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ABSTRAKSI 

 

Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang semakin ketat dengan persaingan antar 
pelaku dunia usaha membuat pelaku dunia usaha atau bisnis dituntut untuk lebih ekstra 
dalam meningkatkan produktivitas usahanya. Salah satu daya penggerak untuk 
meningkatkan produktivitas suatu usaha adalah kepemilikan modal yang memadai, 
karena tanpa tersedianya modal yang memadai mustahil suatu kegiatan usaha atau bisnis 
bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, cara untuk memperoleh modal 
usaha adalah melalui kegiatan pinjam meminjam yang biasa dikenal dengan kredit. 
Dalam kegiatan pemberian kredit, pihak pemberi kredit (Bank/Kreditur) pasti 
mewajibkan pihak penerima kredit (Debitur) untuk menyerahkan suatu agunan sebagai 
wujud pelaksanaan salah satu prinsip perbankan yakni prinsip kehati-hatian sebagaimana 
tertuang dalam ketentuan Pasal 2 jo Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. 
Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada barang agunan yang berupa harta bersama 
perkawinan campuran yang berupa hak milik atas tanah dalam perjanjian kredit 
perbankan. Dan sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagaimana prosedur pengikatan 
harta bersama perkawinan sebagai agunan dalam perkawinan campuran serta akibat 
hukum terhadap agunan apabila perkawinan campuran itu putus, mengingat bahwa dalam 
konsep perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan adalah terletak pada adanya perbedaan kewarganegaraan di antara 
masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan sehingga nantinya terkait dengan 
aspek hukum perdata internasional. 
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                                                           ABSTRACT 

 
The growing of business competition along with the rivalry between the performers of 
business influences their enthusiasm to increase their productivity through some ways. 
One of them is the available of capital; it is the most interesting element to make a 
business is going on well. The most interesting way to obtain capital is by credit system. 
In this activity, the credit receiver (debitor) should submit ‘agunan’ as the requirement 
from the credit giver (Bank / Creditor). The ‘agunan’ here is used as the implementation 
of banking principle in the same manner as in Pasal 2 jo Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 about Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 about 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. 
This study focuses on the ‘agunan’ that is the ownership of land in banking credit 
agreement as the joint property in cross bred. The objective of this study is to find the 
procedure of the ‘agunan’ ownership above based on legal rule, included the procedure 
when the cross bred is over. Based on Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
about the concept of cross bred, the difference of citizenship between them becomes the 
problem related with the law aspect in international court of justice.  
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