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BAB I 

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerataan pembangunan di segala bidang pada umumnya merupakan 

salah satu dari tujuan utama pembangunan nasional. Dalam rangka 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945 yaitu: … menghantarkan rakyat Indonesia ke 

depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur.”1 Serta guna memberikan kesejahteraan dan 

kehidupan yang lebih baik bagi rakyat, seperti yang tersebut dalam batang 

tubuh Undang-undang Dasar 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”2 Dari bunyi pasal 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang berhak mendapatkan 

kehidupan yang lebih baik atau mendapatkan pekerjaan. Salah satu jenis 

pekerjaan yang ada di Indonesia adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara atau abdi masyarakat, hal 

ini merupakan salah satu pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah dalam 

rangka meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat adil 

dan makmur. Pengertian tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 43 

tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang 

                                                           
1 Undang-undang Dasar 1945, alinea 2 
2 Ibid., pasal 27 ayat 2. 
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Pokok-pokok Kepegawaian yaitu: “Pegawai negeri adalah setiap warga 

negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.”3 Hal ini berarti pegawai negeri sebagai 

salah satu unsur dalam masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan 

roda pemerintahan yang keberadaannya sesuai dengan keputusan dari 

pemerintah. 

Dalam hal ini, masa jabatan pegawai negeri ditentukan sesuai dengan 

ketentuan undang-undang yang berlaku, menyadari peranan pegawai negeri 

yang demikian pentingnya, maka pemerintah memberikan beberapa hak 

tertentu kepada pegawai negeri, antara lain hak atas gaji, hak atas cuti, dan 

hak atas pensiun. Dalam Undang-undang No. 43 tahun 1999 dijelaskan : 

(1) Pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal 

dunia. Hal ini jelas seorang pegawai negeri apabila meninggal dunia 

secara otomatis berakhir masa jabatannya dengan sendirinya karena tutup 

usia. 

(2) Pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena : 

(a) Atas permintaan sendiri. 

(b) Mencapai batas usia pensiun. 

(c) Perampingan organisasi pemerintah, atau 

                                                           
3 Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pasal 1 ayat (1). 
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(d) Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan 

kewajiban sebagai pegawai negeri sipil.4 

Dalam hal ini, pada poin (a) Pegawai negeri berhak mengajukan 

pengunduran diri kepada atasan sebelum batas usia tertentu karena keinginan 

sendiri bukan karena pihak lain, sedangkan pada poin (b) Pegawai negeri 

telah selesai masa jabatan sebagai pegawai negeri yang ditentukan oleh 

undang-undang atau mencapai batas usia pensiun. Walaupun dalam Undang-

undang No. 43 tahun 1999 tidak disebutkan arti pensiun dilihat dari ketentuan 

pasal 23 ayat 2 poin b maka pensiun dapat diartikan batas akhir usia kerja dari 

PNS. Oleh karena dalam pensiun PNS diberhentikan dengan hormat karena 

usia kerja yang telah selesai maka para pensiunan PNS berhak atas tunjangan 

pensiun bagi PNS yang besarnya ditentukan sesuai golongan selama PNS 

tersebut menjabat. Hal ini dituangkan dalam keputusan pensiun yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. SK pensiun tersebut keberadaannya sejajar 

dengan SK pengangkatan pegawai negeri yang juga dapat dijadikan jaminan 

dalam memperoleh kredit dari lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. 

Walaupun begitu tidak semua lembaga pembiayaan di Indonesia dapat 

menerima SK pensiun sebagai jaminan dalam memperoleh kredit. Hanya 

lembaga pembiayaan resmi atau milik pemerintah saja yang dapat menerima 

SK pensiun sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Salah satu lembaga 

pembiayaan resmi yang dapat menerima SK pensiun sebagai jaminan kredit 

adalah pada bank umum milik pemerintah serta pada Bank Tabungan Negara, 

                                                           
4 Ibid.,  pasal 23 ayat (1). 
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dan juga pada Bank Pembangunan Daerah. Pada BPD yang mempunyai corak 

keberadaan berada di setiap kota kabupaten di seluruh Indonesia sangat tepat 

dengan adanya keberadaan dari PNS yang mempunyai kewenangan penuh 

untuk menerima Sknya juga SK pensiun dari PNS tersebut. 

Dalam hal menjaminkan SK pensiun sebagai agunan untuk memperoleh 

kredit sebelumnya dilakukan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam 

meminjam yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari bank sebagai 

kreditur dan pihak pensiunan pegawai negeri sebagai debitur. Adapun definisi 

dari perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam terdapat dalam pasal 

1754 KHU Perdata yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang 

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

ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama 

pula.5  

Sedangkan pasal 11 Undang-undang Perbankan dinyatakan 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.6 

Menurut pasal 8 Undang-undang Perbankan dinyatakan (1) Dalam 

memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank 

Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam 
                                                           

5 R. Subekti., Aneka Perjanjian, Bandung : PT. Citra Aditia Bakti, 1995, halaman 125. 
6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 11. 
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atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk 

melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan 

yang diperjanjikan. (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan 

pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.7 

Jadi unsur jaminan paling tidak keyakinan dari pihak kreditur terhadap 

debitur dapat mengembalikan hutangnya sesuai yang diperjanjikan 

merupakan unsur yang sangat penting di dalam setiap perjanjian kredit. 

Maka sehubungan dengan adanya perjanjian kredit yang berlangsung 

antara pemberi kredit (BPD) dengan penerima kredit (Pensiunan pegawai 

negeri) disamping hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian 

kredit tersebut serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul dengan 

adanya perjanjian kredit tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, maka 

harus ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan dasar sehingga ada 

ketegasan dan kepastian hukum antara keduanya. Kesepakatan tersebut 

selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. 

Dari berbagai hal yang telah diuraikan di uraikan di atas, dimana 

perjanjian kredit merupakan hal yang penting untuk memperoleh kredit, maka 

mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam mengenai 

permasalahan tersebut di atas dengan judul: PELAKSANAAN PERJANJIAN 

KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS PENSIUN (Studi Kasus di 

Bank Pembangunan Daerah/Bank Jateng Cabang Jatisrono Wonogiri). 

                                                           
7 Ibid, pasal 8. 
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B. Pembatasan Masalah  

Dari latar belakang yang telah diuraikan di depan, terlihat bahwa 

permasalahan utama yang menjadi titik perhatian penelitian adalah perjanjian 

kredit antara pihak BPD/Bank Jateng Cabang Jatisrono Wonogiri sebagai 

kreditur dengan pihak pensiunan PNS sebagai debitur dengan jaminan SK 

Pensiun saja.  

 

C. Perumusan Masalah 

Fokus penelitian adalah aspek yuridis   pelaksanaan   perjanjian   antara 

para pihak. Peneliti pelaksanaan perjanjian ini dalam aspek yuridis yaitu hak 

dan kewajiban pihak Bank Pembangunan Daerah/Bank Jateng Cabang 

Jatisrono Wonogiri sebagai kreditur dengan pensiunan PNS sebagai debitur.  

         Berbagai masalah pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan hukum pelaksanaan perjanjian kredit dengan 

jaminan hak atas pensiun yang dilakukan antara pensiunan PNS dengan 

BPD Cabang Jatisrono, Wonogiri? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pensiunan PNS dalam perjanjian 

kredit dengan jaminan SK pensiun di BPD Cabang Jatisrono, Wonogiri? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Secara lebih spesifik, tujuan dalam penelitian ini dapat diformulasikan 

sebagai berikut: 
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1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan hubungan hukum 

pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak atas pensiun yang 

dilakukan antara BPD (Kreditur) dengan pensiunan PNS (Debitur). 

b. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap 

pensiunan PNS dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK pensiun. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar kesarjanaan dalam 

bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan penulis dalam 

membuat karya ilmiah serta untuk sumbangsih kepada masyarakat  

dalam mengajukan permohonan kredit di lembaga keuangan 

perbankan khususnya di Bank Pembangunan Daerah/Bank Jateng 

Cabang Jatisrono Wonogiri 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

a. Dengan penelitian ini, hasilnya diharapkan mampu memperluas dan 

mengembangkan studi-studi mengenai pelaksanaan perjanjian kredit, 

permasalahan dan jalan keluarnya. 

b. Memberikan bahan pertimbangan dan atau menambah kepustakaan 

atau sebagai referensi dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum jaminan pada khususnya. 
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2. Manfaat Praktik 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan 

wawasan bagi penulis, serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam mencari data suatu masalah diperlukan metode yang sesuai 

dengan obyek, tujuan dan sasaran penelitian. Menurut Soejono Soekamto, 

metode penelitian adalah: 

1.  Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam pemikiran penelitian dan 

penilaian. 

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk melaksanakan 

kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah mengenai 

suatu hal atau hubungan satu hal dengan hal yang belum diketahui. Pada 

hakikatnya, metode penelitian memberikan pedoman cara-cara mempelajari, 

menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapi sehingga akan 

diketahui relasi fakta-fakta yang ada. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian 

dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 
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1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode non doctrinal, 

karena dalam penelitian ini hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai 

keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam 

masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses 

berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat.8 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Menurut 

Soerjono Soekamto (1986:118-119), suatu penelitian deskriptif 

dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Pada taraf deskriptif orang 

hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu 

maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara 

umum.9 

3. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil penelitian di BPD Cabang Jatisrono karena 

pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan oleh karena tersedianya data 

yang diperlukan untuk penelitian. 

 

 

 

                                                           
8 Bambang Sunggono., Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

1998, halaman 103-104. 
9 Soerjono Soekamto., Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986, 

halaman 118-119. 
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4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer berupa data-data yang berasal langsung dari sumber 

pertama yakni (penelitian) melalui penelitian yang berhubungan 

dengan bentuk-bentuk pelaksanaan perjanjian kredit.  

Adapun data primer tersebut diperoleh dari informan yang 

dipilih secara purposive, dalam hal ini akan ditentukan informan yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Mereka yang menguasai dan memahami pokok permasalahannya 

secara menyeluruh. 

2) Mereka yang terlibat dalam kegiatan yang tengah diteliti, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

3) Mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai 

untuk diminta keterangan tapi apabila diperlukan penentuan 

informan-informan yang dipilih berdasarkan saran dari informan 

dengan berdasarkan pada kriteria di atas. Penentuan selanjutnya 

berdasar prinsip snowball sampling yang berdasarkan kriteria di 

atas. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder berupa data yang menunjang dan mendukung 

data primer yang diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa  

literatur atau data-data tertulis baik berupa bahan hukum primer, 

sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, 
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yang antara lain adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku 

literatur, dokumen dan lainnya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data 

dengan cara bertanya langsung kepada sumber data primer mengenai 

masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan pada subjek yang 

dipilih sebagai responden, dilakukan secara mendalam dan terarah 

dengan menggunakan daftar pertanyaan agar diperoleh data yang 

sesuai dengan masalah yang diteliti. 

b. Observasi 

Merupakan upaya memperoleh data dengan melihat atau 

mengamati obyek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap 

gejala yang ada. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data dengan 

jalan menggali data dari dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, 

peraturan perundangan dan lainnya. 
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6.  Metode Analisis Data 

Dalam metode analisis data ini, penulis menggunakan metode 

penganalisaan secara kualitatif, karena cara-cara penelitian yang 

dihasilkan adalah deskriptif, maksudnya apa yang ditanyakan responden 

dan perilaku yang nyata, yang telah diteliti, dan dipelajari adalah subyek 

penelitian yang utuh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara 

kualitatif yaitu melalui tahap sebagia berikut: 

1. Pemprosesan dalam satuan-satuan tertentu 

2. Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran atau 

pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa 

yang tercakup di suatu fokus atau pokok permasalahan yang tengah 

diteliti. Hasilnya masih berupa pengetahuan atau pengertian di tingkat 

permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual 

(kategori simbolis yang mencakup/mewadahi sejumlah kategori/ 

simbol yang lain secara tertentu) 

3. Analisis taksonomis, pada analisis ini fokus penelitian ditetapkan 

terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya 

mendeskripsikan/menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi 

sasaran semua penelitian. 

4. Analisis komponensial, dalam analisis ini yang diorganisasikan 

bukanlah kesamaan elemen dalam domain yang diperoleh melalui 

wawancara terseleksi. Sebagaimana halnya analisis sebelumnya 

(analisis domain dan analisis taksonomis), analisis komponensial baru 
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dilakukan setelah peneliti mempunyai cukup banyak fakta/informasi 

dari hasil wawancara yang melacak kontras-kontras tersebut oleh 

peneliti disarikan dimensi-dimensi yang bisa mewadahinya. 

7. Sistematika Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun 

secara sistematis, yang antara bab demi bab saling terkait sehingga 

merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Metode Analisis Data 

BAB II  LANDASAN TEORI  

A. Tinjauan Tentang Perjanjian  

1. Pengertian Perjanjian 

2. Asas-asas Perjanjian  

3. Syarat Sahnya Perjanjian  

4. Subyek dan Obyek Perjanjian  

5. Jenis-jenis Perjanjian 
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6. Akibat Hukum Perjanjian  

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Kredit 

2. Pengertian Perjanjian Kredit 

3. Bentuk Perjanjian Kredit 

4. Pentingnya Jaminan Dalam Perjanjian Kredit. 

5. Berakhirnya Perjanjian Kredit 

C. Tinjauan Tentang Jaminan dan Gadai 

1. Pengertian Jaminan 

2. Jenis-jenis Jaminan 

3. Pengertian Gadai 

4. Subyek dan Obyek Gadai 

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai 

6. Cara Terjadinya Gadai Atas Benda-benda Bergerak 

Tak Bertubuh 

7. Hapusnya Gadai 

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Pensiun 

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 

2. Masa Jabatan Pegawai Negeri Sipil 

3. Pengertian Pensiun 

4. Pengertian SK Pensiun 

E. Tinjauan Tentang Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat 
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BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian  

B. Hubungan Hukum Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak 

Atas Pensiun yang Dilakukan antara BPD Cabang 

Jatisrono, Wonogiri (Kreditur) dengan Pensiunan PNS 

(Debitur) 

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pensiunan PNS dalam 

Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pensiun 

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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