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lsi Ringkasan : 
Undang Undang Nomor 20 Tahun 1968 ten tang Bank Tabung 

an Negara mengatakan bahwa Bank Tabungan Negara dap~t mem
berikan pinjaman uang atau kredit uang bagi atau untuk w~r 
ga negara Indonesia yang ingin mambeli rumah meialui deve
loper yang m~njadi rekanan Bank Tabungan Negara. Karena be 
Ium adanya peraturan pel'3.ksanaan d'~ri Undang Undang terse
but maka akan menimbulkan mesalah siapa yang berhak melaku
kan perjanjian kredit pemilikan rumah. 

Mengingat pasal 1338 Kitab UndangUndang HUi\.um Perita 
ta yang memberikan kebebasan mengada.(an perjanj ian d~n pen
jelasan umum Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang
Pokok Pokok Perbankan yang menyatakan babwa khususnY3 b agi
bank-bank pemerintah perluditetapkan prioritas-prioritas
perkreditan yang harus diutamakan maka aksn menimbulkan per
masalaban 8ampai sejauh mana campur tangan pemerintah da
lam perjanjian kredit pemilikan rumah ini. Untu,\. itu perlu
di teli ti ape. saja t.ak dan kewaj iban para pihak yang terli 
bat dalam perjanjian tarsebut. 

Masalah lain yang perlu diteliti adalah apakah yang 
t dapat dijadikan jaminan dala~ perjanjian kredit pemilikan

rumah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelas

an mengenai pellksanaan perjanjian kredit pemi11kan rumah 
pada Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya dan untuk bahan 
referensi perkuliahan hukum perdata di Fakultas Hukum Uni
Yersitas Airlangga mengenai aspek hukum perjanjian.

Penelitian ini merupakan peaelitian hukum normatit 
untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan ru
mah pads Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya. 
Metode pendekatanmaaalm pada penelitian ini adalah pe3de
katan monodiwipliner t artinya pemecahan m'j,s 1.1 ;I.h dalam pene 
Iitian ini berd'l.sarkfln kaj ia.n disiplin hukulD 8aj "l. t khusus
ilmu hukum perd.\. ta. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh di kan
tor Bank Tabungan Negara Cabang Sur'lbay.l. dl.n kantor DeTe
loper PT. Ponddk Permata Estate Surl.baya.

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan studi doku 
men melalui pelbagai peraturan perund'lngan yang mengatur 
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masalah perjanjian kredit pemilikan rumah. Data Ilpangan di 
kumpulkan deng~ cara wa.ancara dengan berbagai pihak yqn«
terkai t. 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini A 
adalah analisa deduktit logik dan analisa interpretasi.

Kesimpulan yang dap~t diambil dari peneliti~n ini 
adalah bahwa perj anj ian kredit pemilik>J.n rwn':l.h pada B<lnk 
Tabung n Neg~r~ pada umumnya dapat dilakukan oleh setiap 
orang yang memenuhi syarat-syarat perjanjian p~da umumnya
dan syarat-syarat lain yang diajukan oleh Bank Tabungan Ne 
gara. Masing-masing pihak mempunyai hakyang dapat dituntut 
pemenutl'lnnya dan sebaliknya mempunyai kewaj iban yang haBus 
dilaksanakan. Jaminan dalam perjanjian kredit pemilikan ru 
mah ini adalah sertitikat hak ~una bangunan rumah dan tanaa 
yang dibeli dari deTeloper.

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian
ini adalah bahwa,bendaknya akte perjanjian kredit pemilikan
rumah merupakan perumusan bersama ant~ra debitur dengan Bank 
Tabun••n Negara. Hendaknya kUBsa memasang hipotik dalam dQ
nia perbankan tidak dianggap sebagai perjanjian jaminan. ka 
rena kuasa memasang hipotik adalah tetap kuasa yang tidak 
memberi hak istimewa sepert' yang diberikan oleh perjanjian
jaminan. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Laporan Penelitian PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH 
PADA BANK TABUNGAN NEGARA SURABAYA

Enny Narwati, S.H.




