf
	gdlhub-gdl-s1-2013-susantoell-25550-2.lemba-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-susantoell-25550-3.lemba-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-susantoell-25550-4.kata-r
	gdlhub-gdl-s1-2013-susantoell-25550-5.dafta-i
	gdlhub-gdl-s1-2013-susantoell-25550-6.babi-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-susantoell-25550-7.babi-k
	gdlhub-gdl-s1-2013-susantoell-25550-8.babi-s
	gdlhub-gdl-s1-2013-susantoell-25550-9.babi-k
	gdlhub-gdl-s1-2013-susantoell-25550-10.bab-
	gdlhub-gdl-s1-2013-susantoell-25550-11.daft-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-susantoell-25550-12.lamp-n



