
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Majunya perekonomian suatu bangsa, menyebabkan pemanfaatan

tanah menjadi sangat penting dan memegang peranan penting dalam

kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini terlihat karena kehidupan manusia sama

sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh

Bachar Djazuli seperti berikut :

Manusia berasal dari tanah, dimana menurut sejarah perkembangan
dan kehancurannyapun ditentukan oleh tanah, masalah tanah dapat
menimbulkan persengketaan dan peperangan yang dahsyat karena
manusia-manusia suatu bangsa ingin menguasai tanah orang atau
bangsa lain, disebabkan karena adanya sumber daya alam didalamnya,
bisa berupa kesuburan, sumber bahan tambang galian seperti minyak
bumi, batu bara, juga letaknya yang dekat dengan pusat kota, pusat
perekonomian dan dekat tempat peribadatan.1

Dalam peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan

berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat, biasanya pelaku usaha

dalam mengembangkan usahanya selalu berupaya menambah modal usahanya

dengan cara melakukan pinjaman atau kredit langsung dengan perbankan.

Dimana kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit

dengan hak tanggungan, meskipun di dalam hukum jaminan dikenal juga

beberapa lembaga jaminan seperti fidusia dan gadai.

1Bachar Jazuli, Eksekusi Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum,
Akademika Pressindo, Jakarta, 1987, h 43.
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Lembaga perbankan mempunyai peranan strategis untuk mendorong

perputaran roda perekonomian melalui kegiatan utamanya, yaitu menghimpun

dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk

pemberian kredit untuk mendukung pembangunan. Dalam praktek saat ini,

bank menyalurkan berbagai macam kredit sesuai kebutuhan dan kegiatan

masyarakat.

Adanya hak milik perorangan atas tanah menjadi lebih bermakna pada

nilai kapital asset, salah satunya bisa dijadikan jaminan suatu kredit. Akan

tetapi tanah hak milik yang dijadikan jaminan kredit itu adalah pada kreditnya

bila kreditnya macet, maka konsekuensinya adalah pelunasan kredittersebut,

yaitu dengan cara menguangkan apa yang menjadi jaminan kredit itu sendiri

dalam hal ini adalah tanah yang dijadikan jaminan.

Secara umum undang-undang telah memberikan jaminan atau

perlindungan kepada kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131

KUHPerdata, yaitu : “Segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada

dikemudian hari menjadi tanggungan/jaminan atas hutang-hutangnya”.

Jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata tersebut bersifat

umum atau dengan kata lain benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus

dan tidak diperuntukkan bagi seorang kreditur tertentu, sehingga apabila

jaminan tersebut dijual maka hasilnya dibagi secara seimbang sesuai besarnya

piutang masing-masing kreditur (konkurent).



Dalam kegiatan perbankan, jaminan yang bersifat umum ini belum

memberikan perlindungan hukum (kurang menimbulkan rasa aman) untuk

menjamin kredit yang telah diberikan.Bank memerlukan jaminan yang

ditunjuk dan diikat secara khusus untuk menjamin hutang debitur dan hanya

berlaku bagibank tersebut.Jaminan ini dikenal dengan jaminan khusus yang

timbul karena adanya perjanjian khusus antara kreditur dan debitur.Biasanya

dengan jaminan berupa tanah yang kemudian dibebani dengan hak tanggungan

sebagai jaminan kreditnya kepada bank.2

Jaminan ini untuk memberikan perlindungan bagi kreditur apabila terjadi

wanprestasi atau cidera janji.Adapun pengertian dari wanprestasi yaitu suatu

keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada

suatu perjanjian/kontrak. Wanprestasi dapat berarti tidak memenuhi prestasi sama

sekali, atau terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi secara tidak

baik. Perjanjian utang piutang dengan bank, biasanya menggunakan lembaga hak

tanggungan sebagai jaminan atas kredit dari debitur.Hak tanggungan itu sendiri

adalah hak jaminan untuk pelunasan utang, dimana utang yang dijamin harus

suatu utang tertentu.3

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 yang dimaksud

dengan hak tanggungan adalah :

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang
dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dengan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu

2 Retnowulan Sutantio, 1999, Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan
Kredit, Departemen Kehakiman RI, Jakarta. 1999, h 24

3
Ibid



kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu
terhadap kreditur-kreditur lain.

Dari ketentuan di atas, maka hak tanggungan pada dasarnya hanya

dibebankan kepada hak atas tanah dan juga sering kali terdapat benda-benda

berupa bangunan, tanaman dan hasil-hasil lainnya yang secara tetap merupakan

satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan.

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk adalah salah satu bank pemerintah

yang sudah sejak lama berdiri di Indonesia dan dengan jumlah nasabah yang

cukup besar. Perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit

memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana perbankan

yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana

milik bank sendiri, namun dana yang berasal dari masyarakat. Hal ini

menyebabkan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus

melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan

mendalam, penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan yang ketat kredit

serta perjanjian kredit yang sah menurut hokum pengikatan jaminan yang kuat

dan administrasi perkeriditan yang teratur dan lengkap, semua tindakan

tersebut semata-mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank

kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian

kreditnya.

Analisa dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan

apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memeperoleh kredit. Pada

umumnya pihak perbankan menggunakan instrument analisa yang dikenal

dengan the fives of credit yaitu character (kepribadian) yaitu penilaian atas



karakter atau watak daari calon debiturnya, capacity (kemampuan) yaitu

prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi

utangnya, capital( modal) yaitu peneliaian kemampuan keuangan debitur yang

mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditur,

condition of economy (kondisi ekonomi) yaitu analisa terhadap kondisi

terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan

collateral (agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi

pelunasan utangnya jika kredit dalam keadaan macet4.

Namun kegiatan perkreditan adalah risk asset bagi bank, karena aset

bank dikuasai oleh pihak luar bank yaitu para debitur5, namun kredit yang

diberikan kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak kembali

tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah.Banyak terjadi kridit

yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan misalnya

usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merosot

omset penjualannya.

Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena

bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank hanya

berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak

melebihi ketentuan bank Indonesia sebagai pengawas perbankan6

4Munir Fuady, 2002 , Hukum pekreditan Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
h 21.

5 Sutarno , SH, MM, 2003, aspek-aspek Hukum perkreditan pada bank, Alfabela, Jakarta,
h 263

6Muhammad Abdulkadir, Murniati Rilda, 2000, Lembaga Keuangan dan Pembiyaan, PT
Citra Aditya bakti, Bandung, h 97.



Pihak bank dalam menyelesaikan/menyelamatkan kredit bermasalah

akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit yang bermasalah tersebut.

Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank itu sendiri atas dua

alternative penyelesai yaitu:7

1. Penyelesaian melalui jalan Liquidation (Liquidasi)

Yaitu penyelesaian melalui cara ini dilakukan terhadap debitur yang

usahanya masih berjalan, yaitu debitur tidak mau melunasi kewajiban melunasi

kewajiban melunasi kreditnya atau utangnya baik angsuran pokok maupun

bunganya, sedangkan bagi debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah

debitur yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban

melunasi kreditnya. Misalnya, Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan

menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.

Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan

aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi

atau pelelangan

2. Penyelesaian melalui jalan non Liquidation (Liquidasi)

Pada taraf penyelesaian ini usaha debitur yang di modali dengan

kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat

atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar

angsurannya ia masih membayar bunganya, bahkan debitur yang usahanya

sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan

7Ibid, h 263.



melalui upaya negosiasi seorang debitur yang dijaminan kreditnya

mencukupi serta masih ada usaha lain yang dianggap layak dan kepadanya

masih dimungkinkan diberi suntikan dana sehingga diaharapkan akan

mempunyai hasil untuk digunakan membayar seluruh kewajibannya,

artinya dengan kesepakatan baru, kredit macetnya akan menjadi kredit

yang lancar. Misalnya:

a. Rescheduling (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan

atau jangka waktu termasuk masa tenggang (grace period) dan perubahan

besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan

kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan

itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau

melunasi kredit (willingness to pay). Di samping itu, usaha debitur juga tidak

memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

b. Reconditioning (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak

terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga,

penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.

Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan

konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi ‘equity’ perusahaan. Debitur yang

bersifat jujur, terbuka dan ‘cooperative’ yang usahanya sedang mengalami



kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan

menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan

ulang.

c. Restructuring (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut:

1. Penambahan dana bank, atau

2. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok

kredit baru, dan atau

3. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan

bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah

penyertaan.

` PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang pekanbaru dalam proses

penyelesaian kredit bermasalah lebih memilih menggunakan jalur non Liquidation

(Liquidasi). Tentunya pihak perbankan mempunyai beberapa pertimbangan atau

alasan-alasan tertentu yang membuat mereka memilih menyelesaikan

permasalahan kredit bermasalah memelalui jalur non Liquidation (Liquidasi).

Dalam praktek penulis menemukan beberapa debitur yang kreditnya bermasalah,

langkah-langkah yang diambil oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Cabang pekanbaru adalah jalur Liquidation (Liquidasi) dengan memberikan surat

pemberitahuan kepada debitur supaya melepaskan agunannya kepada bank jika

tidak melunasi utangnya/kreditnya dengan waktu yang ditentukan oleh pihak



bank, bank akan melakukan pelelangan apabila debitur tetap tidak melunasi

utangnya/kreditnya sesuai waktu yang ditentukan oleh pihak bank. Ini terjadi

kepada Bapak Nartono selaku Nasabah/Debitur PT.BRI Cabang Pekanbaru.

Bapak Nartono memiliki pinjaman terhadap bank selama jangka waktu 4 tahun,

dan sekarang baru berjalan bulan ke 18 dan Bapak Nartono sudah menunggak

bayar selama 36 hari. pihak bank sudah mengeluarkan surat sp 2, dalam isi surat

pemberitahuan atau surat sp 2 kepada Bapak Nartono Nasabah/Debitur PT.BRI

Cabang Pekanbaru supaya melepaskan agunannya kepada bank jika tidak

melunasi utangnya/kreditnya dengan waktu yang ditentukan oleh pihak bank,

bank akan sita hingga melakukan pelelangan apabila debitur tetap tidak melunasi

utangnya/kreditnya sesuai waktu yang ditentukan oleh pihak bank.8

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar

belakang masalah tersebut di atas,maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tentang penyelesaian kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia

cabang pekanbaru dengan judul:“PELAKSANAAN PENYELESAIAN

KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI

PT.BRI (PERSERO) Tbk CABANG PEKANBARU”

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah ini tentang perjanjian

kredit, maka dalam  pelaksanaannya debitur memberikan jaminan hak atas

tanah sebagai agunan kepada kreditur yang dalam hal ini adalah bank ( Bank

Rakyat Indonesia) Cabang Pekanbaru, agar kreditur lebih percaya dengan

8Wawancara dengan Bapak Nartono selaku Nasabah/Debitur PT.BRI Cabang Pekanbaru



kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Dalam hak tanggungan

tersebut nantinya akan diambil oleh bank atau kreditur apabila debitur ternyata

tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi terhadap perjanjian kredit

yang telah disetujuinya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka

dapatdirumuskan permasalahan  sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan  Perjanjian kredit yang diberikan oleh  pihak

bank (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Pekanbaru kepada Nasabahnya

sebagai debitur?

2. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Kredit di Bank Rakyat Indonesia

Cabang Pekanbaru apabila Debitur Wanprestasi ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian Ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian kredit yang diberikan oleh

pihak bank (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Pekanbaru kepada

Nasabahnya sebagai debitur.

2. Untuk Mengetahui Prosedur Penyelesaian Kredit di Bank Rakyat

Indonesia Cabang Pekanbaru apabila Debitur Wanprestasi.

Sedangkan kegunaan dari Penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, yang berkaitan



dengan penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan

jaminan Hak Tanggungan.

2. Penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan

diteliti dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak

atau pembaca.

3. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan karya penulis kepada

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

E. METODE  PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian sosiologis

atau Empiris, yaitu penelitian untuk mengetahui Efektivitas Hukum.9

Penelitian dilakukan dengan cara survey, artinya peneliti terjun langsung

kelokasi untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan

data berupa wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang penulis lakukan adalah di Kator

BRI Cabang Pekanbaru dijalan Jendral Sudirman NO 44-46 Pekanbaru,

Adapun alasan penulis memilih sebagai lokasi ini penelitian karna

disamping menjadi lokasinya terjadi masalah sebagai mana tersebut diatas

juga atas dasar rasa ingin tau penulis tentang terjadinya pelanggaran.

9 Fajar Mukti, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar,

Yogakarta, 2009, h. 153, Lihat Pula; Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, UI Pres,

Jakarta: 1983, h. 51



2. Populasi dan Sampel

Yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan atau himpunan

objek dengan ciri yang sama yang dapat berupa himpunan orang, benda,

kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri-ciri yang

sama.10

Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang terkait dengan

penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak

Tanggungan antara pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru

dengan nasabah perorangan, Adapun populasi dalam penelitian ini adalah

berjumlah 200 orang . melihat banyaknya populasi maka penulis mengunakan

metode Purpossive Sampling yaitu metode yang dilakukan dengan cara

Pemilihan responden ditentukan langsung oleh penulis  dengan alasan penulis

bias memilih nasabah yang lebih mengetahui tentang Pelaksanaan

Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Pt.Bri

(Persero) Tbk Cabang Pekanbaru yang terdiri dari :1 orang Credit Marketing

PT.BRI, 1 orang Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.BRI ditambah 8 orang

nasabah.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penulisan proposal tesis ini menggunakan data yaitu:

1. Data Primer, Data Primer adalah data yang diperoleh langsung

dilapangan (sumber pertama) oleh peneliti yang berasal dari responden.

10Ronny Hanintijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Bandung, 1988, h 44.



2. Data Sekunder, Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-

buku literature dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

pendapat-pendapat para ahli.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Observasi data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek

penelitian di lapangan.

b. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan secara lisan

melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden guna

memperoleh data dan keterangan-keterangan yang berguna dalam

penyusunan karya ilmiah ini yang berkenaan dengan judul skripsi ini.

c. Angket, Yaitu alat pengumpulan data dengan menggunakan lembaran

formulir yang berisi daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden

untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Jenis pertanyaan dalam

kuisioner yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan tertutup, di

mana jawabannya telah penulis tentukan.

d. Dokumen, yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan data yang ada

diperusahaan dan buku-buku.



5. Analisa Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dipilih untuk diolah dengan

cara mengelompokan dan memilih data berdasarkan jenis data, selanjutnya

data yang berbentuk kualitatif disajikan atau diterangkan dengan uraian

kalimat yangjelas dan rinci. Sedangkan data kuantitatif disajikan dalam bentuk

tabel. Kemudian penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan

suatu data dengan data yang lainnya.

Kemudian penulis menghubungkannya dengan teori-teori dan

ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan setelah data tersebut di telaah

untuk menjawab permasalahaan-permasalahan penelitian ini, kemudian data

tersebut disusun dengan menggunkan metode induktif,yakni mengungkapkan

serta mengetengakan data khusus, yang ada kaitanya dengan masalah yang

diteliti, kemudian diinterpensikan sehingga dapat ditarik kesimpulannya.




