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MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang
yang sabar.”
(QS. Al-Baqarah: 153)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah
hendaknya kamu berharap”
(QS. Al – Insyirah : 5-8)

“Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah
akan memudahkan baginya jalan ke surga.”
(HR. Muslim)
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit modal
kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan upaya
penyelesaian jika debitur wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal
kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada
KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian
menggunakan metode pendekatan doktrinal atau normatif

bersifat deskriptif.

Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara, dan data sekunder yakni
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data
melalui

studi

kepustakaan

dan

wawancara,

kemudian

data

dianalisis

menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit
modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
pada KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan Kabupaten Karanganyar pembebanan
kebendaan dengan jaminan fidusia namun dalam pengikatan jaminan secara
fidusia ini tidak dibuatkan akta fidusia di notaris dan tidak didaftakan di Kantor
Pendaftaran Fidusia sehingga hanya dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan
yang didalam perjanjian tersebut memuat pasal-pasal yang telah ditetapkan sendiri
oleh pihak KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan maka tidak dibuat dengan akta
notaris dan tidak ada legalisasi oleh notaris. Upaya penyelesaian jika debitur yang
melakukan wanprestasi dilakukan secara kekeluargaan dengan bernegosiasi, akan
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tetapi tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang
disepakati dalam perjanjian kredit kedua belah pihak.
Kata kunci: pelaksanaan perjanjian, kredit, jaminan fidusia

Abstract
This study aims to determine the implementation of the working capital loan
agreement with the guarantee of Motor Vehicle Ownership Proof (BPKB) and
settlement efforts if the debtor defaults on the implementation of working capital
loan agreement with the guarantee of Motor Vehicle Ownership (BPKB) at KSU
Mitra Sejati, Karanganyar Regency. The research method using a doctrinal or
normative approach is descriptive. Data sources consist of primary data, namely
interviews, and secondary data, namely primary legal material and secondary
legal material. Methods of collecting data through library studies and interviews,
then the data were analyzed using qualitative descriptive techniques. In the
implementation of the working capital credit agreement with a guarantee of Motor
Vehicle Ownership Proof (BPKB) at the True KSU Mitra Jambangan Branch
Karanganyar Regency with fiduciary collateral, but in this fiduciary guarantee the
fiduciary deed is not made in the notary and is not registered so carried out by an
underhand agreement which in the agreement contains articles that have been
determined by the KSU Mitra Sejahtera Jambangan Branch then it is not made by
a notary deed and there is no legalization by the notary. Settlement efforts if the
debtor who conducts defaults is carried out in a family manner by negotiating, but
does not rule out the possibility that it can be done with efforts agreed upon in the
two parties' credit agreement.
Key words: implementation of agreement, credit, fiduciary guarantee
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