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ABSTRAK 

 

Andri Setyawan, C100090089, 2013. ASAS ITIKAD BAIK DALAM 

PERJANJIAN KREDIT (Studi di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit 

Ngemplak Surakarta). Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah 

Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakomodasian asas itikad 

baik dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Ngemplak 

Surakarta, baik subjektif maupun objektif. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Penelitian ini bermaksud 

menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang 

diteliti, yaitu pengakomodasian  itikad  baik dalam arti subjektif dan 

pengakomodasian itikad baik dalam arti objektif pada perjanjian kredit di Bank 

Rakyat Indonesia Unit Ngemplak. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara 

dengan tipe (directive interview) dan data sekunder yang diperoleh dari bahan 

kepustakaan. 

Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa pengakomodasian asas itikad baik 

dalam arti subjektif pada perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit 

Ngemplak ini lebih ke prakontrak atau tahap sebelum perjanjian tersebut dibuat, 

yang dalam hal ini telah tidak terakomodasi dengan baik, disebabkan karena 

masih terlihat ketidakjujuran dari nasabah dalam pengisian formulir sedangkan 

dalam hal pengakomodasian asas itikad baik objektif juga belum dapat 

terakomodasi dengan baik, terlihat dalam  pelayanan dan perlakuan pihak bank 

terhadap para nasabah yang dianggap tidak adil. 

 

Kata kunci : asas itikad baik, perjanjian kredit. 
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ABSTRACT 

 

Andri Setyawan, C100090089, 2013. PRINCIPLES OF GOOD FAITH 

CREDIT AGREEMENT (Studies in Bank Rakyat Indonesia Unit Office 

Ngemplak Surakarta). Faculty of Law, University of Muhammadiyah 

Surakarta. 

This research determine the accommodation for subjective and objective 

good faith principle in the credit agreement in Bank Rakyat Indonesia Unit Office 

Ngemplak Surakarta. This research is a descriptive study of normative law. This 

study intends to describe clearly on various issues related to the object under 

study, are accommodations of good faith in the subjective sense and 

accommodations of good faith in objective sense in the credit agreement in Bank 

Rakyat Indonesia Unit Office Ngemplak. The data which used in this study is 

primary data using a data collection tool in the form of interviews with the type 

(directive interviews) and secondary data obtained from the literature. 

The research showed the accommodations for subjective good faith 

principle in the credit agreement in Bank Rakyat Indonesia Unit Office Ngemplak 

or more to the pre-contract stage or stage before the agreement was made, which 

in this case has not accommodated well, because it still looks dishonesty of 

customers in filling the form while in case of an objective good faith principle can 

not be accommodated well too, seen in the service and the attitude of the bank to 

the cutomers which are considered unfair. 

 

Keyword : principle of good faith, credit agreement. 
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ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT :  

Studi di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Ngemplak Surakarta 

Oleh : Andri Setyawan ( C 100 090 089 ) 

 

 

A. Pendahuluan 

Dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara dibutuhkan dana 

yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dapat dipenuhi dengan 

memperdayakan secara maksimal sumber-sumber dana yang tersedia. 

Sumber-sumber dana yang tersedia tidak hanya mengandalkan sumber dana 

dalam negeri saja, tetapi juga dapat mengandalkan sumber- sumber dana 

dari luar negeri.
1
 

Sumber dana yang utama dan terpenting adalah lembaga perbankkan 

dan  lembaga  keuangan  lain,  seperti  lembaga  pembiayaan. Lembaga  

perbankkan  merupakan  inti  dari  sistem  keuangan  dari  setiap negara.    

Bank    adalah    lembaga    yang    menjadi    tempat    bagi    orang 

perseorangan, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga 

pemerintahan  menyimpan  dana yang  dimilikinya.  Melalui  kegiatan 

perkreditan  dan  berbagai  jasa  yang  diberikan,  bank  melayani  kebutuhan 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua 

                                                             
1  Abdul Rasyid Saliman,et al., 2005, Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, 

Jakarta: Kencana, ctk.Pertama, edisi Kedua, hlm.13. 
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sektor perekonomian.
2
 

Pengertian bank menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2010 Tentang Perbankkan, “Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Perjanjian kredit tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata tetapi 

termasuk perjanjian bernama diluar KUHPerdata. Beberapa Sarjana Hukum 

berpendapat bahwa Perjanjian Kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan 

KUHPerdata Bab XIII Buku III karena perjanjian kredit mirip dengan 

perjanjian pinjam uang menurut KUHPerdata pasal 1754 yang berbunyi : 

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang 

yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini 

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama 

pula”.
3
 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas untuk mengetahui lebih 

jauh mengenai pengakomodasian asas itikad baik dalam perjanjian kredit, 

maka dengan demikian penulis mengambil judul ASAS ITIKAD BAIK 

DALAM PERJANJIAN KREDIT : Studi di Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Unit Ngemplak Surakarta. 

                                                             
2
  Hermansyah,  2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, ctk. Kedua,edisi Revisi, hlm.7. 
3   Sutarno, 2004, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank,  Bandung: CV. Alfabeta , hlm 96. 
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Mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 

pengakomodasian asas itikad baik dalam arti subjektif pada perjanjian kredit 

di Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak. Bagaimana pengakomodasian asas 

itikad baik dalam arti objektif pada perjanjian kredit di Bank Rakyat 

Indonesia Unit Ngemplak. 

Berdasarkan dengan permasalahan tersebut diatas maka tujuan 

penelitiannya adalah sebagai berikut: Untuk mendeskripsikan dan 

mengeksplanasikan pengakomodasian asas itikad baik dalam arti subjektif 

dan objektif pada perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit 

Ngemplak Surakarta. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan normatif, karena yang diteliti adalah asas itikad baik 

dari perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak. Bahwa 

lokasi penelitian yang dipilih adalah di Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Unit Ngemplak, Surakarta. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat 

deskriptif,  karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak 

menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan 

mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan 

objek yang diteliti, yaitu pengakomodasian asas itikad baik dalam arti 

subjektif dan objektif pada perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia 

Unit Ngemplak Surakarta.  

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan 

melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi 
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kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : Pada 

tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan 

dengan cara mencari, mengiventarisasi dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, 

yang berkaitan dengan fokus permasalahannya. Lalu akan dilakukan 

wawancara terhadap para informan, dan observasi tidak terstruktur, yang 

ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi.  Kedua 

cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk 

memperoleh gambaran tentang apa yang tercakup di dalam berbagai 

permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan 

tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada 

dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang 

kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan  yang ada 

dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu. 

B. Pembahasan  

1. Pengakomodasian Asas Itikad Baik Dalam Arti Subyektif Pada Perjanjian 

Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak 

Sebelum perjanjian kredit dibuat, nasabah diwajibkan oleh bank 

untuk mengisi daftar permohonan kredit dari bank dengan jujur dan akurat 

tanpa mengada-ada sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
4
 Daftar isian 

permohonan kredit dari BRI Unit Ngemplak ini juga terdiri dari dua jenis 

yakni, Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Umum Pedesaan. 

                                                             
4
  Wawancara dengan Guntur, Costumer Service,  Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak, 

tanggal 20 Mei 2013. 
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Bahwa data penelitian yang didapat peneliti terhadap para nasabah 

yang mengajukan pinjaman terkait kejujuran para nasabah yang dimana 

hanya terdapat 3 nasabah dari total 5 nasabah yang mengisi atau 

memberikan informasi, dan hal itu kurang sesuai dengan yang tercantum 

dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa berdasarkan hasil data 

observasi dengan norma maupun doktrin yang menyatakan tentang 

kejujuran nasabah bisa dinyatakan kurang sesuai, karena pada prakteknya 

masih ada beberapa nasabah yang tidak mengisikan informasi tentang data 

diri nasabah dengan jujur. 

Bahwa dari data penelitian yang didapat peneliti, dari pihak bank 

tersebut terkait dengan kejujuran dari pihak nasabah dalam memberikan 

formulir-formulir kepada para nasabah dan memberikan keterangan dan 

penjelasan terkait formulir yang diberikan tersebut. Hal itu sesuai dengan 

yang tercantum dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Kaitannya dengan asas itikad baik subyektif, khususnya kejujuran 

dari pihak debitur, dari bank melihat atau mengukur kejujuran nasabah 

dengan cara melakukan analisa kredit dilakukan dengan menggunakan five 

C of credit analysis atau prinsip 5 C’s,. Dari kelima prinsip tersebut yang 

digunakan untuk mengukur kejujuran nasabah salah satunya adalah 

Character (watak). Analisis yang dilakukan dari bank bahwa nasabah 

calon debitur memiliki kepribadian, moral, kejujuran, integritas, serta 

tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya dapat dilihat pada 
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kebenaran dalam mengisi formulir permohonan kredit dengan cara petugas 

survey dari BRI Unit Ngemplak melakukan pemeriksaan langsung ke 

lapangan berkenaan dengan data-data yang diisikan. Informasi ini dapat 

diperoleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan riwayat 

peminjaman yang berasal dari pihak ketiga, misalnya informasi dari bank 

lain. 

Dalam hal analisis yang dilakukan oleh bank menggunakan prinsip 

5C’s ini tidak memakai formulir seperti halnya pengajuan permohonan 

pinjaman serta tidak ada laporan tertulisnya. Akan tetapi ada semacam 

formulir yang bisa dijadikan patokan oleh bank terhadap informasi 

nasabah yang dilakukan ketika survey lapangan. 

Bahwa dari data penelitian yang didapat peneliti dari para nasabah 

yang telah dianalisis langsung dari pihak bank tersebut, terkait dengan 

kejujuran dari nasabah dalam memberikan data dan informasi 

menunjukkan dari kelima nasabah yang diobservasi tersebut telah 

dianalisis dan disurvey dari pihak bank mulai dari wawancara dengan 

pemohon kredit atau nasabah,  pengumpulan data yang berhubungan 

dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, hingga pemeriksaan 

atas kebenaran mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan 

informasi yang diperoleh. Hal itu sesuai dengan yang tercantum dalam 

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen.  

Dalam hal ini berarti bahwa asas itikad baik subjektif belum 

terakomodasi dengan baik dalam perjanjian kredit yang diteliti oleh 
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peneliti. Sebab dari hasil diatas sudah belum cukup untuk membuat asas 

itikad baik subjektif ini dapat terakomodasi, terlihat dari tingkat kejujuran 

nasabah yang masih didapati hanya sebagian nasabah yang melakukannya 

dengan jujur. 

Bahwa dari data penelitian yang didapat peneliti, dari pihak bank 

tersebut terkait dengan kejujuran dari pihak bank dalam mengisi formulir 

hasil kunjungan nasabah kaitannya dengan hasil survey lapangan dan 

analisis yang dilakukan bank dalam hal wawancara kepada nasabah, serta 

pengumpulan dan pemeriksaan data-data nasabah yang mengajukan 

pinjaman. Hal itu sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 huruf b 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Bahwa berdasarkan hasil data observasi dengan norma maupun 

doktrin terkait dalam hal kejujuran dari pihak bank dalam mengisi formulir 

hasil kunjungan nasabah kaitannya dengan hasil survey lapangan dan 

analisis yang dilakukan bank dalam hal wawancara kepada nasabah, serta 

pengumpulan dan pemeriksaan data-data nasabah yang mengajukan 

pinjaman telah sesuai. 

 

2. Pengakomodasian Asas Itikad Baik Dalam Arti Obyektif Pada Perjanjian 

Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak 

a. Realisasi pencairan dana dari bank hingga diterima nasabah 

Penerapan asas itikad baik (objektif) kaitannya dengan 

keadilan hal ini adalah bukti adanya pelayanan dari bank yang tidak 

membeda-bedakan antara nasabah yang satu dengan nasabah yang 
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lain dalam hal kaitannya pencairan pinjaman yang tepat waktu, proses 

sampai pelaksanaan klausul perjanjian.
5
 

Dalam pencairan rekening dari bank apabila telah disetujui dan 

untuk sampai ke tangan nasabah itu melalui rekening, yang dimana 

nanti sejumlah pinjaman yang dikehendaki nasabah akan masuk ke 

rekening tersebut. Bagi nasabah yang sudah memiliki rekening di BRI 

Unit Ngemplak, maka pinjaman tersebut akan dimasukkan ke 

rekening nasabah, sedangkan bagi nasabah yang belum mempunyai 

rekening, maka diwajibkan untuk membuka rekening terlebih dahulu.
6
 

Disini nasabah diwajibkan mengisi formulir dalam hal untuk 

membuka rekening. Formulir tersebut terdiri atas Formulir Aplikasi 

Rekening Perorangan dan Formulir Permohonan Penambahan dan 

Pengurangan Fasilitas Rekening. 

Berdasarkan data penelitian yang didapat peneliti  terhadap 

para nasabah terkait dengan keadilan, bahwa dalam asas itikad baik 

objektif ini, menunjukkan dari kelima nasabah tersebut tiga 

diantaranya mendapat perlakuan atau pelayanan yang lebih baik 

daripada dua nasabah yang lain, baik dari segi pencairan pinjaman 

maupun proses pinjaman. Hal ini tidak sesuai dengan yang tercantum 

dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

                                                             
5   Wawancara dengan Moh. Khamdan Muzakar, Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Unit 

Ngemplak, tanggal 12 Juni 2013. 
6
  Wawancara dengan Guntur, Costumer Service, Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak, 

tanggal 01 Juli 2013. 
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Bahwa berdasarkan hasil data observasi dengan norma 

maupun doktrin yang menyatakan tentang keadilan bagi nasabah, 

tidak sesuai karena pada prakteknya dari kelima nasabah dalam hasil 

observasi tersebut, tiga nasabah mendapatkan pelayanan yang ekstra 

ata lebih cepat, sedangkan dua nasabah yang lain tidak atau hanya 

mendapatkan pelayanan yang biasa, yang dimana tiga nasabah yang 

mendapatkan pelayanan lebih, disebabkan ketiga nasabah tersebut 

sudah atau sering mengajukan pinjaman sedangkan dua nasabah yang 

tidak mendapatkan pelayanan lebih karena dua nasabah tersebut untuk 

pertama kalinya mengajukan pinjaman. 

 Berdasarkan data penelitian yang didapat peneliti  terkait 

dengan keadilan pihak bank, dalam hal proses pencairan yang 

dilakukan oleh pihak bank terhadap para nasabah, tidak sesuai dengan 

yang tercantum dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Bahwa berdasarkan hasil data observasi dengan norma 

maupun doktrin yang menyatakan tentang keadilan bagi nasabah, 

tidak sesuai karena pada prakteknya dari kelima nasabah dalam hasil 

observasi tersebut, tiga nasabah mendapatkan pelayanan yang ekstra 

ata lebih cepat, sedangkan dua nasabah yang lain tidak atau hanya 

mendapatkan pelayanan yang biasa, yang dimana tiga nasabah yang 

mendapatkan pelayanan lebih, disebabkan ketiga nasabah tersebut 

sudah atau sering mengajukan pinjaman sedangkan dua nasabah yang 
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tidak mendapatkan pelayanan lebih karena dua nasabah tersebut untuk 

pertama kalinya mengajukan pinjaman. 

 Dalam hal ini berarti bahwa asas itikad baik objektif belum, 

terakomodasi dengan baik dalam perjanjian kredit yang diteliti oleh 

peneliti. Sebab dari hasil diatas terdapat  hasil yang menggambarkan 

masih terjadi praktek oleh pihak bank yang membeda-bedakan atau 

pendiskriminasian dalam hal ini pelayanan kepada nasabah yang 

sudah pernah mengajukan pinjaman dengan nasabah yang belum 

pernah atau baru pertama kali mengajukan pinjaman terlihat 

perbedaan yang signifikan. Sehingga untuk dapat terakomodasi 

dengan baik, dari pihak bank sendiri selayaknya tidak perlu membeda-

bedakan pelayanan bagi setiap nasabah yang ingin mengajukan 

pinjaman. 

b. Realisasi pelaksanaan kewajiban nasabah 

Memang pada saat mengajukan pinjaman atau kredit, debitur 

mengaku sudah diberi akta tentang syarat perjanjian kredit yang berisi 

pasal-pasal. Dan pihak bank menawarkan dan mempersilahkan kepada 

nasabah apabila sekiranya ada yang kurang jelas atau perlu 

ditanyakan. Akan tetapi karena banyaknya klausul-klausul atau pasal 

yang harus dibaca dan dipelajari akhirnya nasabah menyetujui dan 

memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada bank. Sebab disini 

nasabah seperti nasabah-nasabah yang lainnya, ingin mengajukan 

pinjaman atau kredit tidak lain karena memang benar-benar 

membutuhkan dan berharap segera diproses dan mendapatkan 
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sejumlah uang yang ingin dipinjam karena kebutuhan mendesak. Oleh 

sebab itu yang nasabah debitur tahu mereka segera perlu memenuhi 

persyaratan agar mendapatkan pinjaman dari Bank.
7
 

Berdasarkan data penelitian yang didapat peneliti  terhadap 

para nasabah  terkait dengan keadilan nasabah dalam 

penandatanganan akta atau surat pengakuan hutang dari pihak bank. 

Hal ini tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 huruf c 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

Bahwa berdasarkan hasil data observasi dengan norma 

maupun doktrin yang menyatakan tentang keadilan bagi nasabah, 

tidak sesuai karena pada prakteknya kelima nasabah dalam hasil 

observasi tersebut tidak mempertimbangkan, mencermati bahkan tidak 

terlalu mempelajari klausul-klausul dari akta atau surat pengakuan 

hhutang yang dibuat oleh pihak bank, padahal hal ini bisa saja 

klausul-klausul tersebut memberatkan nasabah yang berarti bisa saja 

tidak adil. Akan tetapi nasabah langsung menyetujui dan 

menandatangani akta atau surat tersebut sebagai tanda nasabah telah 

menyetujuinya. 

Berdasarkan data penelitian yang didapat peneliti  terhadap 

para nasabah terkait dengan keadilan pihak bank dalam hal membuat 

akta atau surat pengakuan hutang yang diajukan kepada pihak nasabah 

untuk disetujui dan ditandatangani. Hal ini sesuai dengan yang 

                                                             
7  Wawancara dengan Bapak X, debitur/nasabah, tanggal 08 Juni 2013. 
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tercantum dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Dalam hal ini berarti bahwa asas itikad baik objektif belum, 

terakomodasi dengan baik dalam perjanjian kredit yang diteliti oleh 

peneliti. Sebab dari hasil diatas terdapat  hasil yang menggambarkan 

masih terjadi praktek yang dianggap belum sepenuhnya adil sebab 

masih ditemui pada prakteknya dimana pihak bank membeda-bedakan 

atau pendiskriminasian dalam hal ini pelayanan kepada nasabah yang 

sudah atau pernah  mengajukan pinjaman dengan nasabah yang belum 

pernah mengajukan pinjaman terlihat perbedaan yang signifikan. 

Walaupun dalam hal klausul-klausul dari akta atau surat pengakuan 

hutang yang dibuat oleh pihak bank untuk disetujui nasabah, telah 

dianggap dibuat seadil mungkin.  

 Sehingga untuk dapat terakomodasi dengan baik, dari pihak 

bank sendiri selayaknya tidak perlu membeda-bedakan pelayanan 

dalam segi pencairan pinjaman maupun proses peminjamannya untuk 

para nasabah yang ingin mengajukan pinjaman, baik yang sudah 

sering atau pernah mengajukan pinjaman ataupun bagi para nasabah 

yang belum pernah mengajukan pinjaman di bank, agar tercipta 

keadilan dan asas itikad baik objektif ini dapat terakomodasi dengan 

baik. 
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C. Penutup  

1. Kesimpulan 

a. Pengakomodasian asas itikad baik dalam arti subjektif pada perjanjian 

kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak 

1) Dari pihak nasabah hal ini terlihat pada saat nasabah mengisi 

formulir dari bank atau memberikan informasi dan data-data 

mengenai nasabah. Dari hasil penelitian penulis, hal ini tidak 

sesuai dengan Pasal 5 huruf a dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Selain itu 

pada saat pihak bank melakukan analisis prinsip 5 C’s dan survey 

lapangan terhadap para nasabah, dari hasil penelitian hal ini sesuai 

dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Djoko Widagdho 

mengenai kejujuran. 

2) Dari pihak bank hal ini terlihat pada saat pihak bank menunjukkan 

formulir-formulir kepada nasabah untuk diisi dengan benar dan 

memberikan keterangan kepadaa nasabah. Hal ini sesuai dengan 

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan pendapat Djoko Widagdho. Pihak 

bank mengisi formulir hasil kunjungan terhadap nasabah. Hal ini 

sesuai dengan Pasal Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Djoko 

Widagdho. 

13 



b. Pengakomodasian asas itikad baik dalam arti objektif pada perjanjian 

kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak 

a. Dari pihak nasabah hal ini terlihat pada saat realisasi pencairan 

dana dari bank hingga diterima nasabah, dari hasil penelitian 

penulis hal ini tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf g Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 

pendapat Aristoteles. Selain itu penandatanganan surat pengakuan 

hutang terkait kewajiban nasabah dalam pencairan pinjaman 

setelah nasabah menerima pinjaman. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 

huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan pendapat Aristoteles mengenai 

keadilan. 

b. Dari pihak bank hal ini terlihat pada saat memproses pencairan 

pinjaman terhadap nasabah yanag mengajukan pinjaman, dari hasil 

penelitian hal ini tidak sesuai dengan Pasal 7 huruf c Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 

pendapat Aristoteles mengenai keadilan. Selain itu pihak bank 

dalam membuat akta atau surat pengakuan hutang yang kemudian 

diberikan dan ditujukan kepada nasabah untuk ditandatangani. Hal 

ini sesuai dengan Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Aristoteles. 

 

 

 

14 



2. Saran 

1. Nasabah dalam hal mengajukan pinjaman kredit, pada waktu  

pengisian formulir atau dalam memberikan informasi dan data-data 

diri yang berkaitan dengan pengajuan pinjaman  yang akan diberikan 

kepada pihak  bank sekiranya dapat memberikan informasi serta data-

data yang jujur, valid dan benar sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan. 

2. Walaupun dalam hal analisis yang dilakukan oleh pihak bank telah 

sesuai, akan tetapi alangkah lebih baiknya pihak bank tetap 

meningkatkan kinerja agar dapat terakomodasi lebih baik lagi, 

mengingat tujuan bank yakni untuk membantu pembangunan serta 

membantu masyarakat. 

3. Pihak bank lebih sekiranya dapat memberikan pelayanan seadil 

mungkin tanpa membeda-bedakan bagi para nasabah yang 

mengajukan pinjaman ke bank, dengan tidak terlalu mengedepankan 

track record nasabah, baik nasabah tersebut sudah sering mengajukan 

pinjaman maupun nasabah tersebut baru pertama mengajukan 

pinjaman. 

4. Nasabah dalam hal kewajibannya menandatangani akta atau surat 

pengakuan hutang setidaknya mempelajari lebih lanjut dan meneliti 

terlebih dahulu guna meyakinkan bahwa klausul-klausul yang 

terkandung benar-benar sudah adil bagi para pihak. 
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