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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN 

 

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Pengertian perjanjian atau kontrak yang diatur dalam Buku III Bab 

Kedua KUHPerdata Indonesia, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjani 

untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan kedua orang yang bersangkutan 

mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban 

kedua belah pihak atas suatu prestasi.18 Menurut M. Yahya Harahap, suatu 

perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau 

lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh 

prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan 

prestasi.19 

Dari beberapa pendapat tentang pengertian perjanjian diatas dapat 

dipahami bahwa perjanjian berisikan janji-janji yang sebelumnya telah 

disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak 

yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan.20 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 
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Syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 

1320 KUH Perdata untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat 

syarat : 

a. Kesepakatan kedua belah pihak 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

c. Suatu pokok persoalan tertentu 

d. Adanya kausa yang halal.21 

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum 

yang berkembang, digolongkan ke dalam : 

a. Dua unsur a dan b yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan 

perjanjian (unsur subyektif) 

b. Dua unsur c dan d yang berhubungan langsung dengan obyek 

perjanjian (unsur objektif). 

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas 

dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari para pihak-pihak yang 

melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan 

dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan. Apabila 

salah satu unsur objektif tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut 

batal demi hukum dan apabila salah satu syarat subyektif tidak terpenuhi 

maka perjanjiannya dapat dibatalkan.22 

3. Asas-asas Perjanjian 
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a. Asas kebebasan berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : 

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.23 

b. Asas Konsesualisme 

Asas konsesualisme diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH 

Perdata. Asas konsesualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa 

perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup 

dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan 

persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua 

belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan 

pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.24 

c. Asas pacta sunt servanda 

Asas yang menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga wajib 

menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak 

sebagaimana layaknya undang-undang.25 

d. Asas itikad baik 

Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat 

(3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
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e. Asas Moral 

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu 

perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya 

untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam 

zaakwerneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan 

sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum 

untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu factor 

yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan 

perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) 

sebagai panggilan hati nuraninya. 

f. Asas kebiasaan 

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu 

perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, 

akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. 

g.  Asas kepercayaan  

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang 

yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang 

diadakan diantara mereka dibelakang hari.
26

 

4. Perjanjian Kredit 

Perjanjian Kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia 

merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur 
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dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian 

kredit itu diadakan pada hakikatnya meruapakan salah satu perjanjian 

pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1757 sampai 1769 

KUH Perdata.
27

 

Namun demikian dalam praktek perbankan modern, hubungan 

hukum dalam kredit tidak semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam 

meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian 

yang lainnya seperti perjanjian pemberian kekuasaan, dan perjanjian 

lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil 

adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang terkait tersebut. 

Klausul yang perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit 

adalah syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (predisbursement 

clausul), klausul mengenai maksimum kredit (amount clausul), klausul 

mengenai jangka waktu kredit, klausul mengenai bunga pinjaman (interest 

clausul), klausul mengenai barang agunan kredit, klausul asuransi 

(insurance clausul), klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank 

(negative clausul), tigger clausul atau opeisbaar clausul, klausul mengenai 

denda, klausul ketaatan ketentuan bank, dan pasal penutup. 

Perjanjian kredit menurut sutarno adalah “perjanjian pokok atau 

perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditor dan 

debitur”. 
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Defenisi ini terlalu singkat karena hanya difokuskan pada hak dan 

kewajiban antara kreditur dan debitur, padahal dalam perjanjian kredit itu 

sendiri yang paling prinsip adalah kesepakatan para piha. Defenisi lain 

dikemukakan Sutan Remy Sahdeini. Sutan Remy Sahdeini mengartikan 

perjanjian kredit adalah : “perjanjian bank sebagai kreditur dengan 

nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 

imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
28

 

 

B. Tinjauan Umum tentang Bank 

1. Pengertian Bank 

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-

jasa bank lainnya.29 

 Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.30 
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2. Dasar Hukum Perbankan 

Adapun dasar hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam bentuk Undang-

undang,  Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI), 

antara lain:  

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 (UUP). 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia (UUBI Tahun 1999). Kemudian diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Selanjutnya diubah melalui 

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yakni 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Selanjutnya disebut UUBI 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang 

Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2008. 

d. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah 

(UUPS) 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, 

Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. 
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f. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006, tanggal 8 

November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. 

g. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/1/PBI/ 2009, tanggal 27 Januari 

2009 tentang Bank Umum.31 

3. Jenis-jenis Bank 

a. Dilihat dari segi fungsinya 

1) Bank Umum 

Secara umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti 

dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah 

operasinya dapat dilakukan diseluruh jasa perbankan yang ada. 

Wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, 

bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank 

komersial.32 

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan uasaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya 

BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
33

 

b. Dilihat dari segi kepemilikannya 
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1) Bank Milik Pemerintah 

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini 

sepenuhmya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh 

keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.Contoh : 

a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI) 

b) Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

c) Bank Tabungan Negara (BTN) 

d) Bank Mandiri
34

 

2) Bank Milik Swasta Nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar 

sahamnya dimiliki oleh swastanasional. Hal ini dapat diketahui 

dari akte pendiriannya didirikan oleh swasta sepenuhnya.Contoh : 

a) Bank Bumi putra 

b) Bank central Asia 

c) Bank Danamon 

d) Bank Internasional Indonesia 

e) Bank Lippo 

f) Bank Mega 

g) Bank Muamalat 

h) Bank Niaga 

i) Bank Permata
35
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3) Bank Milik Koperasi 

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya 

dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 

Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). 

4) Bank Milik Asing 

Merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak 

asing (luar negeri) di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang 

dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta maupun 

pemerintah asing,36Contohnya : 

a) ABN AMRO Bank 

b) American Exspress Bank 

c) Bank of America 

d) Bank of Tokyo 

e) Bankok Bank 

5) Bank Milik Campuran 

Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah 

pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya kepemilikan 

saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta 

nasional. Komposisi kepemilikan saham secara mayoritas dipegang 

oleh warga Negara Indonesia.Contohnya : 

a) Bank Finconesia 
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b) Bank Merincorp 

c) Bank PDFCI
37

 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit 

1. Pengertian Kredit 

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehiudpan sehari-hari 

di msyarakat. Berbagai macam transaksi sudah banyak dijumpai seperti 

jual beli barang dengan cara kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan 

secara tunai (kontan), tetapi pembayaran harga barang dilakukan dengan 

angsuran. Selain itu dijumpai pula banyak warga masyarakat yang 

menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kepentingan memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama 

dengan utang karena setelah jangka waktu tertentu mereka wajib 

membayar dengan lunas. 

Kata kredit berasal dari bahasa romawi yaitu credere yang artinnya 

“percaya”. Apibila hal tersebut dihubungkan dengan tugas bank, maka 

terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk 

menjaminkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur) karena debitur 

dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya 

setelah jangka waktu yang ditentukan.38 
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Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang No 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibka waktu tkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
39

 

Dari pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa kredit atau 

pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan 

uang.40 

2. Dasar Hukum Kredit 

Dalam undang-undang perbankan tidak dicantumkan secara tegas 

apa dasar hukum kredit. Hanya saja dari pengertian kredit sebagaimana 

yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 13 dapat disimpulkan dasar hokum 

pemberian kredit adalah perjanjian. Dalam pasal 1754 KUH Perdata 

dijelaskan bahwa pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana 

pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu 

barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat 
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bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang 

sama dari macam keadaan yang sama pula.41 

Dalam aspeknya perjanjian ini tunduk kepada Undang-undang 

Perbankan dan bagian umum Buku III KUH Perdata. Perjanjian kredit 

pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan.Undang-Undang ini merupakan lex specialis. Sedangkan lex 

generalisnya bertopang pada KUH  Perdata Buku III ke-3 tentang pinjam-

meminjam.42 

3. Jenis-jenis Kredit 

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai 

pandangan. Dalam hal ini macam atau jenis kredit yang ada juga tidak bisa 

dipisahkan dari kebijaksanaan perkreditan yang digariskan sesuia tujuan 

pembangunan. Pada mulanya kredit didasarkan atas kepercayaan murni, 

yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling 

mengenal. Dengan berkembangnya waktu maka bekembang pula unsur-

unsur lain yang menjadi landasan kredit, sehingga berkembang berbagai 

jenis kredit seperti yang ada saat ini.
43

 

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari 

kriteria lembaga pemberi-penerima kredit,  jangka waktu serta penggunaa 
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kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, atau dari berbagai kriteria 

lainnya. 

a. Dari segi lembaga pemberian-penerima kredit yang menyangkut 

struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit dapat 

digolongkan menjadi sebagai berikut: 

1) Kredit Perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan 

atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau 

bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai sebagian 

kebutuhan permodalan, dan atau dari bank kepada individu untuk 

membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang 

maupun jasa. 

2) Kredit Liquiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral 

kepada Bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya 

digunakan sebagai dana untuk membiayai krgiatan perkreditannya. 

Kredit ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka 

melaksanakan tugasnya sesui ketentuan Pasal 12 UU Bank Sentral 

Tahun 1968, yaitu memajukan urusan perkreditan dan sekaligus 

bertindak sebagai pengawas atas urusan kredit tersebut. Dengan 

demikian bank Indonesia mempunyai wewenang untuk 

menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif dibidang 

perkreditan bagi perbankan yang ada.
44
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3) Kredit Langsung, Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada 

lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya Bank 

Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka 

pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit 

langsung kepada pertamina, atau pihak ketiga lainnya. 

b. Dari segi tujuan penggunaanya, kredit dikelompokkan menjadi: 

1) Kredit Konsumtif, yaitu kredityang diberikan oleh bank pemerintah 

atau bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan 

konsumsi sehari-hari. 

2) Kredit Produkti, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi. 

Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan 

modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, 

adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih. Kredit eksploitasi 

adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan dunia 

usaha akan modal kerja yang berupa persediaan bahan baku, 

persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta 

piutang, dengan jangka waktu yang pendek.
45

 

3) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi 

konsumtif dan semi produktif). 

c. Dari segi dokumen, kredit sangat terikat dengan dokumen-dokumen 

berharga yang memiliki substitusi nilai sejumlah uang, dan dokumen 
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tersebu merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak 

digunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dengan jarak jauh. 

Jenis kredit ini terdiri dari: 

1) Kredit Ekspor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber 

pembiayaan bagi usaha ekspor. Bisa dalam bentuk kredit langsung 

maupun tidak langsung, seperti pembiayaan kredit modal kerja 

jangka pendek maupun kredit investasi untuk jenis industri yang 

berorientasi ekspor. 

2) Kredit Impor 

d. Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat 

dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki, dsb, maka jenis 

kredit dikelompokkan menjadi: 

1) Kredit Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang 

digolongkan sebagia pengusaha kecil.  

2) Kredit Menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha 

yang asetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil 

3) Kredit Besar. 

e. Dari segi waktunya kredit dikelompokkan menjadi: 

1) Kredit Jangka Pendek (short term loan), yaitu kredit yang 

berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa 

kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit 

wessel. 
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2) Kredit Jangka Menengah (medium tern loan), yaitu kredit 

berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. 

3) Kredit Jangka Panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 

3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit 

investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan 

dalam rangka rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian 

proyek baru.
46

 

f. Dari segi jaminannya, kredit dapat dibedakan menjadi: 

1) Kredit Tanpa Jaminan, atau kredit blangko (unsercured loan). 

Kredit ini menurut Undang-undang Perbankan Tahun 1992 

mungkin saja bisa direlisasikan karena UU perbankan tahun 1992 

tidak secara ketat menentukan bahwa pemberian kredit, bank wajib 

mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur 

untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. 

2) Kredit Dengan jaminan (secured loan), dimana untuk kredit yang 

diberikan pihak kreditur mendapat jaminan bahwa debitur dapat 

melunasi hutangnya. Didalam memberikan kredit bank 

menanggung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus 

memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk 

mengurangi resiko tersebut maka diperlukan jaminan. Adapun 
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bentuk jaminan berupa jaminan kebendaan maupun jaminan 

perorangan.47 

 

D. Tinjauan Umum tentang Agunan 

1. Pengertian Agunan 

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda 

milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika 

terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. 

Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang 

ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup 

usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk  jaminan jenis ini, diperlukan 

kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa circle live 

usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk 

mengembalikan pembiayaan  yang telah diberikan berdasarkan prinsip-

prinsip syariah.48 

2. Fungsi Agunan 

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, 

untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga 

yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, 

sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan 

jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak debitur.  
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Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yoyakarta: Andi, 2000), cet. ke-1, h. 4  
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Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, diakses pada tanggal 

16 Agustus 2017, dari http://blogspot co.id/2015/01 agunan-jaminan. 
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Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta 

yang dijaminkan. 

Fungsi jaminan adalah untuk menyakinkan bank atau kreditur 

bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang 

diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan 

berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki 

debitur merupakan jaminan immateriil yang berfungsi sebagai first way 

out. Dengan jaminan immateriil tersebut dapat diharapkan debitur dapat 

mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan 

(revenue) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. 

Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (materiil) 

berfungsi sebagai second way out. Sebagai second way out, pelaksanaan 

penjualan/eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal 

memenuhi kewajibannya melalui first way out.49 

Menurut Prof. Soebekti jaminan yang baik dapat dilihat dari: 

a. Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga 

b. Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan 

guna meneruskan usahanya 

c. Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan 

dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi.50 

                                                             
49

Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: 
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Soebekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia 
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E. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Kreditur 

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP 

Tanggal 29 Mei 1993 dapat dilakukan Recheduling yaitu upaya 

penyelematan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syrat perjanjian 

kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayran kembalin kredit atau 

jangka waktu,termasuk graceperiot baik termasuk besarnya jumlah 

angsuran atau tidak. Tahap berikutnya yaitu  reconditioning, upaya 

penyelamtan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau 

seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perbahan 

jadwal ansuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut 

tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konfersi atas 

seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
51

 

Perlindungan hukum secara umum yang diberikan undang-undang 

dapat dilihat dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, sehingga pada 

masa mendatang perlu diadakan pengaturan lebihlanjut tentang pengalihan 

resiko kepada pihak ketiga (pihak asuransi), sumber dana bank-bank 

swasta, besarnya dana, batas maksimum penyaluran kredit tanpa agunan, 

tata cara pengawasan kredit tanpa agunan, eksekusi pebankan dalam hal 

terjadinya wanprestasi dalam Kredit Tanpa Agunan.
52

 

 

 

                                                             
51
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