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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional,

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka bertambah meningkatnya

pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para

pelakunya meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-

perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang

sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut,

maka meningkat pula keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar

diperoleh melalui perkreditan.

Kredit perbankan ini telah dimanfaatkan dan dipraktekkan oleh

masyarakat sejak puluhan tahun lalu dalam rangka meningkatkan taraf

hidupnya. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

merumuskan pengertian kredit : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal
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tersebut, maka dalam pembukuan kredit perbankan harus didasarkan pada

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, atau dengan istilah lain harus

didahului dengan Perjanjian Kredit.

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah

kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang

asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat

perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Kredit umumnya

berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi

kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam

kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang

dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan

bermasyarakat.

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa

peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka

tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif  yang mereka bayar

untuk simpanan deposan. Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10

November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha

perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana,

dan memberikan jasa bank lainnya.Kegiatan menghimpun dan menyalurkan

dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank

lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa

mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan,

tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi
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dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti,

bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat.Kegiatan menyalurkan

dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.Sedangkan jasa-jasa

perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama

tersebut.1

Pemberian kredit atau penyediaan dana oleh pihak perbankan merupakan

unsur yang terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai aset utama sekaligus

menentukan maju mundurnya perbankan yang bersangkutan dalam

menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang perbankan pasal 6 huruf b yang berisi memberikan kredit. Dan di

samping menjalankan fungsi pengerahan (memobilisasi) dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan, bank juga menjalankan fungsi sebagai menyediakan

pembiayaan sesuai pasal 6 huruf m UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan

yang berisi menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia.

Dalam kenyataan, kredit yang diberikan oleh pihak perbankan khususnya

PT. BPR ARTA MAS SURAKARTA tersebut, sebagaian besar tidak dapat

dikembalikan secara utuh oleh nasabah atau debiturnya, yang membawa

resiko usaha bagi pihak perbankan yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan

kredit- kredit macet (WANPRESTASI). Dikatakan wanprestasi karena debitur

1 Rachmadi Usman, SH. MH.2008.Hukum Jaminan keperdataan. Jakarta : Seminar grafika
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tidak dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan seperti dalam perjanjian

kredit No. 7720 / SPK / XI / 2010 yaitu dimana debitur harus melunasi

hutangnya dalam jangka waktu pinjaman 6 bulan dan membayar tiap bulan

senilai Rp. 2.500.000,- tetapi debitur hanya melakukan 2 kali pembayaran dan

sampai tanggal jatuh tempo tidak ada itikad baik dari debitur untuk melakukan

pembayaran ataupun melunasi hutangnya kepada kreditur dengan alasan tidak

memiliki uang untuk membayarnya. Kredit macet ini merupakan suatu

fenomena social dan yang dihadapi dunia perbankan kita.Oleh karena itu,

bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis

pemberian kredit yang memadai, agar kredit yang diberikan oleh bank itu

adalah kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet.

Bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan jaminan pemberi

kredit, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau

debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang

kredit diberikan kepada nasabah atau debitur tidak menjadi kredit yang macet

(bermasalah) dikemudian hari.Oleh karena itu, sebelum memberi kredit, bank

harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan

kemampuan serta kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi

hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan

perjanjian.

Pada umumnya dalam rangka mengamankan pemberian kreditnya, bank

khususnya PT. BPR ARTA MAS SURAKARTA menuntut nasabahnya atau

diperjanjikan. Dengan adanya keyakinan tersebut, bank berharap banyak agar
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debitur untuk memberikan suatu jaminan yang sebagian besar jaminan

tersebut berupa benda atau jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan dalam

pemberian kredit bank berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan

utang nasaba atau debitur bila debitur cidera janji. Dengan adanya jaminan

pemberi kredit tersebut berupa SERTIFIKAT TANAH milik nasabah, akan

memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanaan dan kepastian

hokum bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasaba atau debiturnya

cidera janji atau wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi benda yang

menjadi obyek jaminan kredit bank yang bersangkutan, selain itu bank

dituntut untuk dapat membuat suatu desain hubungan hukum yang baik

dengan calon nasabah atau debiturnya, sehingga tercipta  sinergi kerja yang

baik antara kreditur selaku pihak bank dan nasabah sebagai debitur. Apabila

nasabah atau debitur dinyataan cidera janji atau wanprestasi, bank dengan

mudah mengakses objek benda yang menjadi jaminan yang telah diberikan

nasabah atau debitur berdasarkan perjanjian atau hubungan hukum yang telah

dibuat kedua belah pihak (kreditur dengan debitur) sebelumnya.

Untuk dapat dikatakan bahwa nasabah atau peminjam selaku debitur

melakukan wanprestasi, terlebih dahulu di sini pihak kreditur memberi

peringatan atau somasi kepada debitur agar melunasi pembayaran kreditnya.

Kemudian jika somasi yang pertama tidak dihiraukan lalu kreditur memberi

somasi lagi kepada debitur, dan Apabila pihak debitur tetap tidak

melaksanakan pembayaran perjanjian kredit tersebut, maka pihak kreditur

dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas dasar wanprestasi. Dari
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uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “PROSES

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI TERHADAP

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT BPR ( Studi kasus di

Pengadilan Negeri Karanganyar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemeriksaan perkara dalam perkara wanprestasi

terhadap pelaksanaan perjanjian kredit pada PT BPR?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pada

perkara wanprestasi dalam perjanjian kredit pada PT BPR?

3. Bagaimana hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi

tersebut yang telah terbukti dan bagaimana akibat hukum setelah putusan

hakim tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan

penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul. 2Adapun tujuan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara dalam perkara wanprestasi

terhadap pelaksanaan perjanjian kredit pada PT BPR.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian

pada perkara wanprestasi dalam perjanjian kredit pada PT BPR.

2 J.Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.191.
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3. Untuk mengetahui hakim dalam menentukan putusan atas perkara

wanprestasi tersebut yang telah terbukti dan akibat hukum setelah putusan

hakim tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara

D. Manfaat Hasil penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai

oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis pribadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan

wawasan bagi penulis, khususnya agar penulis dapat lebih memahami dan

mempelajari mengenai penyelesaian perkara wanprestasi terhadap

pelaksaan perjanjian kredit.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu

pengetahuan kepada masyarakat di Indonesia sehingga dapat dijadikan

pedoman atau referensi, yaitu dapat memberikan arahan tentang

bagaimana penyelesaian apabila terjadi perkara wanprestasi terhadap

pelaksanaan perjanjian kredit.

3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi

pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata, terutama

mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi terhadap pelaksanaan

perjanjian kredit.
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E. Metode penelitian

Metode penelitan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Sedangkan, penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui

penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang

dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat

diperoleh melalui suatu permasalahan itu.3

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif.

Metode normatif mengkaji hukum berdasarkan kaidah hukum dan asas

dalam hukum dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi terhadap

pelaskanaan perjanjian kredit pada PT BPR. Sehingga dapat diketahui

legalitas dalam proses penyelesaian perkara apabila terjadi pada debitur

yang tidak mampu membayar kredit, yang mana perkara tersebut

kemudian diajukan oleh BPR ke Pengadilan negeri berdasarkan atas

wanrpestsi pada debitur.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan di atas, maka sifat

penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif oleh

karena penulis akan menggambarkan dan mendeskripsikan tentang

3 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta:
Muhammadiyah University Press, hal, 1.
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perkara wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian kredit yang diajukan

ke Pengadilan Negeri.4

3. Jenis Data

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

Untuk memperoleh data sekunder ini, dengan mempergunakan bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahakn hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan

permasalahan yang akan penulis teliti, antara lain sebagai berikut:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar

pokok-pokok agrarian.

c) Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

d) Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

e) Yurisprudensi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan keterangan

bersifat melengkapi sumber data primer. Dalam penelitian ini

sumber data sekunder yaitu:

4 Muhammad Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
(selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad I), hal. 52

a. Data Sekunder

sebagai berikut:
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a) Buku atau literatur, jurnal.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

hukum.

1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di

Pengadilan Negeri Karanganyar.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek yaitu

dengan informan atau responden yang berkompeten dalam

permasalahan ini mengenai penyelesaian perkara wanprestasi

dalam perjanjian kredit yaitu hakim Pengadilan Negeri

Karanganyar yang pernah menyelesaikan perkara wanprestasi atas

pelaksanaan kredit bank.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diperoleh oleh

penulis berupa:

a. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari,

mencatat, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

b. Data Primer

3. Bahan hukum tersier
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hukum tersier yang buku berhubungan dengan proses penyelesaian

perkara wanprestasi terhadap pelaksaan perjanjian kredit bank.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan diperoleh dengan melakukan penelitian secara

langsung dengan cara sebagai berikut:

1) Daftar pertanyaan

Daftar pertanyaan adalah suatu yang berisikan rangkaian

pertanyaan tentang suatu hal atau suatu bidang. Daftar pertanyaan

ini disusun guna mempermudah peneliti dalam melakukan

penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah,

tersusun secara urut dan sistematis.

2) Wawancara

Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan cara

mengajukan pertanyaan dengan pihak responden yang dipandang

memahami objek yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi

responden atau narasumbernya adalah pegawai dalam pengadilan

negeri karanganyar.

5. Metode Analisis Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara

kualitatif yaitu dengan menganalisa data yang terdiri dari, peraturan

perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan,

yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara wanprestasi dalam perjanjian

kredit, yang kemudian akan dipadukan dengan data-data yang diperoleh
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penulis dari studi lapangan yang berupa pendapat responden, kemudian

dilakukan pengumpulan dan penyusunan data yang dianalisa secara

kualitatif sehingga dapat dicari pemecahan yang terakhir diambil

kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian hukum

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, maka

dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Hasil Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang perjanjian kredit

1. Pengertian kredit perbankan

2. Pengertian perjanjian kredit

3. Perjanjian antara nasabah dengan bank dalam melakukan kredit

4. Hak dan kewajiban para pihak

5. Tanggung jawab hukum

6. Berakhirnya perjanjian
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B. Tinjauan tentang proses penyelesaian perkara kredit macet di pengadila

negeri

1. Pengertian perkara wanprestasi dalam perjanjian kredit

2. Menyusun surat gugatan ke pengadilan negeri

3. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri

4. Pemanggilan para pihak

5. Proses Sidang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri

a. Putusan Verstek

b. Pembacaan gugatan penggugat

c. Jawaban tergugat

d. Replik

e. Duplik

f. Pembuktian

1) Pengertian putusan

2) Macam-macam putusan

3) Pertimbangan putusan hakim

g. Beban Pembuktian

h. Alat bukti

i. Penilaian pembuktian

j. Kesimpulan pembuktian

6. Putusan



14

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PERBANKAN

A. Penyelesaian perkara kredit macet pada PT BPR yang kemudian

diselesaikan di pengadilan negeri

B. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pada perkara kredit

macet

C. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara kredit macet

dan akibat hukum setelah putusan hakim tersebut diterima oleh para pihak

yang berperkara

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


