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1. Mosglgh pene1111an 
Sejak tahun 19~U-an. Pemerintah telah mencanang

kan untuk meningkatkan ekspor non migas, antara 18 in 
dengan menerbitkan serangkaian kebijaksanaan yang mem
berikan kemudahan bagi para eksportir untuk mengekspor 
has!l industrlnya. Kebijaksanaan ini ditempuh dalam 
rangka secara tertahap mengurangi ketergantungan terha
dap minyak dan gas bumi. 

Di s amp Ln g I t u , berbagai kebijaksanaan telah 
pllla digariskan dalam rangka untuk membantu peningkatan 
etisiensi dan produktititas p~rusahaan dalam bidang 
keuangan, yaitu me La Lu i PAKTO 1~1!7 dan PAKDES 1~1!1!. 

Kebijaksanaan itu ternyata mampu mendorong peningkatan 
dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan sekaligus 
meningkatkan persaingan antar bank dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Meningkatnya persaingan 
itu menlmbulkan ekses pember ian kredit kepada masyara
kat Lebi h bersitat konsmtit d a r i pda kredit yang b e r s I>
tat produktit, Keadaan ini membawa dampak intlatoir 
y a k n i peningkatan jumlah dana yang berhasil dihimpun 
t i da k diimbangi dengan peningkatan Lnv s s t a s i riil dan 
kenaikna produksl. Akibat lebih l a n i u t , hal ini turut 
mendorong tingginya intlasi sampai mendekati dua digit, 

Guna mendorong stabiJitas moneter dan menekankan 
laj,. intla5i, sejak pertengahan 1~~U Pemerintah mener
apkan kebijaksanaan llang ketat (tisht money pollcy/ 
TMP). a n t a r a lain, dengan· menarlk kredit likuiditas 
Bank Indonesia (BI) pada bank-bank pemerintah dan 
pengendalian jumlah uang yang heredar melalui Operasi 
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Pasar Terbuka (OPT). Kebijaksanaan TMP memang berhasil 
menekan laju inflasi sementara waktu, karena di s i s i 
lain pihak bank berba1lk menjadi sangat berhati-hati 
dan selektif dalam menyalurkan kredit. 

Kredit dan pengelolaan dana yang dilakukan 
selama ini telah menimbulkan 'mismachi' dana yang 
kemudian i ku t mendorong men i ngka t nya s uku bunga a n t a r 
bank. Keadaan ini menjadikan pengusaha mengalami kesu
litan memperoleh dana untuk modal kerjanya. Lebih-lebih 
rnen g i ng a t kemarnpu a n pengusaha da lam menj adi k a n b a r a ng 
jaminan s ema k i n terbatas. Kondisi ini mempertajam 
persaingan antar pengusaha, sehingga tidak jarang dalam 
menarik konsumen, pengusaha mengubah transaksi yang 
biasanya dilakukan secara tunai (cash) menjadi transak
si kredit atau memperpanjang tenggang waktu pembayaran. 
Hal ini telah menyebabkan semakin sulit mengelola modal 
k e r j any a . Apa l a g I b I l a diperhatikan, kebanyakan dun i a 
usaha masih memiliki keterbatasan keahlian dalam mena
ngani penjualan dengan cara kredit karenanya umumnya 
mereka berkonsentrasi untuk meningkatkan p r o du k s I dan 
pemasaran. Akibatnya, tidak jarang pengusaha menjadi 
bangkrut karena piutang ragu-ragu mengganggu 'cash 
flow' nya unt~k dapat mengatasi masalah pembiayaan 
kendala berusaha sebagaimana 'lingkaran setan' tersebut 
di atas dan mengatasi masalah pembiayaan bagi perusa
haan karenanya kehadiran lembaga anjak piutang (factor
ing) akan sangat membantu karena mampu menyediakan 
pembiayaan baru dalam bent uk 'instant cash' sampai 
dengan 80% dari nilai tagihan. 

Beranjak dari latar belakang permasalahan yang 
kam i kemukakan tersebut di atas, maka perusahaan yang 
kami ajukan adalah : 
1) Bagaimana praktek perjan)ian factoring antara per

us a ha a n factoring (pembeli piutang) dengan clilut 
(perusahaan penjual piutang), juga dengan konsumen 
mereka '! 

~)	 Bagaimana karakteristik perjan]lan factoring di
kaitkan dengan ketentuan Hukum Perikatan '! 

2.	 Tujuan Penelitian : 
Penelitian ini bertujuan untuk megetahui praktek 

perjanjian factoring, karakteristik perjanjian factor
ing sekaligus prospek factoring sebagai lembaga pem
biayaan yang relatit baru di Indonesia. 

Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan bahwa 
penclitian ini dapat bermantaat bagi pengembangan 
perkuliahan Hukum Perdata dan dapat menjadi masukan 
(input) bagi p ernb a ng u na n dan kegiatan perekonomian di 
Indonesia. 
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3. MetQde p~neli!ig~ : 
Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan 

j u r i d i s , Penelitian ini bersifat doktriner dengan 
mengamati fenomena yang terjadi di dalam masyarakat 
dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan 
y a i t u Keputusan Presiden (Kep-Pres) No. il1/1Y!!!! dan 
Ke pu t us an Menteri Keuangan No.1:t51/KMK.OlJ/1Y!!!! dan 
asas-asas Hukum Perikatan dan perjanjian yang diatur 
dalam KUH Perdata. 

Sumber data yang dipergunakan un t uk penelitian 
ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang kompe
ten seperti perusahaan factoring (dalam hal ini sebagai 
responden dipilih Bank International Indonesia Finance 
dan Niaga Factor ing Corpora t ion) dan perusahaan yang 
bertindak sebagai client (penjual piutang). Data s a
kunder kami peroleh dari peraturan perundang-undangan 
dan bahan-bahan pus taka yang mendukung permasalahan 
yang ada. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik 
wawancara. Perigumpu Lan da ta sekunder d t l a kukan dengan 
cara membaca dan menelaah bahan pus taka sebagai landas
an teoritis untuk mengkaji permasalahan. 

Data primer dan data sekunder yang terkumpul 
kemudian dianalisa dengan metode deduktif suatu analisa 
yang beranjak dari suatu kenyataan umum untuk ditarik 
kepada suatu simpulan yang bersifat khusus. Namun 
demikian hasil dari simpulan yang bersifat khusus ini 
juga dapat memberikan gambaran yang bersifatumum untuk 
menelaah kasus-kasus yang sejenis. Simpulan yang di t a> 
rik secara silogisme tersebut adalah mengenai Perjanji
an Anjak Piutang (Factoring) dikaitkan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum 
Hukum Perikatan dan Hukum ~erjanjian sebagaimana diatur 
dalam KUH Perdata dengan tetap memperhatikan spesitika
si perjanjian factoring itu sendiri. 

Secara purposive lokasi penelitian yang dipilih 
adalah kota Surabaya dan Jakarta. 

4. K~simpYlan dgn $grgn : 
Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan 

tersebl,lt di atas, nampak bahwa lembaga pembiayaan 
khususnva perjanjian factoring (anjak p i u t a ng ) mampu-: 
nyai peranan penting dalam pengelolaan sumber pem
biayaan pembangunan. 

Perjanjian factoring memberikan peluang yang 
cukup menarik untl,lk mendapatkan dana yang dapat menyem
batani antara waktu penjualan dengan penagihan yang 
selama ini menyulitkan kelancaran a r u s dana p r odu s e n 
dan distributor barang dan jasa. 

iii 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PENELITIAN ASPEK JURIDIS ANJAK PIUTANG (FACTORING) AGUS WIDYUNLORO



Perjanjian factoring pada dasarnya melibatkan J 
pihak y a i t u perusahaan factoring (factor), perusahaan 
penjual piutang (client) dan pembeli (customer) . 

.Kegiatan usaha factoring pada dasarnya dapat 
dilakukan dengan cara : 
1) pembelian account 
~) pendiskontoan promissory notes. 

Sebagai perjanjian yang didasarkan pada asas 
kebebasan berkontrak, transaksi factoring bersifat 'Sui 
generis'. Namun demikian ada ketentuan dan .prinsip
prinsip dasar' dalam KUH Perdata yang dapat dipakai 
sebagai dasar telaah juridis transaksi factoring. 
Prinsip tersebut ilah transaksi factoring bersifat 
'accessoir' (tambahan) yang tergantung pada perjanjian 
pokoknya yai tu perjanj ian hutang-piutang yang t e r b i t 
dari kontrak jual beli --- dimana untuk. pengalihan 
piutang dilakukan dengan ·Cessie'. 

Untuk lebih mendorong pertumbuhan perusahaan 
factoring serta untuk dapat memberikan perlindungan 
yang memadai bagi para pihak yang terkait, maka diper
lukan suatu peraturan a t au undang-undang yang khusus 
mengatur mengenai factoring. Selain itu perlu juga 
ditumbuhkan penciptaan hukum oleh hakim melalui juris
prudensi yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka 
menyelesaikan masalah factoring. Lebih-Iebih apabila 
dilihat bahwa sesungguhnya lembaga factoring pertama 
kali.muncul di negara-negara yang menganut "Common Law 
Sy~tem~ sedangkan perangkat hukum KUH Perdata dan KUH 
Dagang yang berlaku di Indonesia adalah merupakan 
produk hukum" Civil Law System'.' 

Sebagai lembaga pembiayaan yang relatif baru di 
Indonesia, maka dirasa perlu untuk memasyarakatkan 
lembaga factoring ini kepada masyarakat sebab banyak 
pengusaha Indonesia Yang belum mengenal jasa factoring 
ini. Untuk itu maka perusahaan factoring harus mencari 
pasar secara agresif agar dapat dikenal oleh pengusaha 
Indonesia. 
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