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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) perjanjian kredit modal 
usaha dengan jaminan fidusia; dan 2) perlindungan hukum bagi para pihak yang 
terlibat dalam perjanjian kredit modal usaha di Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR 
Sabar Artha Palur. 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 
pendekatan non-doktrinal yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan di PT. 
BPR Sabar Artha Palur. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara 
purposive. Data primer berupa perjanjian kredit modal usaha dan perlindungan 
hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit modal usaha di Bank 
Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan dokumen. 
Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dilakukan secara berurutan 
antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. 

Penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Perjanjian kredit di PT Bank 
Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur terdiri dari komparisi perjanjian dan 11 pasal 
perjanjian. Perjanjian telah dibakukan dan memuat segala macam persyaratan dan 
ketentuan, yang berbentuk formulir dan isinya tidak pernah dibicarakan atau 
dirundingkan dengan nasabah calon debitur terlebih dahulu. Sehingga, calon 
debitur yang hendak mengajukan kredit harus menyetujui segala syarat dan 
ketentuan yang diajukan oleh bank sebagai pihak kreditur; dan 2)  Bentuk 
perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi 
menurut Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terdapat 
dalam bentuk perjanjian kredit itu sendiri yang tertuang dalam bentuk tertulis, 
yaitu baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik. 
 
Kata Kunci : Perjanjian kredit, perlindungan hukum 
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ABSTRACT 

The research is aimed to describe: 1) capital credit agreement with 
fiduciary guarantees; and 2) the legal protection for parties engaged within the 
capital credit agreement at Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur. 

The research is done based on legal research using non-doctrinal 
apparoach with qualitative in nature. The research was administered at PT. BPR 
Sabar Artha Palur. The location selection is determined purposively. The primary 
data used were capital credit agreement and legal protection for parties engaged 
within the agreement at Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur. The 
data collection technique was done using three ways, namely: interview, 
observation and document analysis. The data analysis technique was done using 
qualitative analysis, namely the technique that was done simultaneously from 
domain analysis, taxonomic anaysis, and componential analysis. 

The research concludes that: 1) The credit agreement at PT Bank 
Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur consist of agreement comparition and 11 
clausula. The agreement was in the form of standardized contract and containing 
of terms and conditions, it is in the form of non-negotiable contract sheet. 
Therefore, the debtor who wants to apply for the credit should agree all the terms 
and conditions proposed by the creditor; and 2) The legal protection provided to 
the parties engaged in the agreement as to the debtor experiencing default in his or 
her payment, according to the Article 10 of Act No. 4 of 1996, was written in the 
contract, namely in the form of notarial under hand and authentic deeds. 

 
Keywords : Credit agreement, legal protection. 
 

PENDAHULUAN 

Salah satu fasilitas kredit yang tersedia pada Bank Perkreditan Rakyat 

antara lain pemberian Kredit Modal Kerja. Kredit modal kerja adalah salah satu 

bentuk hutang yang bisa dimanfaatkan. Modal itu bisa dipakai terus, karena 

sistemnya rekening koran, dimana debitur membayar bunga dari saldo pinjaman 

yang dipakai. Setiap jatuh tempo bisa diperpanjang. Bahkan jika bisnis semakin 

maju, debitur dapat mengajukan tambahan kredit lagi sesuai kebutuhan. Perjanjian 

Kredit Modal Kerja merupakan Suatu jenis kredit tunai - jangka pendek untuk 

memenuhi kebutuhan modal kerja, dimana setiap pencairan kreditnya debitur harus 

memberitahukan kepada bank terlebih dahulu.1  

                                                           
1
 Untung H. Budi, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal. 18. 
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Pada prinsipnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang 

memiliki kemampuan untuk itu. Selama proses pengajuan Kredit Modal Kerja 

antara Bank Perkreditan Rakyat (kreditur) dan nasabah (debitur) disepakati, maka 

lahirlah kewajiban pada diri kreditur untuk menyerahkan uang yang telah 

diperjanjikan kepada debitur.2 Dengan hak untuk menerima kembali uang dari 

debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang telah disepakati oleh para 

pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah timbal balik dengan hak dan kewajiban 

kreditur, selama proses itu tidak menghadapi masalah, dalam arti selama kedua 

belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang 

diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Persoalan baru muncul apabila 

debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan dan 

kreditur tidak mau mengambil resiko sehingga diperlukan adanya jaminan, dimana 

kedudukan jaminan adalah sebagai perjanjian accessoir (tambahan) dari perjanjian 

pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Dengan diundangkannya Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka diharapkan figur jaminan 

fidusia akan memperoleh pengaturan yang lebih pasti, yaitu dalam bentuk undang-

undang dan adanya wajib daftar terhadap jaminan fidusia.3 

Oleh karena itu apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, kendaraan 

bermotor yang dijaminkan oleh jaminan fidusia tidak dijual melalui lelang atas 

dasar eksekusi fidusia melainkan yang ditempuh adalah penjualan dibawah tangan 

dengan menggunakan kuitansi kosong yang telah ditandatangani sebelumnya oleh 

debitur. Karena pada hakekatnya fidusia hanya merupakan pengikatan pembebanan 

barang dan tidak mengalihkan hak milik secara riil, maka sulit mengefektifkan 

fidusia sehingga tidak mudah diketahui dan mengikat pihak ketiga karena pada sisi 

lain, masyarakat umum tidak mengetahui posisi benda jaminan fidusia, apakah 

terikat sebagai jaminan atau tidak. Dengan masih menguasai benda jaminan 

                                                           
2
 Hermansyah, 2008. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi,  Kencana, 

Jakarta., hal. 31. 
3
 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
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fidusia, masyarakat akan menganggap bahwa benda jaminan fidusia itu adalah 

milik debitur sesuai dengan asas yang terkandung di dalam Pasal 1977 

KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penguasaan (bezit) adalah alas hak yang 

sempurna (bezit geldt alsvolkomen titel), mengingat bahwa yurisprudensi yang 

berkaitan dengan jaminan fidusia ini tidak memberi ciri-ciri yang lengkap, 

sehingga akan ada beberapa masalah yang akan muncul.  

Salah satu kasus yang dihadapi oleh PT. BPR Sabar Artha Palur adalah wan 

prestasi yang dilakukan oleh nasabah terhadap perjanjian akad kredit yang sudah 

disepakati bersama. Kasus wan prestasi tersebut tidak jarang harus sampai ke 

pengadilan perdata karena perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak.4 

Sesuai dengan tujuan dari penulisan ini, penulis lebih menekankan usaha 

Bank Perkreditan Rakyat dalam memberikan kredit. Salah satu fasilitas kredit yang 

tersedia pada Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur antara lain 

pemberian Kredit Modal Kerja. Kredit modal kerja adalah salah satu bentuk hutang 

yang bisa dimanfaatkan. Modal itu bisa dipakai terus, karena sistemnya rekening 

koran, dimana debitur membayar bunga dari saldo pinjaman yang dipakai. Setiap 

jatuh tempo bisa diperpanjang. Bahkan jika bisnis semakin maju, debitur dapat 

mengajukan tambahan kredit lagi sesuai kebutuhan. Yang penting dalam berhutang 

tidak ada sedikitpun pikiran atau niat untuk tidak membayar. Debitur harus punya 

niat baik menepati perjanjian kredit dengan bank. 5 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah : (1) Untuk mendeskripsikan 

perjanjian kredit modal usaha dengan jaminan fidusia di Bank Perkreditan Rakyat 

PT. BPR Sabar Artha Palur; dan (2) Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum 

bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit modal usaha di Bank 

Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur. 

                                                           
4
 Hasil wawancara dengan Tur Murniningsih, S.H., M.H., Ka Biro Hukum BPR Sabar Artha 

Palur, pada hari Sabtu 9 Pebruari 2013. 
5
 Ghazali, Djoni S. & Rachmadi  Usman, 2010, Hukum Perbankan,Cet.ke-1, Jakarta: Sinar 

Grafika, hal. 16. 
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Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 

pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.6  Hal ini disebabkan di dalam penelitian 

ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi keseluruhan asas-asas dan kaidah yang 

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula 

lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah 

itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku 

sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi 

antar mereka. 

LANDASAN TEORI 

Ketentuan pasal 1313 KUH Perdata tersebut, menurut para ahli hukum, 

memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan 

dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat 

dualisme.7 Sehingga menurut teori baru setiap pejanjian haruslah berdasarkan kata 

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.  Menurut Abdulkadir Muhammad, 

perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikat 

diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.8 Sedangkan 

menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang 

atau lebih mengingatkan dirinya atau saling mengingatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih9. 

                                                           
6
 Soetandyo Wignjosoebroto, tt.  Silabus Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Program 

Pascasarjana Universitas Airlangga, hal. 1 dan 3 
7
 Salim. HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2010, hlm. 163 
8
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2000, hal, 225. 
9 R Setiawan, Pokok-Pokok Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm, 49 
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Perjanjian menurut Communis Opinio Doctorum (pendapat para ahli) 

adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu 

akibat hukum. Menurut  Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa ketika 

seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal10. 

Unsur-unsur perjanjian ada 3 (tiga), yaitu unsur Essensialia, unsur Naturalia 

dan unsur Accidentalia. Menurut Satrio, sebenarnya lebih tepat jika ada 2 (dua) 

unsur perjanjian, yaitu unsur Essensialia dan unsur bukan Essensialia, sedangkan 

Unsur bukan Essensialia terbagi menjadi unsur Naturalia dan unsur Accidentalia.11 

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan 

berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (pacta sun servanda), asas 

iktikad baik, dan asas kepribadian.12 

Syarat syahnya suatu perjanjian diatur melalui Pasal 1320 KUHPerdata. 

Pasal tersebut menyatakan bahwa: 

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan  empat syarat:                 
1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat 
suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal”.13 

 
Amanat pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat syahnya suatu perjanjian 

dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) 

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; dan 4) Suatu 

sebab yang halal. 

                                                           
10 Subekti, R. 2005. Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 

hal. 323 
11

 Satrio, J. 2002.  Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung: PT.Citra 
Aditya Bakti, hal. 57. 

12 Subekti, R., 1990. Op cit., hal. 7 
13

 Pasal 1320 KUHPerdata 
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Wanprestasi diartikan sebagai suatu kondisi di mana debitur tidak 

memenuhi kewajibannya, baik karena terlambat atau tidak memenuhinya dengan 

baik, melakukan wanprestasi, kecuali ia mempunyai alasan yang membenarkan 

(behoundens de aanwezigheid van een rechtsvaardigingsgrond).14 

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi, menurut Setiawan antara lain 

adalah: (1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali, yaitu sehubungan dengan dengan 

debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi 

prestasi sama sekali; (2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; Apabila 

prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap 

memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; dan (3) Memenuhi prestasi tetapi 

tidak sesuai atau keliru: Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila 

prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan 

tidak memenuhi prestasi sama sekali.15 

 
 Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak 

berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan 

wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan 

dalam perjanjian.16 Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu 

yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian 

maka menurut Pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap melakukan wanprestasi 

dengan lewatnya batas waktu tersebut.17 Apabila tidak ditentukan mengenai batas 

waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, 

                                                           
14 Setiawan, 1999. Op cit., hal. 17 
15

 Setiawan, Ibid, hal. 18 
16

 Subekti, 1985, Op cit., hal. 21. 
17

 Pasal 1238 KUHPerdata 
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diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. 

Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.18 

Menurut ketentuan Pasal 1240 KUH Perdata debitur adalah berhak 

menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan 

perikatan dan bolehlah ia diminta supaya dilakukan pemberian kuasa oleh hakim 

untuk menyuruh menghapuskan segala yang telah dibuat atas biaya debitur dengan 

tidak mengurangi hak untuk menuntut biaya, rugi dan bunga jika ada alasannya. 

Apabila kreditur menuntut ganti kerugian, maka kewajiban krediturlah untuk 

membuktikan, bahwa ia telah menderita kerugian dan dalam hal menuntut uang 

paksa (dwangsom) cukuplah apabila kreditur membuktikan bahwa debitur tidak 

memenuhi kewajibannya. 

Adapun akibat hukum dari keadaan memaksa yang bersifat relatif adalah 

beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara19. Terkait 

hukum perjanjian tersebut tentu saja tidak dapat terlepas dari adanya resiko, baik 

pada perjanjian sepihak maupun perjanjian timbal balik. 

Menurut Soebekti, risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jika 

ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang 

dimaksudkan dalam kontrak.20 Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad 

keadaan lainnya, risiko ialah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi 

keadaan memaksa, yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur, yang menimpa 

                                                           
18

 Salim H.S. 2006. Hukum Kontrak Cet. Ke 4. Jakarta: Sinar Grafika., h. 96 
19 Ibid, hal. 31 
20

 Soebekti, 2005. Op cit., hal. 144 
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benda yang menjadi obyek perikatan atau menghalangi perbuatan debitur 

memenuhi prestasi.21 

Pengertian kredit menurut Pasal 1 (11) UU No.10/1998 tentang Perubahan 

Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut: 

“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.”22 

 
Pengertian lain tentang kredit dikemukakan Hermansyah, yang 

mengatakan bahwa kredit pada dasarnya berasal dari bahasa Latin yaitu credere, 

yang berarti kepercayaan. Hal ini menunjukan bahwa yang menjadi dasar 

pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.23 

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang 

atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan 

antara bank sebagai kreditur dan nasabah penerima kredit sebagai debitur, dengan 

perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban 

masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan 

bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila debitur ingkar janji 

terhadap perjanjian yang telah dibuat. 

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak 

pembuatnya yang dinamakan perikatan.24 Hubungan hukum yaitu hubungan yang 

menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang.25 

                                                           
21

 Abdulkadir Muhammad, 2000. Op cit., hal. 78 
22

 Pasal 1 (11) UU No.10/1998 
23 Hermansyah. 2008. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi, Jakarta: Kencana.,  

hal: 57. 
24

 Ibid 
25

 Subekti, 2005. Op cit., hal. 17 
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Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka 

salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah 

suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak: pihak yang satu berhak 

menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk 

memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan 

pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitor.26 

Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam. 

Di sisi lain, walaupun perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam-meminjam 

tetapi ia berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjan seperti tercantum dalam 

KUHPerdata. Menurut Pasal 1754 KUHPerdata, disebutkan bahwa  

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah 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 belakangan ini 
akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama 
pula”.27 

 
Mengingat perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada 

umumnya, oleh karenannya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan 

syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan 4 syarat sahnya 

suatu perjanjian. Keempat syarat tersebut terdiri dari unsur sepakat, unsur 

kecakapan, unsur suatu hal tertentu, dan unsur suatu sebab yang halal.28 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perjanjian Kredit Modal Usaha di PT. BPR Sabar Artha Palur 

Pemberian kredit pada PT BPR Sabar Artha Palur melibatkan beberapa unit 

organisasi. Unit-unit organisasi yang terkait dalam pemberian kredit meliputi: 
                                                           

26
 Sutarno. 2009. Op cit., hal. 99 

27
 Pasal 1754 KUHPerdata 

28
 Pasal 1320 KUHPerdata 
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Pelaksana Kredit UKM, Seksi Pelayanan dan Administrasi Kredit, Kepala Seksi 

Kredit UKM, Asisten Manager UKM, dan Manager.29 

Prosedur pemberian kredit di PT. BPR Sabar Artha Palur mencakup 7 

tahapan kegiatan. Ketujuh tahapan kegiatan tersebut antara lain meliputi: 1) 

Prosedur Permohonan Kredit; 2) Prosedur Peninjauan dan Analisis Kelayakan 

Usaha; 3) Prosedur Analisa Kredit; 4) Prosedur Persetujuan Kredit; 5) Prosedur 

Pelaksanaan dan Administrasi Kredit; 6) Prosedur Pengikatan Jaminan Kredit; dan 

7) Prosedur pengeluaran kas.30 

Hasil penelitian pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur setiap 

bulannya rata-rata terdapat 75 (tujuh puluh lima) pengajuan permohonan kredit. 

Permohonan kredit itu setelah dianalisa akan menghasilkan jumlah kredit yang 

mendapat persetujuan yaitu kurang dari 55 (lima puluh lima). Permohonan kredit 

yang telah mendapat persetujuan tersebut terdapat kredit yang menggunakan 

jaminan fidusia yang jumlahnya kurang dari 45%, sedangkan sisanya terbagi 

dengan selisih tidak besar antara kredit yang menggunakan jaminan hipotek atau 

hak tanggungan, deposito.31 

Hal-hal yang dipersyaratkan oleh pihak bank yang tertuang dalam blanko 

perjanjian kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur tersebut antara 

lain sebagai berikut: (1) Berlakunya perjanjian kredit ini apabila ada ketentuan 

yang menyimpang dengan peraturan umum sementara pemberian kredit PT Bank 

Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur; (2) Jumlah maksimal pinjaman yang 

                                                           
29

 Hasil wawancara dengan Manager Kredit UKM di PT BPR Sabar Artha Palur pada hari 
Selasa, 21 Mei 2013. 

30
 Wawancara dengan Pelaksana Kredit UKM di PT BPR Sabar Artha Palur pada hari 

Selasa, 21 Mei 2013 
31

 Manager Kredit UKM, Yohanes Benny Budianto, ST. MM, Wawancara pribadi Tanggal 
24 Mei 2013. 
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diberikan oleh bank dan tujuan peminjaman yang telah disetujui oleh bank; (3) 

Waktu pencairan kredit; (4) Besarnya bunga dan provisi yang dibebankan pada 

peminjam; (5) Jangka waktu pinjaman dan sistem pembayaran/ angsuran dan 

pembayaran angsuran terakhir; (6) Pengeluaran uang oleh peminjam untuk 

membiayai proyek peminjam harus dengan pesetujuan bank; (7) Jaminan yang 

disertakan oleh peminjam; (8) Denda bunga per bulan untuk setiap keterlambatan 

pembayaran; (9) Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh bank dan menagih 

jumlah kredit yang telah diambil oleh peminjam dengan seketika dan sekaligus 

pada waktu ditagih 

Perjanjian kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur terdiri 

dari komparisi perjanjian dan 11 pasal perjanjian. Analisis terhadap pasal-pasal 

perjanjian kredit modal kerja dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Komparisi 

Perjanjian. Komparisi perjanjian memuat tentang para pihak yang mengadakan 

perjanjian. Pihak tersebut adalah Pihak Kreditur yang mewakili PT Bank 

Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur dan Pihak Debitur sebagai konsumen/ 

nasabah bank. Pasal ini menunjukkan adanya kamparisi, yaitu bagian dari 

perjanjian yang menyebutkan mengenai identitas dari pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian.  

Dalam komparisi tersebut dijelaskan tentang: 1) Nama,  alamat orang 

yang bertindak; 2) Kedudukan orang tersebut dalam melakukan tindakan 

hukum dalam perjanjian, yaitu : a) Untuk diri sendiri, ataukah’ b) Sebagai 

kuasa, ataukah c) Dalam jabatannya sebagai pengurus dari suatu badan hukum 

atau suatu badan bukan badan hukum, sehingga dengan demikian bertindak 

untuk dan atas, nama badan tersebut. 
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Dasar hukum memberikan penjelasan dan penegasan bahwa pihak 

yang berkomparan benar-benar berwenang bertindak untuk dan atas nama 

orang atau badan usaha yang diwakilinya dalam perjanjian. Dasar kewenangan 

untuk bertindak dapat berupa surat kuasa apabila yang bersangkutan bertindak 

selaku kuasa, atau akta pendirian atau anggaran dasar suatu badan usaha 

apabila yang bersangkutan bertindak mewakili badan usaha tersebut.  

Dasar kewenangan merupakan hal penting dalam pembuatan 

komparisi, dalam arti jika bank tidak mengetahui dasar kewenangan orang 

tersebut untuk bertindak, maka dapat menimbulkan risiko bagi bank dimana 

terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk menuntut pembatalan perjanjian. 

(1) Pasal 1; Pasal 1 dalam Perjanjian Kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat 

Sabar Artha Palur memuat tentang jumlah pinjaman/ kredit yang diperjanjikan 

antara kedua belah pihak. Jumlah pinjaman/ kredit yang tertuang dalam Pasal 

1 memenuhi unsur esensialia dalam perjanjian.Unsur essentialia dalam isi 

perjanjian adalah unsur yang mutlak harus ada dan harus dimuat dalam isi 

perjanjian agar perjanjian tersebut sah. Salah satu unsur yang mutlak harus ada 

dalam suatu perjanjian adalah obyek perjanjian.  Obyek perjanjian tersebut 

disyaratkan harus sesuatu yang pasti atau dapat dipastikan. Obyek perjanjian 

yang merupakan isi dari perjanjian tersebut sangat tergantung kepada jenis 

perjanjian. (2) Pasal 2 ; Pasal 2 dalam Perjanjian Kredit di PT Bank 

Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur memuat tentang Angsuran Provisi dan 

Administrasi Kredit. Pasal ini merupakan salah satu unsur accidentalia yang 

ada di dalam perjanjian kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar Artha 

Palur. (3) Pasal 3 ; Pasal 3 dalam Perjanjian Kredit di PT Bank Perkreditan 
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Rakyat Sabar Artha Palur memuat tentang Jangka Waktu Kredit dan 

Pembayaran. Hal-hal yang diatur dalam pasal ini antara lain: a) jangka waktu 

kredit dan waktu pembayaran yang harus dilakukan debitur: b) pengaturan 

penghitungan pembayaran pokok dan bunga yang harus dibayar debitur 

apabila debitur membayar lunas pinjamannya sebelum waktu berakhirnya 

kredit; dan c) ketentuan denda keterlambatan atas pembayaran yang ditetapkan 

sebesar 3 0/00 (Tiga Promil) per hari atas angsuran yang harus dibayar oleh 

debitur. (4) Pasal 4 ; Pasal 4 dalam Perjanjian Kredit di PT Bank Perkreditan 

Rakyat Sabar Artha Palur memuat tentang Jaminan Kredit. Pasal ini mewakili 

unsur naturalia yang ada dalam perjanjian kredit. Unsur naturalia adalah unsur 

yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian, tetapi dengan 

sendirinya dianggap ada dalam perjanjian, karena sudah melekat pada suatu 

perjanjian. Pencantuman unsur naturalia pada perjanjian dimaksudkan sebagai 

penegasan tentang adanya hak dan kewajiban para pihak. ( 5) Pasal 5 ; Pasal 5 

dalam Perjanjian Kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur 

memuat tentang Peminjaman Jaminan. Pasal ini mengharuskan debitur untuk 

tidak menjual, atau menyewakan, atau memindahtangankan, atau mengadakan 

perubahan baik sebagian atau seluruhnya atas barang jaminan selama masih 

dalam masa kredit. (6) Pasal 6 ;Pasal 6 dalam Perjanjian Kredit di PT Bank 

Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur memuat aturan-aturan tentang 

Kelalaian. Pasal ini memperbolehkan pihak bank untuk menghentikan dan 

memutuskan perjanjian kredit secara sepihak dan sewaktu-waktu apabila 

debitur melakukan kelalaian yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut. Hal 

ini didasarkan pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. 
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Hal-hal yang dilarang dilakukan debitur dalam pasal ini antara lain meliputi32: 

(a) Bilamana DEBITUR menggunakan uang pinjaman tersebut menyimpang 

dari tujuan penggunaannya. (b) Bilamana DEBITUR lalai/ tidak dapat 

melakukan kewajiban angsuran bulanan sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih dan/ 

atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan/ kewajiban yang dimaksud 

dalam perjanjian ini berikut setiap perpanjangan/ perubahan pembaharuannya 

dan atau perjanjian-perjanjian pengikatan jaminan, serta perjanjian 

pembaharuannya lainnya baik yang telah ada maupun yang akan ada di 

kemudian hari. (c) Bilamana menurut pertimbangan BANK keadaan keuangan 

DEBITUR, bonafiditas, dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga 

DEBITUR tidak dapat membayar hutangnya lagi. (d) Bilamana DEBITUR 

meninggal dunia atau perusahaannya dilikuidasi. (e) Bilamana DEBITUR dan/ 

atau penjamin mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit, 

mengajukan penundaan pembayaran (sourseance van betailing) atau tidak 

berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan ditaruh di 

bawah pengampunan (curetele) atau dikenakan hukuman penjara. (f) Bilamana 

sebagian atau seluruh harta kekayaan DEBITUR dan/ atau penjamin disita. (g) 

Bilamana barang-barang jaminan untuk pembayaran kredit ini musnah, rusak, 

terjadi perubahan atau berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian 

atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya. (h) 

Bilamana pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang 

diberikan DEBITUR kepada BANK ternyata tidak benar. 

 

                                                           
32 Pasal 6 Perjanjian Kredit  PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur 
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Atas adanya kelalaian tersebut, pihak Bank mengharuskan Debitur untuk 

membayar pinjamannya dengan seketika dan sekaligus. Apabila debitur tidak 

dapat melakukan pembayaran seketika dan sekaligus maka pihak Bank dapat 

melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti melelang jaminan 

yang telah diserahkan kepada Bank. Apabila ternyata hasil penjualan masih 

belum mencukupi, maka debitur wajib menyerahkan barang-barang miliknya 

sampai seluruh kewajibannya terpenuhi. (7) Pasal 7 ; Pasal 7 dalam Perjanjian 

Kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur memuat tentang 

Pemeriksaan dan Laporan. Pasal ini memperbolehkan pihak Bank untuk: a) 

meminta keterangan yang diperlukan tentang usaha/ perusahaan dari debitur; b) 

setiap waktu memeriksa pembukuan debitur, neraca, dan laporan keuangan 

usaha lainnya yang diminta dalam rangka kredit tersebut; dan c) mewajibkan 

debitur untuk menyerahkan laporan perkembangan usaha yang dibiayai kredit 

tersebut secara berkala setiap triwulan. (8) Pasal 8 ; Pasal 8 dalam Perjanjian 

Kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur memuat tentang 

Ketentuan Bank. Pasal ini mengharuskan Debitur untuk tunduk kepada segala 

ketentuan yang berlaku pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur. 

(9) Pasal 9 ; Pasal 9 dalam Perjanjian Kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat 

Sabar Artha Palur memuat tentang Ahli Waris/ Penanggung. Pasal ini mengatur 

bahwa apabila debitur meninggal dunia, maka semua hutang dan kewajiban 

debitur kepada Bank yang timbul berdasarkan perjanjian kredit menjadi 

tanggungan ahli waris/ penanggung. (10) Pasal 10 ; Pasal 10 dalam Perjanjian 

Kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur memuat tentang Biaya. 

Pasal ini mengatakan bahwa semua biaya penagihan di luar dan di hadapan 
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hakim yang meliputi biaya juru sita dan biaya kuasa Bank untuk menagih 

hutang serta biaya notaris menjadi tanggungan debitur. (11) Pasal 11 ; Pasal 11 

dalam Perjanjian Kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur 

memuat tentang Penutup. Pasal ini menyatakan bahwa hal-hal yang belum 

diatur dalam perjanjian tersebut akan ditetapkan secara musyawarah antara 

pihak bank dengan debitur. Adapun dalam hal terjadi perselisihan maka dipilih 

domisili hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surakarta. 

Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit 

modal usaha di PT. BPR Sabar Artha Palur 

Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian 

kredit modal usaha di PT BPR Sabar Artha Palur adalah adanya pendaftaran 

jaminan fidusia. Semua perjanjian fidusia yang dibuat dalam wilayah Provinsi 

Jawa Tengah sudah dapat didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Semarang, 

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia yang mewajibkan untuk mendaftarkan benda jaminan 

fidusia. Sedangkan perjanjian fidusia yang dibuat di bawah tangan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia juncto 

Pasal 39 Undang-Undang fidusia dapat didaftarkan dalam tenggang 90 (sembilan 

puluh) hari setelah dibentuk oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. 

Hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa sebagian besar permohonan 

kredit modal kerja yang ada pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur 

menggunakan jaminan fidusia kendaraan bermotor. Hal ini terlihat lebih dari 45% 

permohonan kredit menggunakan jaminan fidusia kendaraan bermotor. PT Bank 
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Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur banyak masyarakat yang menggunakan 

perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia akan tetapi bank tidak 

mendaftarkan semua perjanjian fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia. 

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi adanya jaminan fidusia adalah 

pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris dalam 

Bahasa Indonesia dan merupakan Jaminan Fidusia, selain dari hal tersebut di atas, 

pada Pasal 11 Ayat (1) dinyatakan, bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan 

Fidusia wajib didaftarkan.33 

Dengan dibuatnya perjanjian fidusia dengan akta notaris berarti pihak-pihak 

pembuat perjanjian tersebut harus datang menghadap kepada notaris dengan 

menyampaikan maksud untuk membuat perjanjian fidusia dihadapannya. Hal ini 

akan memberikan kedudukan antara pemberi jaminan fidusia (kreditur) dengan 

penerima jaminan fidusia (debitur). Maksud pembuat undang-undang, notaris 

sebagai pihak ketiga diikutsertakan dalam pembuatan perjanjian fidusia tersebut 

agar terjadi keseimbangan para pihak dalam membuat perjanjian, meskipun notaris 

dalam pembuatan perjanjian tersebut hanya sebagai pencatat perjanjian saja. 

Dalam hal tersebut di atas, jelas bahwa perlindungan hukum diberikan 

kepada kreditur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang 

mulai berlaku tanggal 9 April 1996. 

 

 

 

                                                           
33

 Wawancara dengan Asisten Usaha Kecil Menengah (UKM), Tanggal 25 Mei 2013 
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PENUTUP 

Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 

1) Perjanjian kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur terdiri dari 

komparisi perjanjian dan 11 pasal perjanjian. Komparisi perjanjian memuat tentang 

para pihak yang mengadakan perjanjian. Pihak tersebut adalah Pihak Kreditur yang 

mewakili PT Bank Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur dan Pihak Debitur 

sebagai konsumen/ nasabah bank; dan 2) Bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi menurut Penjelasan Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terdapat dalam bentuk perjanjian kredit itu 

sendiri yang tertuang dalam bentuk tertulis, yaitu baik berupa akta di bawah tangan 

maupun akta autentik. Hal ini dapat dikatakan bahwa yang lebih menjamin hak 

kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya ketika debitur wanprestasi adalah 

pada perjanjian kredit dengan akta autentik. Akta autentik ini memiliki kelebihan 

yaitu dapat dimintakan Grosse Akta Pengakuan Hutang yang memiliki kekuatan 

eksekutorial dan menjadi dasar untuk pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera 

janji. Akan tetapi, berdasarkan Penjelasan Umum Angka 9 dan Penjelasan Pasal 14 

ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, telah diterbitkan Sertifikat Hak Atas 

Tanah sebagai pengganti Grosse Akta Pengakuan Hutang yang memiliki fungsi 

yang sama. 

Saran  

1) Agar Pemerintah dan Pembuat Undang-undang membuat ketentuan yang 

mengatur mengenai kewajiban membuat akta pembebanan jaminan fidusia 

dengan penggolongan tertentu, yaitu apabila jumlah kredit yang kecil tidak 
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wajib membuat akta pembebanan jaminan fidusia secara otentik, cukup 

akta di bawah tangan atau legalisasi saja, sedangkan untuk jumlah kredit 

yang besar harus dengan akta otentik. 2) Agar  Pemerintah dan Pembuat 

Undang-undang mengamandemen ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan 

Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan mengubah biaya yang 

dikenakan, yaitu biaya pendaftaran jaminan fidusia didasarkan pada besar 

kecilnya jumlah kredit. 3) Agar Kantor Pendaftaran Jaminan fidusia tidak 

menambah beban yang ditanggung oleh Bank maupun debitur dengan 

menambah biaya di luar biaya yang telah tercatat dalam pendaftaran akta 

pembebanan jaminan fidusia. 
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