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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga perbankan dibentuk untuk membantu masyarakat dalam 

menyimpan uang dan meminjam uang untuk keperluan konsumtif dan untuk 

mengembangkan usaha. Meminjam uang di bank disebut kredit, artinya 

nasabah mendapatkan uang di bank melalui persyaratan dan prosedur yang 

sudah ditentukan oleh pihak bank. 

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 

disebutkan bahwa,  “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga”
1
 

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada 

umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (standard contract). 

Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya sudah 

disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitor hanya 

mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu 

                                                 
1
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan  



2 

 

biasa disebut dengan perjanjian baku (standard contract)
2
, di mana dalam 

perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima. 

Nasabah dalam kontek Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan 

nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan 

dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank 

dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah 

nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan 

perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara orang yang 

satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari 

ketentuan ini dapat diketahui bahwa perjanjian itu terdapat dalam bidang 

hukum harta kekayaan, bidang hukum keluarga, bidang hukum waris dan 

dalam bidang hukum pribadi, yang dikenal perjanjian dalam arti luas. 

Sedangkan dalam arti sempit hanya dalam bidang hukum kekayaan saja.
3
 

Perkembangan perbankan di Indonesia saat ini cukup tinggi, yang 

ditandai dengan banyaknya muncul lembaga perbankan, baik pemerintah 

maupun swasta yang menawarkan berbagai produk kepada nasabah atau 

masyarakat. Namun dalam perjalanannya tidak semua bank tersebut dapat 

bertahan dan berkembang sesuai dengan keinginan. 
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Ada beberapa produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabah atau 

masyarakat ternyata kurang menguntungkan pihak bank, karena banyak 

mengalami kemacetan, ditambah lagi dengan kondisi perekonomian yang 

memang lagi kurang baik. Sehingga ada bank yang mengalami penurunan 

dalam perkembangannya, karena terlalu banyak kredit macet yang 

menimbulkan risiko yang harus dihadapi. 

Sedangkan yang dimaksud dengan risiko hukum adalah risiko yang 

timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola 

munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau 

kebangkrutan bagi perusahaan. Risiko hukum antara lain dapat bersumber 

dari pada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian 

hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi 

untuk penyelesaian klaim. 

Risiko dapat terjadi pada setiap perjanjian, termasuk perjanjian 

kredit bank. Kata kredit berasal dari bahasa latin, yaitu Credere yang 

berarti percaya atau to believe atau to trust, oleh karena itu dasar 

pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan atau 

bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan (faith). 

Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan 

memberikan nilai ekonomi (economic value) kepada seseorang atau badan 

usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama 

akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu 
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sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur (bank) 

dengan debitur (user).
4
  

Setiap pinjaman atau kredit yang diluncurkan oleh bank kepada 

masyarakat harus disertai dengan jaminan benda tetap, yaitu berupa tanah atau 

rumah atau kedua-duanya. Jaminan tersebut berguna untuk memperkuat 

pertanggungjawaban nasabah terhadap pinjaman yang diperoleh dari bank. 

Termasuk BNI Cabang Pekanbaru.
5
 

BNI Cabang Pekanbaru, selaku bank milik pemerintah senantiasa terus 

mengembangkan diri untuk dapat bertahan dalam kondisi perekonomian yang 

kurang baik saat ini. Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah pihak BNI 

Cabang Pekanbaru juga memberikan persyaratan untuk menyertai pinjaman 

tersebut dengan jaminan benda tetap, sebagai pertanggungjawaban atas 

pinjaman yang telah diberikan oleh pihak bank.
6
 

Sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut ada permasalahan 

yang terjadi di BNI Cabang Pekanbaru, bahwa ada nasabah yang memberikan 

jaminan surat tanah beserta bangunan rumah, yang telah dibaliknamakan atas 

nama nasabah yang bersangkutan, tetapi penguasaan rumah dan tanah tersebut 

tetap berada pada pemilik pertama (pihak ketiga). Dalam perjalanannya 

ternyata nasabah yang bersangkutan mengalami kemacetan terhadap 

perusahaannya, sehingga terjadi pula kredit macet pada BNI Cabang 

Pekanbaru. 
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Pada saat petugas atau staf dari BNI Cabang Pekanbaru melakukan 

pengecekan terhadap jaminan, yang berupa tanah dan rumah tersebut masih 

dikuasai oleh pihak ketiga (pemilik pertama). Namun dalam perjanjian kredit 

tersebut jaminan tersebut disebut adalah milik nasabah yang bersangkutan, 

tetapi pada kenyataannya pemilik rumah dan tanah yang diagunkan tersebut 

adalah milik teman dari nasabah yang bersangkutan.
7
 

Ketika kredit tersebut macet dan pihak BNI Cabang Pekanbaru datang 

melihat jaminan tersebut, ternyatan jaminan yang berbentuk rumah dan tanah 

tersebut masih dikuasai oleh pemilik pertama (pihak ketiga) dan hal ini tidak 

diketahui oleh pihak BNI Cabang Pekanbaru. Ternyata ada perjanjian 

tersembunyi yang dilakukan oleh nasabah dengan pemilik rumah dan tanah 

tersebut, bahwa akta jual beli dan baliknama yang ditandatangani oleh kedua 

belah pihak tersebut adalah berisi, bahwa pemilik atau pihak ketiga tetap 

menjadi pemilik rumah dan tanah yang diagunkan tersebut, dan pihak bank 

tidak mengetahui hal ini, sehingga balik nama yang dilakukan tersebut bukan 

yang sebenarnya tetapi adalah fiktif, yakni pemilik rumah dan tanah tersebut 

adalah bukan milik dari nasabah tetapi milik dari pihak ketiga tersebut.
8
 

Contoh kasus yang terjadi pada BNI Cabang Pekanbaru pada saat 

penulis melakukan observasi, bahwa nasabah MG meminjam uang pada BNI 

Cabang Pekanbaru dengan menggunakan sertifikat hak milik atas nama YS, 

yang dibaliknamakan atas nama nasabah MG selaku debitur, dimana tanah dan 

bangunan tersebut tetap dikuasai oleh YS selaku pemilik yang telah 
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dibaliknamakan kepada MG agar mendapatkan pinjaman pada BNI Cabang 

Pekanbaru, dan ketika terjadi macet dalam pembayaran angsuran dan pihak 

BNI melakukan survey lapangan terhadap jaminan, maka jaminan tersebut 

masih dikuasai oleh pemilik pertama, yaitu YS.
9
 

Hal ini jelas tidak dibenarkan dalam aturan perbankan, bahwa sertifikat 

tanah dan rumah yang diagunkan tersebut adalah benar milik dari nasabah, 

baru pihak bank dapat mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh 

nasabah yang bersangkutan. Tentunya setelah terjadi kredit macet yang 

dilakukan oleh nasabah, maka hal ini baru diketahui oleh pihak BNI Cabang 

Pekanbaru, bahwa   nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah 

nama nasabah, tetapi penguasaan dan hak milik terhadap rumah dan tanah 

tersebut adalah tetap berada pada pemilik pertama (pihak ketiga). Tentunya 

hal ini menjadi masalah ketika nasabah yang bersangkutan melakukan 

pelanggaran hukum atau melakukan wanprestasi, sehingga untuk melelang 

barang tersebut harus jelas pemiliknya dan barang jaminan tersebut harus 

dalam kondisi kosong atau tidak ada penghuni. 

Pihak ketiga dalam perjanjian kredit tersebut adalah pemegang hak 

miliki atas tanah yang diagunkan, karena atas dasar kepercayaan antara 

nasabah dan pihak ketiga, maka ketika akad kredit hak milik tersebut 

dialihkan kepad nasabah agar dapat pencairan dari bank yang bersangkutan. 

Hal ini merupakan kesepakatan antara nasabah dan pihak ketiga yang tidak 

diketahui oleh pihak bank. 

                                                 
9
Ibid.  



7 

 

Sehubungan dengan hal itu penulis ingin melihat lebih jauh mengenai 

jaminan kredit atas nama pihak ketiga, dengan mengambil judul penelitian: 

“PERJANJIAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN 

SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK PIHAK KETIGA DI BNI 

CABANG PEKANBARU”. 

 

B. Batasan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka untuk memberikan arah dalam 

penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang dibahas tentang jaminan 

kredit atas nama orang lain (pihak ketiga), penguasaan terhadap barang 

jaminan tersebut, barang jaminan yang dimanfaatkan atau disewakan kepada 

orang lain, penyelesaian barang jaminan yang masih dikuasai oleh pihak lain 

(pihak ketiga). 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan sertifikat tanah 

milik pihak ketiga yang sudah dibaliknamakan atas nama debitur di BNI 

Cabang Pekanbaru? 

2. Bagaimana perspektif hukum dalam penyelesaian kredit macet dengan 

jaminan sertifikat tanah milik pihak ketiga yang sudah dibaliknamakan 

atas nama debitur di BNI Cabang Pekanbaru? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penyelesaian kredit kredit dengan jaminan sertifikat 

tanah milik pihak ketiga yang sudah dibaliknamakan atas nama debitur 

di BNI Cabang Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui perspektif hukum dalam penyelesaian kredit macet 

dengan jaminan sertifikat tanah milik pihak ketiga yang sudah 

dibaliknamakan atas nama debitur di BNI Cabang Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan 

studi pada Fakultas Syariah dan  Hukum UIN Suska Riau. 

b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada 

penulis dan para pembaca akan arti pentingnya suatu perjanjian atau 

kesepakatan, dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 

para peneliti yang selanjutnya mengenai permasalahan yang sama. 

c. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak 

bank dan nasabah, agar dapat melaksanakan perjanjian sesuai dengan 

kesepakatan yang sudah ditandatangani.  
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E. Metode Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan langkah-

langkah dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris 

yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian 

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau 

terhadap masyarakat.
10

 Dalam hal ini tentunya melihat penerapan 

kesepakatan dalam perjanjian perbankan yang dihubungkan dengan aturan 

dalam Hukum Perdata. Data yang dikumpulkan mengenai pelaksanaan 

perjanjian kredit dengan jaminan yang diserahkan milik pihak ketiga, dan 

hambatan yang dihadapi oleh pihak BNI Cabang Pekanbaru dalam 

menyelesaikan jaminan yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan 

pada BNI Cabang Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian 

ini adalah karena ada permasalahan dalam penyerahan jaminan oleh 

nasabah yang masih dikuasai oleh pihak lain. 

3. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah bagian kredit pada BNI Cabang 

Pekanbaru dan nasabah. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah 

perjanjian kredit antara pihak BNI Cabang Pekanbaru dengan nasabah, 

yang mana jaminan kreditnya masih dikuasai oleh pihak lain. 
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4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui 

wawancara, yang berhubungan dengan perjanjian kredit dengan 

jaminan yang masih dikuasai oleh pihak lain, serta hambatan yang 

dihadapi oleh pihak BNI Cabang Pekanbaru dalam penyelesaian 

jaminan yang masih dikuasai oleh pihak lain (pihak ketiga). 

b. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa dokumen 

perjanjian kredit, perkembangan BNI Cabang Pekanbaru, dan  struktur 

organisasi BNI Cabang Pekanbaru. 

5. Populasi dan Sampel 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

 

NO 
JENIS 

POPULASI 
POPULASI SAMPEL PERSENTASE KETERANGAN 

1 Pimpian dan 

Karyawan 

BNI Cabang 

Pbr 

25 2 10 % PURPOSIVE 

SAMPLING 

2 Nasabah 

yang 

Bermasalah 

16 3 20% PURPOSIVE 

SAMPLING 

JUMLAH 41 5 -  

 Sumber: Data lapangan, Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas, Populasi adalah seluruh obyek atau 

seluruh unit yang diteliti, dan sampel adalah merupakan bagian dari 

populasi yang  diteliti.
11

 Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan 

karyawan pada BNI Cabang Pekanbaru, yang berjumlah 25 orang, dalam 
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hal ini penentuan sampel sebesar 10% sebanyak 2 orang, dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Untuk nasabah sebanyak 16 

orang yang menggunakan jaminan sertifikat tanah milik pihak ketiga, 

diambil sampelnya sebesar 20% yaitu  sebanyak 3 orang, dalam hal ini 

penentuan sampel mengunakan metode purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel, dimana penulis menentukan populasi yang dapat 

dijadikan sampel dalam penelitian ini.
12

 

6. Metode Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena 

sosial atau prilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus 

tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.
13

  

b. Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika 

seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan 

dengan masalah penelitian kepada seorang responden.
14

  

c. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari 

permasalahan penelitiannya 
15
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7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam 

bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara 

jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang 

diperoleh melalui angket, observasi, wawancara dan penelusuran literatur 

dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan 

jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat 

diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum 

kepada hal-hal yang bersifat khusus. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam 

penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut: 

Bab I   PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis mengemungkakan tentang latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II      GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri 

gambaran umum BNI Cabang Pekanbaru, bidang usaha BNI 

Cabang Pekanbaru, dan struktur organisasi BNI Cabang Pekanbaru. 
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Bab III  TINJAUAN TEORITIS 

 Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri 

pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, perjanjian kredit, jenis-

jenis kredit, dan jaminan kredit. 

Bab IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari 

pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan 

sertifikat tanah milik pihak ketiga yang sudah dibaliknamakan atas 

nama debitur di BNI Cabang Pekanbaru, dan hambatan dalam 

pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan 

sertifikat tanah milik pihak ketiga yang sudah dibaliknamakan atas 

nama debitur di BNI Cabang Pekanbaru. 

Bab V      PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab-

bab yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-

saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan 

hukum kuhususnya hukum perjanjian. 

 

 

 

 

 

 


