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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perbankan dalam kehidupan dewasa ini bukanlah merupakan sesuatu yang 

asing lagi. Bank tidak hanya menjadi sahabat masyarakat perkotaan, tetapi 

juga masyarakat perdesaan. Seiring  dengan peningkatan  laju pembangunan  

di Indonesia,  meningkat pula kebutuhan  terhadap  pendanaan  guna  

memenuhi  kegiatan  pembangunan. Dana merupakan kebutuhan utama dalam 

suatu usaha/bisnis. Tanpa dana maka seseorang  tidak  mampu  untuk  

memulai  suatu  usaha  atau  mengembangkan usaha yang sudah ada. 

Masyarakat dapat melakukan pinjaman dana tersebut kepada Bank. 

Lembaga Perbankan Merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang 

perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, 

bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang 

dimilikinya melalui kegiatan Perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, 

bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme 

pembayaran bagi semua sektor perekonomian.
1
 

Keberadaan Bank diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, 

Salah satu kegiatan usaha Bank yang sangat membantu masyarakat yaitu 

pemberian kredit. Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran 

                                                            
1 Djono S.Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan Cetakan Pertama, Jakarta, 

Sinar Grafika, 2010, hal. 7 
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pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu 

yang diizinkan oleh bank atau badan lain.
2
  

Dalam pelaksanaan antara kreditur dan debitur membutuhkan suatu 

perjanjian guna memastikan hak dan kewajiban para pihak. Selain 

memerlukan suatu perjanjian, kreditur juga memerlukan suatu jaminan baik 

itu jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan dari debitur guna 

memastikan  adanya  pengembalian  utang  yang  cukup  dan  terjamin. 

Jaminan perseorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan 

langsung  pada perseorangan  tertentu, hanya  dapat  dipertahankan terhadap 

debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Sedangkan 

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas  

sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas  benda 

tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti 

bendanya dan dapat diperalihkan. Pengertian benda menurut Pasal 499 

KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:  “Menurut paham Undang-undang 

yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat 

dikuasai oleh hak milik”. Jadi menurut Pasal 499 KUHPerdata yang disebut 

benda (zaak) adalah segala barang dan hak yang dapat menjadi obyek hak 

milik.
3
 Barang mempunyai sifat berwujud sedangkan hak tidak berwujud. 

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Jaminan kebendaan yang 

berupa Hak yaitu Surat Izin yang memberikan hak kepada seseorang untuk 

berdagang yang diperoleh  berdasarkan  ijin pemakaian  tempat secara tertulis 

                                                            
2 Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua, Jakarta, 

Kencana Prenadamedia Group, hal. 57 
3 Hermansyah, ibid, hal.24 
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dari Bupati Sragen yang disebut Ijin Mengguna Usahakan Tempat Dagangan 

Di Pasar. Ijin tersebut bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan 

menjadikan hak milik atas suatu benda.  

Dalam buku II BW hak kebendaan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu 

Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan Hak kebendaan yang 

bersifat memberi jaminan.
4
 Hak kebendaan yang memberi kenikmatan, terbagi 

kembali atas Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda sendiri, 

Contoh: Hak Milik,Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan, sedangkan 

Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas barang milik orang lain. 

Contoh: Bezit. Bezit adalah suatu keadaan dimana seseorang menguasai suatu 

benda, baik sendiri maupun perantara orang lain, seolah-olah benda itu 

miliknya sendiri. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan yaitu hak 

yang diberikan kepada yang berhak ( kreditor ), hak didahulukan untuk 

mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani. Seperti hak 

gadai, Hak Tanggungan dan fidusia. 

Hak Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang kreditur atas suatu 

barang bergerak yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh yang diberikan 

padanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu 

hutang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk 

mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-

kreditur lainnya kecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan 

                                                            
4 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,2000, Hukum perdata, hukum benda, Yogyakarta, 

Liberty 
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biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya 

mana yang harus didahulukan.
5
 

 

Obyek dari hak gadai adalah benda bergerak meliputi benda berwujud dan 

benda tidak berwujud berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yang 

berwujud surat-surat berharga. Subyek hak gadai seperti halnya perbuatan-

perbuatan yang lain, memberi dan menerima hak gadai hanya dapat dilakukan 

oleh orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dan bagi 

pemegang gadai berhak menjual, menukar dan mengibahkan barang yang 

digadaikan.  

Dari definisi diatas maka Surat Ijin yang diperoleh  berdasarkan  ijin 

pemakaian secara tertulis dari Bupati Sragen yang disebut Ijin Mengguna 

Usahakan Tempat Dagangan Di Pasar tersebut merupakan hak pakai para 

pedagang. Ijin Pemakaian inilah yang kemudian dijadikan jaminan atas hutang 

debitur kepada Bank (Kreditur). 

Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam atas 

Pelaksanaan perjanjian kredit di Bank yang dilakukan oleh debitur dengan 

jaminan berupa hak dengan Judul PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT 

DENGAN JAMINAN SURAT IJIN MENGGUNA USAHAKAN TEMPAT 

DAGANGAN DI PASAR ( Studi kasus di PD. BPR Djoko Tingkir Sragen). 

 

 

 

                                                            
5 Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Kredit Di BPR Djoko Tingkir Sragen 

dengan Jaminan Surat Ijin Mengguna Usahakan Tempat Dagangan Di 

Pasar ? 

2. Bagaimana penyelesaian kredit dengan Jaminan Surat Ijin Mengguna 

Usahakan Tempat Dagangan di Pasar jika Debitur Wanprestasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemberian Kredit di BPR Djoko Tingkir 

Sragen dengan Jaminan Surat Ijin Menguna Usahakan Tempat Dagangan 

di Pasar. 

2. Untuk Mengetahui cara penyelesaian kredit dengan Jaminan Surat Ijin 

Mengguna Usahakan Tempat Dagangan di Pasar jika Debitur Wanprestasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum 

khususnya bidang hukum perdata dalam hal pemberian Kredit di bank 

dengan jaminan surat ijin menguna usahakan tempat dagangan di 

pasar. 

b. Memperkaya referensi penulisan tentang kajian pelaksanaan perjanjian 

kredit di bank dengan jaminan Surat ijin menguna usahakan tempat 

dagangan di pasar dan penyelesaian kredit dengan Jaminan Surat Ijin 



6 
 

Mengguna Usahakan Tempat Dagangan di Pasar jika Debitur 

Wanprestasi. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

masukan dan tambahan pengetahuan terkait masalah yang diteliti Penulis 

serta berguna bagi para pihak yang mempunyai minat mengkaji masalah 

terkait. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Di  negara-negara   berkembang   seperti  Indonesia,   kegiatan  

pemberian kredit merupakan   salah  satu  kegiatan   bank  yang  sangat  

penting sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang kekurangan dan 

memerlukan dana guna membiayai kegiatan usahanya. Masyarakat dapat 

mengembangkan usahanya dengan bantuan kredit di bank. 

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” 

yang di Indonesiakan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang 

yang memperoleh kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian 

dasar dari pada kredit adalah kepercayaan.
6
  

Menurut pendapat  Drs. Muchdarsyah Sinungan (1980 : 12), memberikan 

pengertian kredit sebagai berikut :  

                                                            
6 Edi Putra Tje’Aman, 1986, Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis), Yogyakarta, 

Liberty,  hal.1 
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“Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak 

lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu 

yang akan datang disertai dengan suatu contra prestasi berupa bunga”.
7
 

 

Dalam Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa 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. 

 

Didalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak Bank 

dengan Debitur, pihak bank membutuhkan suatu jaminan kepada debitur. 

Jaminan dalam kaitannya dengan kredit merupakan salah satu syarat untuk 

dapat dikabulkannya permohonan kredit, namun jaminan bukan merupakan 

suatu keharusan hanya saja untuk memberi keyakinan kepada kreditur bahwa 

debitur akan melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua, jaminan perorangan dan jaminan 

kebendaan.
8
 Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang 

berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya 

kewajiban-kewajiban si berhutang (debitur). Sedangkan jaminan kebendaan 

adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, mempunyai 

hubungan langsung atas benda tertentu debitur, dapat dipertahankan terhadap 

siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de suite) dan dapat di peralihkan. 

Jaminan kebendaan dapat berupa barang (berwujud) dan hak (tidak berwujud). 

                                                            
7 Edi Putra Tje’Aman, Ibid, Hal.2 
8 Subekti, 1996,Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) 

Menurut Hukum Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal. 17 
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Di Indonesia dikenal beberapa Lembaga jaminan, beberapa di antaranya 

yaitu Fidusia, Hak Tanggungan, dan Gadai.  

Jaminan berupa Gadai,  menurut pasal 1150 KUHPerdata, gadai adalah 

suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan 

kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas hutangnya 

dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan 

piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan 

pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan 

mengenai pemilikan dan penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu 

diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.
9
 

Dari definisi tersebut dapat dilihat beberapa unsur pokok gadai : Unsur 

Pertama, Gadai  lahir  karena  penyerahan   kekuasaan   atas  barang gadai 

kepada kreditur pemegang gadai ; tidak ada hak gadai atas benda yang 

dibiarkan tetap dalam kekuasaan sidebitur ataupun yang kembali dalam 

kekuasaan debitur atas kemauan kreditur, ini merupakan Syarat  yang  utama  

dalam  perjanjian  gadai  karena merupakan penguasaan benda oleh kreditur 

(inbezitstelling) dan apabila benda tidak dikuasai oleh  kreditur  gadai  

tersebut  batal  demi  hukum dan  gadai  akan hapus apabila benda objek gadai 

tersebut keluar dari kekuasaan kreditur. 
10

  

Unsur Kedua, Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai 

atau orang lain atas nama debitur ; dalam hal gadai subyeknya disebut dengan 

pemegang gadai dan pemberi gadai. Pemegang gadai adalah kreditur yang 

                                                            
9 Salim, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,Jakarta, PT Rajagrafindo 

Persada, Hal.33-34. 
10 Muhtarom,2002, Hukum Jaminan (Jilid I), Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Hal.83. 
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berhak menuntut barang gadai yang dijaminkan padanya, sedangkan pemberi 

gadai adalah si Debitur sendiri, namun dapat dilakukan oleh orang lain atas 

nama Debitur. salah satu kewajiban pemberi gadai adalah menyerahkan 

barang gadai kepada penerima gadai, penerima gadai berhak untuk menahan 

barang (hak retensi) bila pemberi gadai tidak membayar sepenuhnya utang 

pokok dan bunganya maka penerima gadai berhak menjual benda gadai 

tersebut.
11

  

Unsur Ketiga, yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak yang 

berwujud dan tak berwujud 
12

 ;  benda yang berwujud adalah benda yang 

dapat dilihat dan dapat dipindahkan, sedangkan benda bergerak tidak 

berwujud adalah benda yang tidak dapat dilihat, namun sebenarnya benda 

yang tidak berwujud walau benda tersebut tidak memiliki wujud akan tetapi 

sebenarnya merupakan hak yang dilekatkan atas benda yang berwujud. Gadai 

merupakan hak kebendaan yang bersifat assesoir yaitu benda gadai hanya 

menempel pada perjanjian utang piutangnya saja. Benda gadai juga bersifat 

tak dapat dibagi-bagi, maksudnya benda gadai harus diserahkan secara utuh. 

Terhadap penyerahan barang bergerak berwujud dilakukan penyerahan fisik 

oleh debitur kepada kreditur, sedangkan terhadap penyerahan barang bergerak 

tak berwujud (kecuali surat tunjuk atau surat bawa) dibuat endosemen dan 

diberitahukan perihal penggadaiannya kepada orang yang harus menerima 

pelaksanaan hak yang digadaikan itu.  

                                                            
11 Salim, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, Hal.48-49 
12 Munir Fuady, 2013, Hukum Jaminan Utang, Jakarta,Erlangga,hal.154   
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Unsur Keempat, Kreditur    pemegang    gadai    berhak    untuk    

mengambil pelunasan   dari   barang   gadai   lebih   dahulu   daripada 

kreditur-kreditur lainnya (Hak Preferent). Kreditur Preferent yaitu kreditur 

yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-

undang diberi kedudukan istimewa.  

Dengan kerangka berfikir yang sudah disusun  oleh penulis, ini akan 

dijadikan pedoman bagi penulis dalam menjawab permasalahan yang sudah 

ditetapkan dengan menganalisis pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan 

Jaminan Surat Ijin Menguna Usahakan Tempat Dagangan di Pasar serta 

mencari tahu penyelesaian Kredit Bagi Bank terhadap Jaminan surat izin 

tersebut jika suatu saat Debitur wanprestasi. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.
13

 Dalam 

menggunakan penelitian, Penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan  

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendakatan yuridis empiris yaitu metode yang dilakukan untuk 

mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta dan 

mengkaji secara yuridis tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit 

di PD.BPR Djoko Tingkir Sragen dengan jaminan surat izin menguna 
                                                            

13 Kelik Werdiono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum : Surakarta, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Hal. 6 
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usahakan tempat dagangan di pasar. Pendekatan empiris digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah karena data yang akan disajikan dalam 

pembahasan adalah hasil wawancara langsung oleh pihak-pihak terkait dan 

dokumen-dokumen yang mendukung. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian deskriptif yakni 

metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang 

diteliti sesuai dengan apa adanya. Peneliti menghasilkan data deskriptif 

berupa analisis dan narasi dari permasalahan mengenai pelaksanaan 

pemberian kredit dengan jaminan surat izin menguna usahakan tempat 

dagangan di pasar serta menganalisis Penyelesaian jika Debitur 

Wanprestasi dalam Perjanjian Kreditnya. 

3. Bentuk dan Jenis Data 

Sumber data adalah tempat dimana suatu data atau tempat data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ditemukan atau digali sesuai dengan jenis 

data yang akan dipergunakan, maka yang menjadi sumber data dalam 

penelitian ini yakni 
14

: 

a. Sumber data primer  

Sumber data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari 

semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi 

obyek penelitian yang berbentuk hasil wawancara dengan PD.BPR 

Djoko Tingkir Cabang Sragen dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. 
                                                            

14 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, hal. 

181 
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b. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder, yakni data yang menjelaskan bahan hukum  

primer, yaitu meliputi Peraturan perundang-undangan, buku-buku 

ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil 

penelitian yang relevan, dan buku-buku penunjang lainnya.
15

 

4. Metode Pengumpulan data 

Data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini akan 

dikumpulkan dengan dua teknik pengumpulan data
16

 : 

a. Studi lapangan 

Penulis datang langsung ke PD.BPR Djoko Tingkir Sragen serta ke 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen, selanjutnya 

penulis melakukan Wawancara kepada Pihak terkait. 

b. Studi Kepustakaan  

Studi Kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari buku 

literatur dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan 

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Izin Mengguna Usahakan 

Tempat Dagangan Di Pasar. 

 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika yang 

bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.
17

 

                                                            
15 Ibid. Hal. 196 
16 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung, Mandar Maju, hal 75 
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Teknik analisis dalam kegiatan ini dilakukan untuk meneliti, memeriksa 

dan mempelajari pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat izin 

menguna usahakan tempat dagangan di pasar serta penyelesaiannya 

apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kreditnya.  Langkah yang 

dilakukan penulis dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu 

cara berfikir yang didasarkan pada realita yang bersifat umum yang 

kemudian disimpulkan secara khusus dan dari data yang diperoleh akan 

disusun secara sistematis guna mencapai kejelasan masalah yang akan 

diteliti. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam sistem penulisan hasil penelitian ini, penulis meyusun beberapa bab 

dengan tujuan mempermudah bagi pembaca untuk menemukan bagian yang di 

cari mengenai hal yang berkaitan dengan hasil penelitian, yang dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN, pada bagian pendahuluan ini, penulis 

menguaraikan mengenai penjelasan yang terdiri dari; latar Belakang, 

pembatasan dan Perumusan Masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, 

dan metode penelitian, serta sistematika skripsi. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, pada bagian tinjauan pustaka ini penulis 

menguraikan mengenai penjelasan yang tediri dari tinjauan umum mengenai 

kredit, tinjauan umum mengenai Jaminan, tinjauan umum menegenai surat ijin 

                                                                                                                                                                   
17 Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Peneltian Hukum, Malang, Banyumedia 

Publishing, hal. 242 
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mengguna usahakan tempat dagangan di pasar, dan tinjuan umum mengenai 

wanprestasi. 

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bagian hasil dan penelitian 

ini,  pertama Penulis menguraikan mengenai diskripsi tempat penelitian yaitu 

meliputi sejarah berdirinya PD.BPR Djoko Tingkir Sragen, jenis kredit yang 

diberikan oleh PD.BPR Djoko Tingkir Sragen, dan Struktur organisasi 

PD.BPR Djoko Tingkir Sragen. Kedua, penulis menguraikan mengenai 

Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Ijin Mengguna Usahakan 

Tempat dasaran di Pasar. Ketiga, mengenai Penyelesaian perjanjian kredit 

dengan jaminan surat ijin mengguna usahakan tempat dasaran di pasar 

apabilan debitur wanprestasi. 

BAB IV: PENUTUP, pada bagian penutup ini penulis 

menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


