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ABSTAKSI 

 

Subrogasi merupakan “Penggantian” kedudukan pihak kreditur oleh 

pihak ketiga dalam perjanjian, sebagai akibat dari pembayaran yang dilakukan 

oleh pihak ketiga atas hutang debitur dan kreditur. 

Subrogasi merupakan salah satu cara untuk penyelamatan kredit. Dimana 

subrogasi adalah seorang pihak ketiga yang telah membayar utang si berhutang 

tersebut demi hukum muncul sebagai kreditur baru yang menggantikan 

kedudukan kreditur atau si berpiutang lama terhadap debitur si berhutang. 

Karena hutang telah dibayar oleh seorang pihak ketiga tersebut maka perjanjian 

hutang menjadi hapus seketika itu juga, tetapi pada saat yang sama pula 

perjanjian hutang hidup lagi dengan adanya pihak ketiga sebagai pengganti 

kreditur lama. Kreditur baru dapat menagih kepada debitur dan memperoleh hak-

hak ikutannya yang berupa jaminan-jaminan kredit tersebut. 

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian digunakan sebagai cara 

untuk memperoleh data-data yang lengkap dan tepat dipercaya kebenaranya 

untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang dihadapi. 

Adapun tujuan penelitian tersebut penulis bertujuan untuk mengetahui 

prosedur perjanjian subrogasi serta mengetahui akibat hokum subrogasi dan 

masala-masalah yang timbul dalam pelaksanaan subrogasi dan cara 

penyelesaianya dalam praktek perjanjian kredit cabang BANK DANAMON 

SURAKARTA. 
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ABSTAKSI 

 

Subrogation is the "Replacement" party position of creditors by a third 

party in the agreement, as a result of payments made by third parties for the debts 

of the debtor and creditors. 

Subrogation is a way to rescue the credit. Where subrogation is a third 

party who has paid the debt owed by the law emerged as a new lender to replace 

the position of creditors or the debtor's berpiutang long to owe. Because the debt 

has been paid by a third party to remove the loan agreement right away, but at the 

same time also living longer loan agreement with a third party as a replacement 

for the old creditors. The new lender may collect from borrowers and obtain the 

rights ikutannya the form of loan guarantees. 

In writing this thesis, the research method used as a way to obtain 

complete data and the right to believe kebenaranya to obtain a clear picture of the 

problems encountered. 

The purpose of the study the authors aimed to determine the procedures 

and know the result of the agreement subrogation and legal subrogation masala 

issues arising in the implementation of subrogation and the way in practice 

penyelesaianya credit agreement DANAMON SURAKARTA BANK branch. 
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PENDAHULUAN 

 

Untuk memenuhi tuntutan globalisasi tersebut maka setiap negara 

harus melaksanakan pembangunan agar tidak ketinggalan dengan negara lain. 

Masyarakat Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia mau tidak mau harus 

memantapkan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil 

makmur dan mampu mensejajarkan diri dengan bangsa lain di dunia 

Maka agar pembangunan ekonomi bisa dengan baik, diperlukan 

adanya suatu kebijakan ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi yaitu dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, sumber 

daya manusia dan dana. Didalam masalah pendanaan maka tidak pernah 

terlepas dari dunia perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan didalam 

menunjang kebijakan ekonomi nasional. Perbankan memiliki peranan yang 

strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional terutama 

disebabkan oleh fungsinya sebagai wahana yang dapat menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. 

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan nasional kita tidak terlepas 

dari adanya langkah-langkah kebijaksanaan deregulasi pemerintah sebagai 

upaya mendorong dan mempercepat perkembangan ekonomi dan 

pembangunan yang diharapkan
1
. 

Perbankan memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan 

pelayanan di bidang perkreditan. Kredit perbankan membantu tersedianya 

dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, 

pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang, kegiatan perdagangan
2
. 

Apabila pemberian kredit berjalan lancar, maka kegiatan perekonomian dan 

pembangunan dapat berkembang dan terus ditingkatkan. Namun apabila 
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pemberian kredit berkurang akan membuat kegiatan ekonomi dan 

pembangunan mengalami kelambatan. 

Kredit Sesuai dengan namanya yaitu pinjaman yang bersifat lunak 

dalam pembayarannya, dengan berjangka atau sesuai dengan apa yang telah 

menjadi kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 10 

tahun 1998 tentang pengertian kredit, yaitu 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di 

persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam –meminjam anatara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga”
3
 

 

Dalam penelitian perumusan masalah sangatlah penting karena 

memberi arah dalam membahas masalah yang diteliti, sehingga penelitian 

dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah sesuai dengan sasaran yang 

ditentukan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: Pertama, prosedur 

perjanjian Subrogasi dalam praktek perjanjian kredit pada Bank Danamon 

Surakarta? Kedua, akibat hukum subrogasi terhadap para pihak dalam 

perjanjian kredit? Dan ketiga, Masalah-masalah apa yang timbul dalam 

pelaksanaan subrogasi terhadap perjanjian kredit dan bagaimana cara 

penyelesaiannya? 

Setiap Penelitian pasti ada tujuan yang hendak dicapai, dan tujuan dari 

penelitian ini adalah: Untuk mengetahui prosedur perjanjian Subrogasi dalam 

praktek perjanjian kredit pada Bank Danamon Surakarta. Kedua, mengetahui 

akibat hukum subrogasi terhadap para pihak dalam perjanjian kredit. Ketiaga, 

mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan subrogasi 

terhadap perjanjian kredit  dan cara penyelesaiannya 
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Metode penelitian 

Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat berhasil dengan baik, 

diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang 

akan diteliti. Jadi, metode penelitian digunakan sebagai cara untuk 

memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya untuk 

memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang dihadapi: 

a. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan 

yuridis empiris, yaitu suatu penelitian dimana yang diteliti adalah data 

sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data-data 

primer dilapangan yang dengan berpegang teguh pada segi-segi yuridis
4
. 

b. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris 

yang bersifat deskriptif-eksploratif, yaitu penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan memberikan data seteliti mungkin tentang obyek 

yang akan diteliti dan berusaha mengisi kekosongan atau kekurangan 

obyek yang diteliti.
5
 

c. Lokasi Penelitian 

Lokasi penulisan adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai 

tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban terhadap 

masalah. Lokasi penelitian sesuai judul diatas penulis mengambil lokasi di 

Surakarta, dengan sasaran pada Bank Danamon berdasar informasi yang di 

dapat, ternyata di Bank Danamon banyak sekali terdapat kasus yang 

sedang di telitiz 

d. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui: 
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1) Studi Kepustakaan 

Cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku referensi 

atau buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen yang menunjang dan 

peraturan-peraturan yang berkait dengan pokok permasalahan. 

2) Penelitian Lapangan 

a) Pengamatan (Observasi): adalah suatu cara untuk memperoleh data 

dengan cara mengamati langsunng terhadap obyek penelitian yaitu 

pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk 

mengetahui keadaan sesungguhnya yaitu pada Bank Danamon 

Surakarta tentang subrogasi dan permasalahannya dalam praktek 

perjanjian kredit.
 6

 

b) Wawancara (Interview): merupakan suatu kegiatan dimana 

seseorang dengan tujuan tertentu melakukan percakapan atau tatap 

muka dengan memperoleh berbagai keterangan atau jawaban yang 

akan digunakan dalam suatu penelitian. 

e. Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul maka tindak lanjutnya adalah 

dengan memberikan analisa melalui 3 tahap yaitu: 

1) Pemprosesan dan Penyusunan Data 

2) Pengkategorian Data 

3) Pemeriksaan Data 

 Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan 

adalah deskriptif-kualitatif, deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden baik secara lisan maupun tertulis dan perilaku nayata para 

pihak yang diteliti atau dipelajari merupakan obyek yang utuh. 

Sedangkan kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang 

berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam 

masyarakat.
7
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

a. Prosedur dan Isi Perjanjian Subrogasi dalam Praktek Perjanjian Kredit 

Pada Bank Danamon Surakarta 

Adapun proses  tentang Tata Cara Prosedur Mengenai Perjanjian 

Subrogasi adalah sebagai berikut: 

Penjamin, Wakil atau Kuasanya beserta Debitur, Wakil atau Kuasanya 

Datang bersama-sama ke Bank Danamon. Mengutarakan ke Bank bermaksud 

untuk melakukan pelunasan hutang-hutang, yang selanjutnya diterima oleh 

petugas Bank Danamon . Kemudian Petugas Bank Danamon kemudian 

meminta salinan Surat Akta Hutang untuk melakukan pencocokan pada data di 

Bank, di lanjutkan dengan melakukan penghitungan jumlah Hutang-Hutang 

(berikut segala bunga,Provisi, dan denda, dll). Kemudian petugas meminta 

para pihak unuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh Petugas Bank 

Danamon guna kelengkapan administrasi bank Danamon. Selanjutnya petugas 

Bank Danamon kemudian mencatat pembayaran tersebut, setelah kelengkapan 

formulir tersebut terpenuhi. Dan Setelah itu Bank Danamon mengeluarkan 

akad surat perjanjian utang piutang subrogasi yang mana didalamnya 

menyebutkan telah terjadi pembayaran  oleh pihak ketiga atas hutang-hutang 

debitur kepada bank danamon. Selanjutnya disebutkan mengenai pemindahan 

segala tuntutan dan hak-hak yang semula dimiliki oleh kreditur, berikut segala 

jaminan yang diikutkan kepada pihak ketiga. Kemudian petugas bank 

menerbitkan surat akta perjanjian utang piutang subrogasi dan penyerahannya 

kepada pihak ketiga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

pencatatan pembayaran pelunasan hutang.. 

b. Isi Perjanjian Subrogasi dalam Praktek Perjanjian Kredit 

Dalam isi perjanjian subrogasi ini memuat beberapa Pasal, yang isinya  

lebih menekankan pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak kedua. Hal 

ini disebabkan bahwa posisi pihak kedua merupakan pihak yang 

membutuhkan pinjaman, sehingga mau tidak mau harus mengikuti isi dari 

perjanjian tersebut. Namun pada awal pemberian kredit pihak kesatu telah 



memberikan penjelasan sehingga pihak kedua tidak terkejut atas beban-beban 

dalam pengambilan kredit tersebut. 

Adanya kepastian hukum ini sangat penting terhadap para pihak yang 

terlibat dalam perjanjian subrogasi, karena bila nantinya terjadi suatu hal yang 

tidak di inginkan salah satu pihak dapat meminta lembaga peradilan untuk 

menyelesaikannya, terutama pihak yang merasa dirugikan. Mengenai 

penegasan adanya tersebut baiknya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, 

kalau tidak dengan akta otentik paling tidak dengan akta di awah tangan. 

c. Akibat Hukum Subrogasi Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Kredit 

Dalam perjanjian ini ada beberapa pihak yaitu Pihak pertama sebagai 

kreditur, pihak kedua sebagai debitur dan pihak ketiga sebagai penjamin. 

Dimana pihak-pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban sebelum dan 

sesudah adanya subrogasi. .                                

Menurut penulis hak kreditur akan beralih sebesar apa yang sudah di 

bayarkan oleh pihak ketiga kepada kreditur. Jikalau pihak ketiga hanya 

membayar sebagian dari hutang debitur, maka sudah tentu hanya sebesar 

bagian itu yang dapat beralih. Hak kreditur dapat beralih pada pihak ketiga 

adalah sejauh apa yang telah di bayarkan pihak ketiga kepada pihak kreditur 

dan tergantung pula pada sesuatu apa yang telah menjadi kesepakatan bersama 

antara keduanya. Selain itu, pendapat yang penulis kemukakan di atas juga 

mendasarkan pada pemikiran dari M. Yahya Harahap, dalam bukunya ”Segi-

segi Hukum Perjanjian”, menyatakan bahwa akibat yang paling nyata dalam 

perjanjian subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dan kedudukan pihak 

kreditur kepada pihak ketiga (Pasal 1400 KUHPerdata). Peralihan kedudukan 

itu meliputi segala hak dan tuntutan. Termasuk pula hak mendahului (hak 

prepillege).  

Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada 

waktu pembayaran. Dengan demikian penjamin yang telah bersedia membayar 

hutang pihak debitur kepada pihak kreditur akan terjadi subrogasi yang 

berakibat seluruh hak dan tuntutan yang dimiliki pihak kreditur beralih 



seketika itu juga kepada pihak penjamin atau dalam arti di subrogasikan 

kepada pihak penjamin tersebut. 

d. Masalah-Masalah yang Timbul dalam Pelaksanaan Terhadap Perjanjian 

Kredit dan Cara Penyelesaianya 

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan subrogasi terhadap 

perjanjian kredit di Bank Danamon adalah sebagai berikut : 

Langkah penyelesaian yang diambil pihak Bank adalah melakukan 

musyawarah untuk memberi kesempatan kepada debitur dengan kesepakatan-

kesepakatan baru dalam pelunasan misalkan diadakan restrukturisasi hutang-

hutangnya. Langkah ini ditempuh bila pihak debitur memiliki itkad baik dan 

bertanggung jawab. Artinya kesulitan berhentinya cicilan pembayaran kredit 

disebabkan karena kondisi ekonominya betul-betul dalam keadaan yang kritis, 

dan hal ini sudah dibuktikan dengan penyelidikan terlebih dahulu oleh pihak 

bank. 

Sedangkan permasalahan kedua, bahwa nasabah sulit dilacak 

keberadaannya, langkah pertama pihak bank menempuh dengan melakukan 

pendekatan kepada pihak ahli waris atau kerabatnya. Hal ini dilakukan untuk 

memberitahukan bahwa yang bersangkutan sedang memiliki tanggung jawab 

atas kredit macetnya. Sehingga diharapkan ada kerjasama dari pihak ahli waris 

untuk turut mendukung pihak kedua sehingga pihak kedua bersegera 

menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank walaupun sudah ada jaminan. 

Namun bila penyelesaian terlalu lama dan memakan biaya banyak, maka 

pelelangan atau eksekusi jaminan pun dilakukan karena dikawatirkan 

mengganggu kesehatan bank Danamon. Langkah kedua adalah menggunakan 

jasa Debt Collector, dengan asumsi bahwa lembaga ini dapat lebih konsentrasi 

dan profesional untuk melakukan penagihan.  

Mengenai permasalahan ketiga, mengenai pihak yang mengingkari 

perjanjian dengan menjual barang jaminan, contohnya kreditur memberikan 

kredit KPR kepada debitur dengan jaminan rumah yang dibeli dengan kredit 

KPR tersebut, kemudian debitur sebagai pemilik rumah tanpa sepengetahuan 

kreditur menjual  dibawah tangan kepada orang lain, dan orang lain ini 



menghuni rumah itu. Hutang debitur kepada Bank menjadi macet dan debitur 

sulit di temui karena telah menjual rumahnya, untuk menyelamatkan kredit ini 

kreditur dapat menawarkan kepada pembeli/ penghuni rumah untuk melunasi 

sisa hutang tersebut sehingga pembeli yang telah melunasi hutang debitur 

menggantikan kedudukan bank sebagai kreditur. Inilah penyelesaian kredit 

melalui subrogasi.   

Dalam hal ini prosedur yang di tempuh oleh Bank Danamon ditempuh 

melalui jalur diluar yuridiksi yaitu dengan musyawarah.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

a. Prosedur dan Isi Perjanjian Subrogasi dalam Praktek Perjanjian Kredit 

Pada Bank Danamon Surakarta 

Adapun proses  tentang Tata Cara Prosedur Mengenai Perjanjian 

Subrogasi adalah sebagai berikut: 

1) Penjamin, Wakil atau Kuasanya beserta Debitur, Wakil atau Kuasanya 

Datang bersama-sama ke Bank Danamon. Mengutarakan ke Bank 

bermaksud untuk melakukan pelunasan hutang-hutang, yang selanjutnya 

diterima oleh petugas Bank Danamon . 

2) Petugas Bank Danamon kemudian meminta salinan Surat Akta Hutang 

untuk melakukan pencocokan pada data di Bank, di lanjutkan dengan 

melakukan penghitungan jumlah Hutang-Hutang (berikut segala 

bunga,Provisi, dan denda, dll)  

3) Kemudian petugas meminta para pihak unuk mengisi formulir yang telah 

disediakan oleh Petugas Bank Danamon guna kelengkapan administrasi 

bank Danamon. 

4) Petugas Bank Danamon kemudian mencatat pembayaran tersebut, setelah 

kelengkapan formulir tersebut terpenuhi. 

5) Setelah itu Bank Danamon mengeluarkan akad surat perjanjian utang 

piutang subrogasi yang mana didalamnya menyebutkan telah terjadi 

pembayaran  oleh pihak ketiga atas hutang-hutang debitur kepada bank 



danamon. Selanjutnya disebutkan mengenai pemindahan segala tuntutan 

dan hak-hak yang semula dimiliki oleh kreditur, berikut segala jaminan 

yang diikutkan kepada pihak ketiga. Kemudian petugas bank menerbitkan 

surat akta perjanjian utang piutang subrogasi dan penyerahannya kepada 

pihak ketiga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan 

pembayaran pelunasan hutang.. 

b. Isi Perjanjian Subrogasi dalam Praktek Perjanjian Kredit 

Dalam isi perjanjian subrogasi ini memuat beberapa Pasal, yang isinya  

lebih menekankan pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak kedua. Hal 

ini disebabkan bahwa posisi pihak kedua merupakan pihak yang 

membutuhkan pinjaman, sehingga mau tidak mau harus mengikuti isi dari 

perjanjian tersebut. Namun pada awal pemberian kredit pihak kesatu telah 

memberikan penjelasan sehingga pihak kedua tidak terkejut atas beban-beban 

dalam pengambilan kredit tersebut. 

c. Akibat Hukum Subrogasi Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Kredit 

Dalam perjanjian ini ada beberapa pihak yaitu Pihak pertama sebagai 

kreditur, pihak kedua sebagai debitur dan pihak ketiga sebagai penjamin. 

Dimana pihak-pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban sebelum dan 

sesudah adanya subrogasi. .                                

Menurut penulis hak kreditur akan beralih sebesar apa yang sudah di 

bayarkan oleh pihak ketiga kepada kreditur. Jikalau pihak ketiga hanya 

membayar sebagian dari hutang debitur, maka sudah tentu hanya sebesar 

bagian itu yang dapat beralih. Hak kreditur dapat beralih pada pihak ketiga 

adalah sejauh apa yang telah di bayarkan pihak ketiga kepada pihak kreditur 

dan tergantung pula pada sesuatu apa yang telah menjadi kesepakatan bersama 

antara keduanya 

d. Masalah-Masalah yang Timbul dalam Pelaksanaan Terhadap Perjanjian 

Kredit dan Cara Penyelesaianya 

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan subrogasi terhadap 

perjanjian kredit di Bank Danamon adalah sebagai berikut : 



Langkah penyelesaian yang diambil pihak Bank adalah melakukan 

musyawarah untuk memberi kesempatan kepada debitur dengan kesepakatan-

kesepakatan baru dalam pelunasan misalkan diadakan restrukturisasi hutang-

hutangnya.  

Sedangkan permasalahan kedua, bahwa nasabah sulit dilacak 

keberadaannya, langkah pertama pihak bank menempuh dengan melakukan 

pendekatan kepada pihak ahli waris atau kerabatnya.  

Mengenai permasalahan ketiga, mengenai pihak yang mengingkari 

perjanjian dengan menjual barang jaminan. 

Terhadap penyelesaian kredit bermasalah atas nasabah yang meninggal 

di Bank Danamon, Pihak Bank melakukan pendekatan terhadap ahli waris dan 

pihak penjamin 

.  Dalam hal ini prosedur yang di tempuh oleh Bank Danamon 

ditempuh melalui jalur diluar yuridiksi yaitu dengan musyawarah. Jalur diluar 

yuridiksi inilah yang sering digunakan karena dengan jalur ini permasalahan 

kredit sudah bisa diselesaikan dengan aman, dan tanpa biaya tambahan yang 

terlalu banyak. 

e. Saran- saran 

1) BANK DANAMON CABANG SURAKARTA yang bergerak dibidang 

Jasa Perbankan tetap konsisten keberadaanya didalam masyarakat serta 

mampu bersaing secara sehat dan lebih meningkatkan kinerja serta 

pelayanan kepada nasabah sebagai Penyedia Dana (modal) dalam rangka 

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Utamanya Perekonomian di 

Wilayah Surakarta. 

2) Dalam rangka menghindari hal-hal yang diinginkan seperti wanprestasi 

yang dilakukan debitur, maka pihak bank sebelum memberikan kredit 

harus lebih hati-hati dan teliti dalam menilai atau memeriksa baik calon 

debitur maupun barang-barang yang dijadikan jaminan. Tidak hanya 

sekedar cek lingkungan, tetapi juga berdasarkan bukti atau keadaan yang 

sebenarnya. 



3) Pihak BANK harus lebih memfokuskan pada baiknya angsuran debitur 

agar bs lebih baik lagi dan tepat waktu serta keadaa penjamin (pihak 

ketiga). 

4) Bilamana segala ketentuan dan peraturan-peraturan di patuki dengan baik, 

maka pihak bank tidak segan-segan memberikan kredit.  
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