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ABSTRAKSI 
 

Proses pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
cabang Boyolali antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Boyolali 
dengan nasabah yang diawali dari adanya kesepakatan kedua belah pihak di mana 
bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai penerima fasilitas kredit yang 
diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Boyolali. Hak dan kewajiban 
antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali dengan nasabah 
yaitu bank berkewajiban untuk memberikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan 
bersama dalam perjanjian kredit dan bank berhak menerima pelunasan kredit serta 
mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. 
Sedangkan nasabah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kredit berupa 
angsuran pokok beserta bunganya, dan nasabah berhak menerima pinjaman sesuai 
dengan kesepakatan. 
 
Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Nasabah, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
 

ABSTRACT 
 
The process of implementation of the credit agreement at PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) branch Boyolali between PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) branch Boyolali with customers starting from the agreement of both 
parties where banks as providers of funds and clients as receivers of credit 
facilities provided by PT. Bank Rakyat Indonesia Boyolali branch. Rights and 
obligations between PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Branch Boyolali with 
customers that the bank is obliged to provide a loan in accordance with the 
collective agreement in the credit agreement and the bank is entitled to receive 
repayment of the credit and benefit of the interest specified in the loan agreement. 
Meanwhile, the customer has the obligation to repay the loan in the form of 
principal and interest, and the customer is entitled to receive a loan in conformity 
with the agreement.  
Keywords: Credit Agreement. Customer. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
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PENDAHULUAN 

Manusia merupakan makhluk monodualistis artinya selain sebagai makhluk 

individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial di mana manusia hidup 

berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai 

makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain 

sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak manusia selalu 

hidup saling berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk 

mencukupi kebutuhannya. 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari kebutuhan yang 

bermacam-macam. Dengan menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, 

manusia selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya 

ingin hidup layak dan selalu berkecukupan.1 Untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri 

tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Untuk 

berwiraswasta dibutuhkan modal kerja. Untuk mendapatkan modal kerja tersebut 

ada berbagai cara yang dapat ditempuh, diantaranya adalah dengan utang kepada 

pihak Bank, yang kemudian dikenal dengan istilah perjanjian kredit bank. 

Di dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, 

pengertian Bank terdapat dalam pasal 1 ayat (2) yaitu “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”. 

                                                            
1Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta hal. 2 
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PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) merupakan salah satu bank umum 

yang memberikan kredit dalam bentuk sederhana, prosedur mudah dan tidak 

rumit, serta syarat yang tidak memberatkan dengan jaminan yang ringan. 

Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan 

kesepakatan antara peminjam (debitur) dan meminjamkan (kreditur) yang 

dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian 

lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian kredit dalam 

perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang 

dibuat dengan akta notaris. 

Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur  dituangkan di dalam perjanjian 

kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. 

Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam  

perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun, di dalam 

perjanjian kredit tersebut ada kalanya satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai 

dengan yang telah disepakati bersama. 

Bank harus memperoleh keyakinan bahwa debitur dapat melunasi 

hutangnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian 

kredit.Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank 

harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, 

agunan, dan prospek usaha debitur.Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko 

terjadinya kredit macet yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. 

Pemberian jaminan oleh debitur merupakan salah satu cara untuk 

memperkecil risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Tujuan jaminan 

kredit adalah untuk melindungi bank dari risiko kerugian, baik yang disengaja 
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maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu, jaminan yang diserahkan oleh 

debitur merupakan beban sehingga debitur akan sungguh-sungguh untuk 

mengembalikan kredit yang diambilnya. Jaminan hendaknya melebihi jumlah 

kredit yang diberikan. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses 

pelaksanaan perjanjian Kredit pada Bank BRI? (2) Bagaimana hak dan kewajiban 

kedua belah pihaksetelah terjadinya Kredit pada Bank BRI? (3) Bagaimana 

tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan 

dalam perjanjian Kredit dan perbuatan melawan hukum pada Bank BRI? 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendiskripsikan proses 

pelaksanaan perjanjian Kredit pada Bank BRI. (2) Untuk mendiskripsikan hak dan 

kewajiban setelah terjadinya Kredit pada Bank BRI. (3) Untuk mendiskripsikan 

tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan 

dalam perjanjian Kredit dan perbuatan melawan hukum pada pada BRI. 

Manfaat dari penelitian ini adalah (1) Penulisan ini mempunyai manfaat 

yakni dapat menambah pengetahuan tentang tanggug jawab hukum dalam 

perjanjian kredit. (2) Untuk memberikan masukan ilmu pengetahuan dan 

pemikiran kepada masyarakat dalam hal lebih memahami mengenai perjanjian 

kredit pada bank BRI. 

Secara metodologis, penelitian ini termasuk jenis penelitian yang 

menggunakan metode pendekatan normatif karena dalam penelitian ini hukum 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang 

dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang atau hukum dikonsepkan sebagai 

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap 



5 
 

pantas.2 Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan Undang-undang (statue 

approach) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkutan dengan rumusan masalah yang diteliti.3 Sehingga dalam penelitian 

ini, penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang 

terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat dari perceraian. 

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelititan 

deskriptif, pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, 

faktual, dan akurat terhadap suatu objek tertentu.4 Penelitian ini menggambarkan 

secara jelas objek yang diteliti yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

proses pemberian kredit.5  

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: (1) Data 

Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu 

wawancara pada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali. (2) 

Data Sekunder, data dari hasil studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, metode kualitatif 

dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan 

literature lainnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari 

perceraian. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data yang diperoleh penulis 

                                                            
2Hadikusuma Hilman 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: 
Penerbit Mandar Maju,  hal. 60 
3Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, hal.  93 
4Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

hal. 35 
5Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres. Hal.74 
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dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau 

narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan 

penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang 

teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Cabang Boyolali 

Perjanjian kredit yang dibuat antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Cabang Boyolali dengan Nasabah merupakan suatu perjanjian Baku (standard 

contract), di mana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah 

dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat 

kepada suatu bentuk tertentu (Vron vrij). Hal-hal yang berhubungan dengan 

ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih dahulu oleh 

pihak perbankan. Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tanda tangannya 

saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak 

memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut 

isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak bank.6 

Dalam kaitan dengan kegiatan usaha memberikan kredit, bank diwajibkan 

untuk memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah. Kewajiban ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 

ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa “Bank Umum wajib 

memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. 

                                                            
6Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2010,  Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 313 
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Ini berarti masing-masing Bank Umum berkewajiban untuk menyusun dan 

menerapkan pedoman perkreditan bank dalam pemberian kredit sesuai dengan 

pedoman perkreditan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Berdasarkan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali 

proses pemberian kredit antara lain:7 Pertama, Pengajuan permohonan kredit dari 

calon debitur dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan 

kredit dan jenis kredityang disediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Cabang Boyolali. Beberapa dokumen yang harus disertakan guna melengkapi 

persyaratan permohonan kredit antara lain: (a) Identitas Debitur, meliputi: (i) 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), (ii) Kartu Keluarga (KK), (iii) Akta Nikah, (iv) 

NPWP; (b) Identitas Usaha, meliputi: (i) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 

(ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), (iii) Ijin Tempat Usaha (HO). 

Kedua, permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur dianalisis oleh 

account officer (AO) Komersial di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang 

Boyolali. Analisis kredit merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan informasi 

dan laporan dari kebenaran berkas-berkas pinjaman yang akan digunakan sebagai  

bahan pertimbangan dalam memutuskan kredit. Selain itu, analisis kredit juga 

digunakan untuk mengetahui kelengkapan berkas yang diajukan sesuai dengan 

persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap, maka calon debitur 

diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu 

calon debitur tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya 

permohonan kredit itu dibatalkan saja. Yang perlu dianalisis adalah melihat 

                                                            
7 Bapak Edi Supomo, Account Officer (AO) Komersial, Wawancara Pribadi, PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Cabang Boyolali, Jumat,tanggal 10 Oktober 2014, pukul 10.00 WIB 
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kondisi usaha calon nasabah secara langsung, jangka waktu kredit, besarnya 

pinjaman yang diajukan, bunga yang dikenakan, angsuran bulanan yang harus 

dibayar serta jaminan yang diberikan.  

Dengan melakukan analisis kredit, pihak bank mempunyai keyakinan bahwa 

calon debitur memiliki itikad, kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi 

utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada beberapa prinsip yang menjadi 

pedoman bank dalam melakukan analisis kredit yaitu: (a) Prinsip 5C, terdiri dari: 

(i) Character (watak), (ii) Capacity (kemampuan), (iii) Capital (modal), (iv) 

Collateral (jaminan), (v) condition (kondisi). 

Ketiga, keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit 

akan diberikan atau ditolak. Keputusan kredit didasarkan  pada hasil analisis 

kredit yang dilakukan oleh Account Officer (AO) Komersial. Wewenang untuk 

memutus suatu kredit diberikan kepada pimpinan cabang. Keputusan kredit 

berupa: (a) Penolakan permohonan kredit. Penolakan permohonan kredit 

diberikan bagi permohonan kredit  yang secara teknis dianggap tidak memenuhi 

syarat, misalnya jumlah pinjaman yang diajukan tidak sesuai dengan gaji yang 

diterima atau jaminan yang di serahkan. Keputusan penolakan permohonan kredit 

harus disampaikan secara tertulis kepada calon debitur dengan disertai alasan 

penolakan tersebut. (b) Persetujuan permohonan kredit. Persetujuan permohonan 

kredit merupakan keputusan pihak bank selaku kreditur untuk mengabulkan 

permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Pimpinan cabang selaku 

pemutus menyampaikan surat pemberitahuan putusan kredit yang mencakup 

identitas debitur, jumlah kredit yang disetujui, jangka waktu kreditur, tujuan 

kredit yang jelas, bunga, bunga tambahan, angusran kredit, asuransi jiwa debitur, 
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bea materai yang harus dibayar, provisi serta denda keterlambatan pembayaran 

angsuran. 

Keempat, pembuatan perjanjian kredit,  menjadi tugas bagian Administrasi 

Kredit (ADK) Komersial  tetapi pada dasarnya perjanjian kredit itu telah dibuat 

oleh notaris. Dalam perjanjian kredit itu pihak debitur beserta suami atau istri dari 

debitur ikut menandatangani di atas materai seharga Rp. 6000,00 (enam ribu 

rupiah) dengan tujuan bahwa suami atau istri dari debitur mengetahui bahwa 

debitur mengadakan perjanjian kredit dengan PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Cabang Boyolali.  

Kelima, penyerahan jaminan, Penandatanganan perjanjian kredit oleh 

debitur lalu ditindaklanjuti dengan penyerahan jaminan oleh debitur.Jaminan ini 

diserahkan untuk disimpan oleh kreditur sampai pinjaman debitur dilunasi.Debitur 

mendapatkan tanda terima dokumen-dokumen penting pinjaman dari pegawai 

Operasional Kredit. 

Keenam, pencairan atau penarikan dana, merupakan realisasi dari pemberian 

kredit. Penggunaan kredit harus sesuai dengan tujuan kredit yang tercantum dalam 

perjanjian kredit.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali bersedia 

melakukan pencairan kredit kepada debitur apabila syarat-syarat yang ditentukan 

telah dipenuhi oleh debitur, debitur telah menandatangani perjanjian kredit dan 

bank selaku pihak kreditur telah mengikat jaminan yang diserahkan oleh debitur. 

Lamanya pengajuan permohonan sampai pencairan kredit berkisar antara 3 (tiga) 

sampai 7 (tujuh) hari. 
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Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit 
Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, 

hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. 

Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu 

pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini 

membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-

piutang.8 

Berdasarkan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang 

Boyolali, Hak dan kewajiban antara PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali 

dengan Nasabah yaitu: PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali berhak (a) 

Menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan kredit yang diajukan oleh 

debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Cabang Boyolali, (b) Menerima pelunasan kredit dari debitur berupa 

angsuran pokok dan bunganya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit 

yang telah disepakati, (c) Menerima pembayaran-pembayaran biaya administrasi  

dan provisi, (d) Mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditetapkan dalam 

perjanjian kredit, (e) Memegang  barang jaminan sampai hutang debitur dilunasi, 

(f) Memberikan solusi-solusi dan jalan keluar apabila nasabah (debitur) usahanya 

mengalami kesulitan, (e) Melakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku 

di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali apabila terjadi kredit 

macet. 

Kewajiban PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali yaitu: (a) 

Memberikan pinjaman sesuai  dengan kesepakatan bersama dalam perjanjian 

                                                            
8Gatot Supramono, Edisi Kedua 2014, Perjanjian Utang Piutang, Op.,Cit hal.  29-31 
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kredit, (b) Menyimpan barang jaminan, (c) Menyerahkan kembali barang jaminan 

jika debitur telah melunasi hutangnya, (d) Mengasuransikan jiwa debitur kepada 

perusahaan asuransi jiwa yang telah bekerjasama dengan pihak kreditur, (e) 

Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan koordinasi kondisi usaha dari nasabah 

(debitur) dan tetap menjaga usaha agar tetap lancar sehingga angsuran berjalan 

dengan lancar. 

Kewajiban debitur yaitu: (a) Membayar biaya provisi, biaya administrasi 

dan biaya percetakan serta biaya lain yang timbul sehubung dengan pemberian 

kredit, (b) Mengembalikan kredit berupa angsuran pokok beserta bunganya sesuai 

dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati, (c) Menyerahkan 

barang jaminan kepada pihak kreditur sampai pelunasan pinjaman, (d) Membayar 

denda jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, (e) Mentaati peraturan 

yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali terutama 

mengenai kebijakan pemberian kredit.9 

 
Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melanggar Ketentuan-
Ketentuan Dalam Perjanjian Kredit Dan Perbuatan Melawan Hukum. 

Sebab-sebab terjadinya sengketa dalam perjanjian kredit di PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali yaitu berdasarkan kesalahan, 

kesalahan yang dimaksud dapat berupa wanprestasi dan perbuatan melawan 

hukum. 

Pertama, wanprestasi merupakan pelanggaran janji atau tidak terpenuhinya 

yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) 

seorang debitur dapat berupa empat macam  antara lain:  (a) Tidak melakukan apa 

                                                            
9 Bapak Edi Supomo, Account Officer (AO) Komersial, Wawancara Pribadi, PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Cabang Boyolali, Jumat,tanggal 10 Oktober 2014, pukul 10.00 WIB 
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yang disanggupi akan dilakukannya, (b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, 

tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, (c) Melakukannya apa yang dijanjikannya 

tetapi terlambat, (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya.10 

Berdasarkan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang 

Boyolali, Selama ini pada sengketa wanprestasi yang timbul cara penyelesaian 

dilakukan dengan cara Restrukturisasi Kredit yaitu: (a)  Perubahan tingkat suku 

bunga kredit, (b) Pengurangan tunggakan bunga dan/ atau denda/ penalty, (c) 

Pengurangan tunggakan pokok kredit, (d) Perpanjangan jangka waktu kredit/ 

penjadwalan kembali, (e) Penambahan fasilitas kredit/ suplesi kredit, (f) 

Pengambilalihan asset debitur, (g) Konversi kredit menjadi penyertaan modal 

sementara, (h) Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian 

Penjualan agunan.11 

Berdasarkan butir II.1 Surat Edaran Direksi BRI Nose: S. 14-DIR/ 

ADK/05/2007 tanggal 8 mei 2007 tentang penyelesaian Kredit bermasalah adalah 

upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh Bank terhadap debitur yang sudah 

tidak mempunyai prospek usaha, atau usahanya sudah tidak ada, atau tidak 

mempunyai itikad baik, yang dilakukan baik secara damai maupun melalui 

saluran hukum untuk penyelesaian kreditnya.12 

Berdasarkan butir III Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.14-

DIR/ADK/05/2007 tanggal 8 mei 2007 tentang Penyelesaian Kredit bermasalah, 

                                                            
10R. Subekti,2005,  Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, Hal. 45 
11BRI, 2012, Buku Saku Hukum Perkreditan, Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia, Boyolali, 
hal. 152 
12Kantor Pusat PT. Bank BRI, 2013, Grup Pengkajian dan Kebijkan (PKJ) Divisi Hukum Kanpus 
BRI, Boyolali,  hal. 105 
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beberapa alternatif penyelesaian kredit bermasalah di BRI sebagai berikut: (a) 

Penyelesaian kredit secara damai, (b) Penyelesaian kredit melalui saluran atau 

mekanisme hukum, yang meliputi: (i) Penyelesaian kredit melalui upaya 

penagihan (ii) Penyelesaian kredit melalui Lembaga Penjamin Kredit (LPK) atau 

Asuransi, (iii) Penyelesaian kredit dengan meminta bantuan pihak Kejaksaan, (iv) 

Penyelesaian Kredit melalui penjualan atau pengalihan kredit (v) Penyelesaian 

kredit melalui konversi pinjaman menjadi penyertaan (vi) Penyelesaian kredit 

melalui Balai Lelang.13 

Kedua, perbuatan melawan hukum yaitu karena perbuatan tersebut telah 

melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, sengketa tersebut dapat 

menimbulkan suatu tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi salah satu pihak 

yang melakukan pelanggaran dalam kredit. Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai 

pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan 

penting dalam hukum perdata. Menyebutkan bahwa “Setiap perbuatan melawan 

hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan 

orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti 

kerugian”. 

Selama ini belum pernah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali maupun dari Nasabah 

Dalam menentukan suatu perbuatan melawan hukum diperlukan 4 syarat yaitu: (a) 

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (b) Bertentangan dengan hak 

                                                            
13ibid, hal. 155-156 
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subjektif orang lain, (c) Bertentangan dengan kesusilaan, (d) Bertentangan dengan 

kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.14 

 

PENUTUP 
Kesimpulan 

Pertama, proses pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Cabang Boyolali. Perjanjian kredit yang dibuat antara PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali dengan Nasabah merupakan 

suatu perjanjian Baku (standard contract), di mana isi atau klausul-klausul 

perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk 

formulir (blangko), tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu (Vron vrij). 

Adapun Proses pelaksanaan perjanjian kredit antara PT.Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Boyolali dengan Nasabah yaitu: (a) Nasabah mengajukan 

permohonan kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia. (b) Analisis kredit, Dalam 

melakukan analisis kredit bank mempunyai prinsip yang menjadi pedoman bank 

yaitu: Prinsip 5C yang terdiri dari Character (watak), Capacity (kemampuan), 

Capital (modal), Collateral (jaminan) dan Condition (kondisi), (c) Setelah 

permohonan kredit dianalisis tahap yang ketiga yaitu keputusan kredit, keputusan 

kredit yang didasarkan pada hasil analisis kredit dan yang mempunyai wewenang 

untuk memutus adalah pimpinan cabang, (d) Pembuatan perjanjian kredit, (e) 

debitur menyerahkan jaminan kredit, (e) pencairan kredit lamanya pengajuan 

permohonan sampai pencairan kredit berkisar 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari. 

                                                            
14Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH 
Universitas Indonesia (2003), hal. 117 
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Kedua, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit pada PT.Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Boyolali. Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti 

perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan 

hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban 

debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak 

debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam 

melakukan perjanjian utang-piutang. 

Ketiga, tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit dan perbuatan melawan hukum. 

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya misalnya saja nasabah nunggak 

dalam pembayaran angsuran setiap bulannya, kemudian dari pihak PT. Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Boyolali melakukan upaya perbaikan atau 

Restrukturisasi kredit, untuk nasabah yang mempunyai itikad dan propek usaha 

serta kemampuan membayar kembali kreditnya. Untuk nasabah yang sudah tidak 

mempunyai prospek usaha, atau usahanya sudah tidak ada, atau tidak mempunyai 

itikad baik, yang dilakukan baik secara damai maupun melalui saluran hukum 

untuk penyelesaian kreditnya. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak 

melakukan kesalahan dan kesalahan itu dapat didasarkan atas wanprestasi dan 

perbuatan melawan hukum. Perbuatan melwan hukum di PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Cabang Boyolali selama ini belum pernah ada, dari pihak 

nasabah maupun dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Boyolali. 

Saran 

Pertama, bagi PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali. Proses 

pemberian kredit di PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali sebaiknya perlu 
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mengkaji ulang penilaian aspek character dalam analisis kredit agar semua proses 

kredit dari awal sampai kredit dinyatakan lunas berjalan lancar sesuai dengan 

yang di perjanjikan oleh kedua belah pihak. 

Kedua, bagi PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali. Dalam pemberian 

bunga jangan terlalu tinggi, sehingga debitur dapat melunasi hutangnya dan bisa 

mengurangi resiko kredit macet. 
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