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ABSTRAKSI 

Indri Hapsari Widowati, NIM: C100100011, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015, Judul: “PENYELESAIAN 

SENGKETA PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT BANK MUTIARA Tbk, 

DENGAN DEBITUR” 

 

Dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak anggota masyarakat yang meminjam 

uang di bank. Kegiatan pinjam-meminjam itu dituangkan secara tertulis di dalam 

perjanjian kredit dengan bank sebagai pihak kreditur dan nasabah sebagai pihak 

debitur. Kredit yang diberikan oleh kreditur mengandung risiko, maka dalam setiap 

pemberian kredit, bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu 

perjanjian tertulis. Itu sebabnya diperlukan suatu jaminan kredit dengan disertai 

keyakinan akan kemampuan debitur melunasi utangnya, hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. 

Namun dalam pelaksanaannya sering debitur mengalami kegagalan dalam 

menjalankan usahanya. Debitur tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah 

jangka waktunya habis/wanprestasi, sehingga menimbulkan sengketa dengan pihak 

bank. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat 

deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, daftar 

pertanyaan dan wawancara. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kredit antara PT. Bank Mutiara Tbk, 

cabang Surakarta dengan debitur dilakukan melalui jalur pengadilan. Didasarkan 

pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan perkara Nomor: 

130/Pdt.G/2013/PN.Ska dari hasil kesimpulan pembuktian pada saat persidangan, 

bahwa penggugat (debitur) tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat (PT. Bank 

Mutiara Tbk) telah wanprestasi. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat 

(debitur) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk VerSeklaard). 

 

Kata kunci : Sengketa perjanjian kredit dan Penyelesaian sengketa perjanjian kredit  
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ABSTRACT 

 

Indri Hapsari Widowati, NIM: C100100011, Faculty of Law, Muhammadiyah 

University of Surakarta, 2015, Title: “DISPUTE SETTLEMENT OF LOAN 

AGREEMENT BETWEEN BANK MUTIARA COMPANY Tbk AND 

DEBTOR 

 

There are many people who borrow money from banks in their daily life. Those 

borrowing and lending activities are written on loan agreement with the bank as 

creditor and the client as debtor. There is a risk for creditor in giving that loan, so 

in every loan, bank is not permitted to give any loan without the existence of 

written agreement. That is why loan collateral is needed as conviction that debtor 

able to pay off the loan, this fits the provision of Article 8 Act No. 10 of 1998 on 

Banking. But in the implementation, debtor oftenly fail in their business. Debtor 

can not pay off the loan after the time runs out/breach of contract, occurring 

disputes with the bank party. This research uses descriptive normative approach 

method with primary and secondary data. The data are collected through the study 

of literature, documentation, questionnaire, and interview using qualitative data 

analysis. From the results of research and discussion, it can be concluded that the 

settlement of a loan dispute between Bank Mutiara Tbk company, branch 

Surakarta with debtor is done through the courts. According to the Surakarta 

District Court case number: 130/Pdt.G/2013/PN.Ska the conclusions of evidentiary 

during the trial, is that the plaintiff (the debtor) can not prove that the Defendant 

(PT. Bank Mutiara Tbk) was breaching the contract. Therefore the lawsuit filed by 

the Plaintiff (the debtor) is not acceptable (Niet ontvankelijk VerSeklaard). 

 

Keywords: Loan agreement disputes and The settlement of loan agreement dispute 
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