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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari 

pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang 

para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai 

orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah 

yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam 

pengadaan dana tersebut adalah Perbankan. Berbagai lembaga keuangan, 

terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana 

bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara 

lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah 

satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh 

anggota masyarakat yang memerlukan dana. 
1
 

Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998[1] tentang Perbankan disebutkan 

bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanan 

pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 
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Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana 

yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam 

kredit. 
2
 

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. Hal-hal yang dinyatakan 

dalam perjanjian itu antara lain jangka waktu pembayaran, besar angsuran, 

bunga yang dikenakan, barang jaminan yang dijadikan jaminan kredit, 

sanksi yang diberikan apabila debitur melakukan wanprestasi, dan lain-

lain. Dalam hal ini untuk melindungi kreditur dari kerugian karena 

wanprestasi debitur, maka ada perjanjian kredit yang dituangkan dalam 

grosse akta pengakuan hutang. Grosse akta pengakuan hutang adalah 

pernyataan pengakuan hutang sejumlah uang tertentu dari debitur kepada 

kreditur. Tujuan pembuatan grosse akta pengakuan hutang ini adalah agar 

apabila denitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat langsung 

mengeksekusi barang jaminan debitur tanpa harus meminta ketetapan 

hukum dari pengadilan.  
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Hak tanggungan tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh 

suatu perjanjian (perjanjian kredit) antara debitur dan kreditur. Dalam 

perjanjian itu diatur tentang hubungan hukum antara kreditur dan debitor, 

baik menyangkut besarnya jumlah kredit yang diterima oleh debitur, 

jangka waktu pengembalian kredit, maupun jaminan yang nantinya akan 

diikat dengan hak tanggungan. Oleh karena hak tanggungan tidak dapat 

dilepaskan dari perjanjian kredit, itulah sebabnya maka hak tanggungan 

dikatakan accessoir (mengikuti) perjanjian pokoknya. 

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 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan dalam 

memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai 

yang diperjanjikan.
3
  

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko , maka dalam 

pelaksanaan bank senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit 

yang dierikan tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

serta kembali dengan aman. Oleh karena itu untuk memperkecil resiko 

yang akan dihadapi, sebelum memberikan kredit bank harus memperoleh 
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keyakinan atas kemampuan nasabah debitur untuk melunasi kredit sesuai 

dengan perjanjian. Keyakinan akan kemampuan debitur tersebut tercantum 

dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan.  

Berdasarkan pasal tersebut maka keyakinan bank atas kesanggupan 

debitur untuk melunasi hutangnya merupakan jaminan kepercayaan 

(materiil) . Tetapi dalam masalah perkreditan, tidak selalu berjalan lancar 

dan baik seperti yang diharapkan. Suatu saat pihak bank mengalami 

kesulitan untuk meminta angsuran kepada pihak debitur karena sesuatu 

hal. Seandainya terjadi hal tersebut maka pihak bank tidak boleh begitu 

saja memaksakan kepada debitur untuk segera melunasi hutangnya. 

Bagaimanapun juga pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan 

kredit yang telah diterimanya berikut dengan bunga sesuai yang tercantum 

dalam perjanjian.  

Di dalam parakteknya sering debitur mengalami kegagalan dalam 

menjalankan usahanya. Ini menjadikan debitur tidak dapat mengembalikan 

pinjaman kredit yang yang telah diperolehnya dengan tepat pada 

waktunya. Dengan tidak dibayarnya hutang kepada kreditur, maka 

menyebabkan kredit menjadi macet, sehingga debitur tidak dapat 

membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah 

wanprestasi.  

Dalam menjalankan suatu perjanjian khususnya dalam perjanjian 

kredit, para pihak (debitor, kreditor) selalu dibebani dua hal yaitu hak dan 
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kewajiban. Menurut J. Satrio bahwa suatu perikatan yang dilahirkan oleh 

suatu perjanjian, mempunyai dua sudut: sudut kewajiban-kewajiban 

(obligations) yang dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak-hak atau 

manfaat, yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu hak-hak menurut 

dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Jadi hak 

tanggungan merupakan jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, 

yang memberi kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap 

kreditor-kreditor lainnya. 

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, dimana ketentuan dalam Pasal ini sering dicantumkan 

sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan, yang 

berbunyi :“Segala kebendaan si  berutang, baik yang bergerak maupun 

yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di 

kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”, 

serta ketentuan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang berbunyi : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi 

semua masyarakat yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan 

benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-

kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang 

itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” (Tjitrosudibio dan 

Subekti, 2006:291).  

R. Setiawan berpendapat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
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lebih. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menyatakan : “Hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan 

peraturan atau kaidah hak dan kewajiban,  yang mengikatkan mereka 

untuk ditaati dan dijalankan, kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan 

akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu 

dilanggar maka ada akibat hukunya, si pelanggar dapat dikenakan akibat 

hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi”.  

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku 

lembaga yang menyediakan jasa keuangn bagi nasabahnya, dimana pada 

umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. 

Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, 

building society ( sejenis koperasi di inggris), credit union, pialang saham, 

aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, 

pegadaian, dan bisnis serupa.  

Perjanjian kredit juga mempunyai yang lain adalah salah satu aspek 

yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang 

ditandatangani oleh Bank dan Debitur maka tidak ada pemberian kredit 

itu. Perjanjian kredit itu biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka 

perjanjian kredit itu adalah pokok atau prinsip sedangkan jaminan maka 

perjanjian kredit adalah perjanjian kutan assesoir artinya ada dan 

berakhirnya adanya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok ( 

perjanjian kredit ). Sebagai contoh jika perjanjian kredit berakhir karena 
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ada pelunasan hutang maka secara otomatis perjanjian jaminan akan 

menjadi hapus atau berakhir, misalnya barang yang menjadi jaminan 

musnah maka perjanjian kredit tidak berakhir. Jadi perjanjian kredit harus 

mendahului perjanjian jaminan tidak mungkin ada jaminan tanpa ada 

perjanjian kredit.   

Disini kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar 

pinjaman yang disetujui oleh Debitur berkewajiban mengembalikan 

pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. 

Pinjaman uang yang telah dicairkan kepada Debitur tersebut mempunyai 

resiko berupa Debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok 

maupun bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali Debitur karena 

sesuatu hal yang tidak mampu lagi membayar hutangnya meskipun telah 

diberikan keringanan dan kemudahan untuk pengembalian pinjaman itu. 

Untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah diberikan 

tersebut maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan 

memberikan jaminan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak 

yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat 

pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang bila debitur tidak dapat 

membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. 

Perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur dituangkan dalam 

perjanjian kedit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur 

dan kreditur.  
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Kredit dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 7 tahun 

1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 

1998, kredit sendiri diartikan sebagai :  

“ 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 hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.  

Dalam melaksanakan kegiatannya bank wajib menerapkan prinsip 

kehati-hatian, dalam ketentuan yang tertera dalam undang-undang 

perbankan bahwa lembaga keuangan baik maupun non bank harus 

menerapkan prinsip ke hati-hatian dalam pemberian kreditnya sesuai 

dengan Psal 2 undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan 

yang mengatur keharusan penggunaan  prinsip kehati-hatian oleh 

perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya. Ketentuan dalam Pasal 

2 tersebut tidak diubah oleh undang-undang perbankan yang baru, 

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan  

Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat 

dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di 

dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut ada kalanya salah satu pihak 

tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.  

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk 

yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Perjanjian 
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kredit juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

pemberian kredit.  

Disini dalam perkara penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara 

PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur. Debitur telah mengalami 

keterlambatan dalam membayar angsuran untuk melunasi utangnya namun 

karena pihak debitur merasa dirugikan karena bahwasannya sebagai 

penjamin utangnya. Bahwa debitur sebagai penggugat mengalami 

keterlambatan dengan tempo apabila asset dijual harganya lebih besar 

menutup kewajiban sisa pinjaman tersebut dan pihak KPKLN Kota 

Surakarta tanpa persetujuan debitur atas harga lelang harap tidak 

melakukan proses iktikad baik.  

Bahwa karena melakukan tindakan sebelum/sesudah lelang tanpa 

disertai pendekatan prinsipel asset tersebut jika dijual nilainya lebih 

mencukupi pinjaman maka kami selaku kuasa hukum berpendapat agar PT 

Bank Mutiara Tbk.Cab.Surakarta bisa melakukan mediasi dibicarakan 

tanpa membuat kerugian sepihak dan kami akan merespon secara 

kompetensi absolute.  

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN 

KREDIT ANTARA PT BANK MUTIARA Tbk, DENGAN 

DEBITUR” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian 

pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, 

dengan Debitur dan bagaimana tanggung jawab menurut hukum jika 

terjadi masalah perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan 

Debitur tersebut? 

2. Bagaimana hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara 

perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur? 

3. Bagaimana hakim dalam hal ini menentukan putusan yang telah 

terbukti terhadap perkara perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara 

Tbk, dengan Debitur? 

             

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara 

Tbk, dengan Debitur dan bagaimana tanggung jawab menurut 

hukum dalam perkara perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk 

tersebut  

2. Untuk mengetahui hakim dalam menentukan pembuktian terhadap 

perkara perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk dengan 

Debitur  
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3. Untuk mengetahui hakim dalam menentukan putusan yang telah 

terbukti terhadap perkara suatu perkara perjanjian kredit antara PT 

Bank Mutiara Tbk dengan Debitur  

 

D. Manfaat Penulis  

1. Bagi Penulis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan 

pengetahuan  bagi penulis terkait tentang penyelesaian sengketa 

perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur studi 

kasus di pengadilan negeri surakarta  

2. Bagi Masyarakat  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemasukkan 

dan motivasi dalam menyelesaikan maslah penyelesaian sengketa 

perjanjian kreidit. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

tentang perjanjian kredit, sehingga mereka dapat memahami apa 

yang dipermasalahkan tentang penyelesaian sengketa perjanjian 

kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur stud kasus di 

pengadilan negeri surakarta  

3. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Pada umumnya dari 

ilmu penyelesaian  sengketa pada khusunya yang berkaitan tentang 
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penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, 

dengan Debitur studi kasus di pengadilan negeri surakarta.  

 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

mempelajari suatau atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisis. Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, 

hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang 

akan dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Metode pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode 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 pantas.
4
 

 Sehingga akan dapat diketahui kedudukan hakim dalam 

menyelesaikan perkara perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, 

dengan Debitur 

 

                                                           
4
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, hal 118. 
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2. Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang 

bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan 

untuk mendiskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap 

masalah penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara PT Bank 

Mutiara Tbk, dengan Debitur 
5
 

3. Sumber data  

a) Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data utama yang diperoleh 

melalui kajian bahan pustaka dengan menggunakan bhan-bahan 

sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer  

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan 

permasalahan yang akan diteliti, meliputi :  

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan  

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan  

d) Yurispudensi  

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur 

dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini 
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 Suratman dan Philip Dilla, 2006, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal.13 
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serta artike-artikel, makalah dan salinan dokumen yang 

berkaitan dengan permasalahan tentang penyelesaian sengketa 

perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara, Tbk dengan Debitur  

3) Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hokum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, seperti: 

a) Kamus Hukum  

b) Ensikklopedia  

c) Data Primer um tersier  

b) Data Primer  

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-

data ynag diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu 

dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. 
6
 

1) Lokasi penelitian  

Penelitian ini Dalam hal ini penulis memilih lokasi 

penelitian diPengadilan Negeri Surakarta. Pemilihan lokasi 

tersebut didasarkan karena instansi tersebut yang berwenang 

untuk mengurus, memeriksa dan menetapkan putusan tentang 

penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara PT Bank 

Mutiara Tbk, dengan Debitur. Dan pemilihan wilayah di Kota 

Surakarta itu sendiri supaya mudah dijangkau oleh peneliti, 

karena peneliti berdomisili di wilayah Surakarta, sehingga 

                                                           
6
 Sri Mahmudi et. Al., 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum UI, hal. 20 
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dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan dan 

penulisan. 

2) Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek 

yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang 

berkompeten dalam permasalahan perkara ini dengan Hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta  

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh 

data yang diperlukan yaitu : 

a. Studi Kepustakaan  

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, 

mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-

data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut 

diatas. 

b. Studi lapangan  

1) Daftar Pertanyaan  

Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah peneliti 

dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang 

dilakukan dapat lebih terarah dan tersusun secara urut dan 

sistematis. 
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2) Wawancara  

Wawancara merupakan metode dimana langsung bertatap 

muka dengan responden untuk melakukan Tanya jawab 

menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan di teliti, 

pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran 

dari responden yang berkaitan dengan obyek penelitian.  

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai interviewer dan yang 

menjadi responden atau narasumbernya adalah Hakim Pengadilan 

Negeri Surakarta 

5. Metode Analisis Data  

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisi data 

secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data 

yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, 

jurispudensi, dan literature lainnya yang berkaitan dengan data-data yang 

diperoleh penulis dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi 

lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden sebagai 

narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan 

dan penyusunan data secara menuraikannya dengan kalimat yang teratur 

sehingga dapat ditariksuatu kesimpulan.  

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN  

A. Latar belakang masalah  

B. Perumusan masalah  
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C. Tujuan penelitian 

D. Manfaat penelitian  

E. Metode penelitian  

F. Sistematika penelitian ‘ 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Perjanjian Kredit  

1. Pengertian Perjanjian Kredit  

2. Pengertian Sengketa Perjanjian Kredit  

3. Pihak-pihak dalam perjanjian kredit  

4.  Hubungan antara para pihak dalam Perjanjian Kredit  

5. Hak dan kewajiban antara Debitur dengan Kreditur 

6. Berakhirnya perjanjian kredit  

B. Tinjauan tentang proses perjanjian  

1. Proses Pemeriksaan beracara di Pengadilan Negeri  

a. Proses Pemeriksaan  

b.  Jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat  

Pembacaan : 

Gugatan Penggugat  

Jawaban Tergugat  

Replik  

Duplik  

c. Pembuktian  

Pengertian Pembuktian  
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Beban Pembuktian  

Alat Bukti  

Penilaian Pembuktian  

Kesimpulan Pembuktian  

d. Putusan  

Pengertian Putusan  

Macam-macam Putusan  

Pertimbangan Putusan Hakim  

 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Proses perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan 

Debitur dan bagaimana tanggung jawab menurut hukum jika 

terjadi masalah perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara 

Tbk, dengan Debitur 

B. Hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara 

perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan 

Debitur  

C. Hakim dalam hal ini menentukan putusan yang telah terbukti 

terhadap perkara perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara 

Tbk, dengan Debitur  

BAB IV : PENUTUP  

A. Kesimpulan  

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA  


