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TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN 

KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH 

(Studi Perjanjian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam 

Utama Karya – Boyolali) 

Abstrak 

Upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu dilakukannya 

program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah 

satunya adalah program pemberian kredit. Dalam hal ini kreditur mengikatkan diri 

dengan debitur dengan dibuatnya perjanjian kredit yang disepakati oleh para 

pihak. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Kontruksi hukum dari perjanjian 

kredit dengan jaminan sertifikat hak atas tanah di Koperasi simpan pinjam utama 

karya Boyolali dan Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit 

dengan jaminan sertifikat hak atas tanah di Koperasi simpan pinjam utama karya 

Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dan metode pendekatan 

hukum yang digunakan adalah doktrinal bersifat normatif. Hasil penelitian yang 

dapat penulis simpulkan dari penelitian ini adalah bahwa kontruksi hukum dari 

perjajian kredit dengan jaminan sertifikat hak atas tanah nomor : 

0543/11219/23/XI/2018 di Koperasi simpan pinjam utama karya Boyolali adalah 

berbentuk tertulis yang dibuat dibawah tangan. Dilihat dari segi tanggung jawab 

hukum para pihak dalam perjanjian kredit tersebut terjadi setelah perjanjian kredit 

tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yaitu kreditur 

dan debitur. 

Kata Kunci : perjanjian kredit, kreditur dan debitur, jaminan 

Abstract 

To improve the economy of the community, programs need to carry out that can 

improve people's lives. One of them is a program of giving credit to the 

community so that it can strengthen capital. In this case, the creditor binds himself 

to the debtor by making a credit agreement agreed upon by the parties. In this 

study examines the Law Construction of a credit agreement with the guarantee of 

a land title certificate in Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Boyolali and the 

legal liability of the parties in the loan agreement with the warranty of a certificate 

of land in Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Boyolali. This research is a 

descriptive study and the legal approach method used is doctrinal normative. The 

results of the study the authors conclude from this study is that judicial 

construction of credit guarantees with a certificate of land rights number : 

0543/11219/23/XI/2018 in Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Boyolali is in 

the form of written agreement. Viewed in terms of the legal liability of the parties 

in the credit agreement occurs after the credit agreement is made in writing and 

signed by the parties, namely creditors and debtors. 

Keywords: credit agreements, creditors and debitors, collateral 
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1. PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan perindustrian dan ekonomi suatu negara maka perlu 

dibutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dapat dipenuhi 

dengan memberdayakan secara maksimal sumber – sumber dana tersebut. Sumber 

dana yang utama dan terpenting adalah lembaga perbankan, lembaga keuangan 

serta koperasi 1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang nomor 17 tahun 

2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa : 

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau 

badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya 

sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan 

kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan 

nilai dan prinsip koperasi”.  

Dalam Peran Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) semakin 

penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi Simpan Pinjam 

menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam 

upaya memperbaiki taraf hidup, pemenuhan kebutuhan sehari – hari dan 

mengembangkan usaha2. Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian 

masyarakat, maka perlu dilakukannya program  - program yang dapat 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satunya adalah program pemberian 

kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya 

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya3.  

Dasar dari suatu perjanjian kredit adalah diatur dalam pasal 1 angka 32 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Repulik Indonesia 

Nomor . 02/PER/M.KUKM/II/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh 

Koperasi, dijelaskan bahwa : 

“Kredit atau Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam – meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan”. 

1 Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah & Ahmad Jalis, 2008, Hukum Bisnis untuk Perusahaan : 

Teori dan Contoh Kasus, Jakarta : Kencana, Hal. 17. 
2 Tatik Suryani, Sri Lestari & Wiwik Lestari, 2008,  Manajemen Koperasi : Teknik Penyusunan 

Laporan Keuangan, Pelayanan Prima dan Pengelolaan SDM, Yogyakarta : Graha Ilmu, hal. 1 
3 Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana, Hal. 19. 
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Pihak pemilik dana (kreditur), kreditur mensyaratkan adanya jaminan bagi 

pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnnya. Oleh karena 

itu, keberadaan suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai lembaga 

jaminan itu sangatlah diperlukan dengan Undang – Undang nomor 4 tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta Benda – Benda yang berkaitan dengan 

tanah yang mulai berlaku sejak tanggal 9 April 19964.  Jaminan Kredit dapat 

dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu jaminan kebendaan dan jaminan 

perorangan. Jaminan kebendaan sendiri dapat berupa harta milik debitur atau harta 

milik pihak ketiga yang digunakan untuk memperkuat nilai jaminan debitur. 

Salah satu kebendaan yang dapat dijadikan jaminan adalah tanah. Hak 

kebendaan atas tanah ditandai dengan sertifikat hak atas tanah maka setifikat hak 

atas tanah juga dapat dijadikan jaminan kebendaan, karena tanah memiliki nilai 

dan atau harga yang tinggi dan terus meningkat. Sehingga dalam hal ini sudah 

selayaknya apabila debitur sebagai penerima kredit dan Kreditur sebagai pemberi 

fasilitas kredit serta pihak lain memperoleh perlindungan melalui suatu lembaga 

hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum. 

Hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang nomor 5 tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda – benda 

lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang utama kepada kreditur tertentu 

kepada kreditur – kreditur yang lain. Untuk memberikan suatu kepastian hukum 

sebagai bentuk suatu perlindungan hukum, maka hak tanggungan ini wajib 

didaftarkan di kantor pertanahan, guna memenuhi unsur publikasi atas barang 

jaminan, dan mempermudah pihak ketiga mengontrol apabila terjadi pengalihan 

benda jaminan. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti Tanggung Jawab Hukum Para 

Pihak Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah di 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Utama Karya – Boyolali. Lazimnya jaminan yang 

berkaitan dengan tanah dapat mempunyai kekuatan eksekutorial apabila dibebani 

4 Ibid, Hal 18 
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dengan hak tanggungan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Undang – 

Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah sehingga 

akan memiliki kekuatan eksekutorial dan mempunyai kepastian hukum. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : Pertama, 

Bagaimana Kontruksi Hukum dari Perjanjian Kredit dengan Jaminan Sertifikat 

Hak Atas Tanah di Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Boyolali . Kedua, 

bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam Perjanjian Kredit dengan 

Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah di Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya 

Boyolali. 

2. METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal yang bersifat 

normatif yaitu suatu penelitian hukum yang mempunyai sumber hukum sekunder, 

dilakukan dengan menekankan dan mengacu pada segi yuridis. Dan pendekatan 

yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan 

pendekatan perbandingan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam 

penelitian hukum ini adalah Deskriptif. Dengan alasan bahwa jenis penelitian 

Deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas terhadap pemilihan 

tema atau topik permasalahan yang akan dianalisis dan dikaji dalam penelitian 

mengenai obyek yang akan diteliti, yaitu dengan mendeskripsikan bentuk dan isi 

terkait Perjanjian Kredit dengan Jaminan Serifikat Hak Atas Tanah di Koperasi 

Simpan Pinjam Utama Karya Boyolali. Metode pengumpulan data dengan cara 

studi kepustakaan yaitu metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan 

mempelajari peraturan perundang – undangan , doktrin – doktrin dari para ahli 

hukum serta data – data sekunder yang lain, yang berkitan dengan obyek yang 

dikaji. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kontruksi Hukum dari Perjanjian Kredit dengan Jaminan Sertifikat 

Hak Atas Tanah di Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Boyolali 
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Bahwa dari data perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak atas tanah tersebut 

dapat penulis analisis bahwa kontruksi hukum dari perjanjian kredit tersebut 

berbentuk tertulis yang dibuat dibawah tangan. Kontruksi hukum dari perjanjian 

kredit tersebut yang dibuat secara tertulis dibawah tangan didalamnya memuat 

perjanjian kredit itu sendiri yaitu adanya sejumlah uang yang dipinjamkan oleh 

kreditur kepada debitur yang terdapat adanya kausa yang halal yaitu bahwa kredit 

tersebut digunakan untuk modal usaha yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 dari 

perjanjian kredit tersebut, hal ini merupakan kausa yang diperbolehkan, kemudian 

adanya para pihak yang yaitu kopersi simpan pinjam utama karya boyolali sebagai 

kreditur dan jayus sebagai debitur serta adanya suatu jaminan kredit tersebut 

berupa sertifikat hak atas tanah dengan atas nama si debitur itu sendiri yaitu jayus. 

Sebagai suatu perjanjian kredit antara kreditur yaitu Koperasi Simpan 

Pinjam Utama Karya Boyolali sebagai pemberi kredit dengan Debitur yaitu Jayus 

sebagai penerima kredit telah didasarkan pada ketentuan hukum sebagai syarat 

sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang – Undang 

Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab 

yang halal. Terpenuhinya ke empat syarat sahnya perjanjian diatas dan telah 

disetujuinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak yaitu kreditur dan debitur 

ditandai dengan ditanda tanganinya perjanjian kredit tersebut maka 

mengakibatkan mengikat pada para pihak dan perjanjian kredit tersebut yang 

dibuat sah sesuai dengan 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maka 

berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan 

ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Perjanjian kredit nomor : 0543/11219/23/XI/2018 di Koperasi Simpan 

Pinjam Utama Karya Boyolali terlah sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 Tentang Usaha 

Simpan Pinjam Koperasi bahwa Dalam perjanjian kredit dengan jaminan serifikat 

hak atas tanah tersebut terdapat penyediaan uang dari Koperasi Utama Karya 

Boyolali yang memberikan kredit kepada penerima kredit sebesar Rp. 

10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah), berdasarkan persetujuan antara Koperasi 
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Simpan Pinjam Utama Karya dengan pihak debitur yaitu Jayus, serta pihak 

debitur berkewajiban melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan 

yaitu dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 23-11-

2018 sampai dengan tanggal 23-11-2019 dalam 12 (dua belas) kali angsuran serta 

Koperasi Utama Karya Boyolali mendapat pembayaran sejumlah imbalan sebesar 

12%  pertahun.  

Obyek hukum dari perjanjian kredit nomor : 0543/11219/23/XI/2018 

adalah perjanjian kredit itu sendiri berupa penyediaan uang dengan jumlah sebesar 

Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) serta obyek perjanjian adalah haruslah 

yang halal yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, ketertiban 

umum dan kesusilaan yang dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) dalam perjanjian 

kredit tersebut.  

Berdasarkan perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak atas tanah di 

kopersi simpan pinjam utama karya boyolali dengan Nomor : 

0543/11219/23/XI/2018 terdapat subyek hukum yang melakukan kegiatan kredit 

atau hutang piutang tersebut yaitu : 

1. Kreditur yaitu Koperasi Utama Karya yang berkedudukan di Jalan Raya

Ampel – Boyolali No 5 Boyolali yang diwakili oleh Subur Hidayat yang

mempunyai jabatan Manager Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Cabang

Boyolali dengan NIK 12047.0273 sebagai pihak I (Pertama) selaku pemberi

kredit serta dibantu oleh Uji Setyo Hantoro S.T dengan NIK 12047.1584

sebagai petugas pemberi kredit dalam pemberian kredit di dalam perjanjian

kredit dengan nomor : 0543/11219/23/XI/2018.

2. Debitur yaitu Jayus yang beralamat di Kemiri Jetis Rt 021/005 Kaliwungu

Semarang yang mempunyai pekerjaan sebagai Petani atau tani disebut

sebagai Pihak II (Kedua) selaku penerima kredit.

Pada umumya sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan kredit harus 

dibebani dengan hak tanggungan sesuai dengan undang – undang nomor 4 tahun 

1996 tentang hak tanggungan. Dalam pembebanan hak tanggungan melalui 2 

proses tahapan kegiatan antara lain : tahap pemberian hak tanggungan dengan 

dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT), yang didahului dengan perjanjian hutang – piutang yang dijamin 
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dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tahap 

berikutnya adalah pendaftaran Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) 

tersebut oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahinya Hak Tanggungan 

yang dibebankan. Akan tetapi dalam pengikatan jaminan kredit berupa sertifikat 

hak atas tanah di koperasi hanya dibuatkan surat kuasa agunan tersebut diatas 

dapat diuangkan oleh Pihak II (Kedua) yaitu kreditur sesuai dengn perjanjian yang 

telah saya sepakati dan apabila ada kelebihan nilai uang, maka Pihak II (Kedua) 

yaitu kreditur akan menyerahkan kepada Pihak 1 (Pertama) yaitu debitur.  

Bahwa surat kuasa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang 

– Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berisi tidak memuat

kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebankan hak 

tanggungan, tidak memuat kuasa subtitusi serta mencantumkan secara jelas obyek 

hak tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan 

identitas debiturnya apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan. Serta surat 

kuasa tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

kekuatan hukum tetap serta tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek 

jaminan kredit apabila debitur wanprestas. Karena tidak dibuatkan Akta 

Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan 

(APHT) tersebut tidak didaftarkan di kantor pertanahan sehingga tidak terbit 

sertifikat hak tanggungan yang mempunyai irah irah dengan kata – kata “DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Boyolali dalam pengikatan jaminan 

kredit tersebut yang berupa Serifikat Hak Atas Tanah tidak dibuatkan Akta 

Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan tidak mendaftarkan Akta Pembebanan 

Hak Tanggungan tersebut di kantor pendaftaran pertanahan disebabkan karena 

nilai dari kredit atau pinjamannya hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta 

rupiah). Pembebanan jaminan kredit berupa sertifikat hak atas tanah yang 

dibebani dengan hak tanggungan di koperasi simpan pinjam utama karya boyolali 

hanya untuk nilai kredit atau pinjaman minimal Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta 

rupiah) ke atas, hal tersebut dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh 
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kreditur yaitu koperasi simpan pinjam utama karya boyolali untuk mengikat 

jaminan kredit berupa sertifikat hak atas tanah dengan membuat Akta 

Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan besarnya biaya untuk melakukan 

pendaftaran Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) tersebut pada kantor 

pendaftaran pertanahan. 

3.2  Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit dengan 

Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah di Koperasi Simpan Pinjam Utama 

Karya Boyolali 

Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan 

sertifikat hak atas tanah di koperasi simpan pinjam utama karya boyolali dengan 

nomor : 0432/11219/23/VIII/2018 terjadi setelah perjanjian kredit tersebut 

disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yang memuat hak dan kewajiban 

para pihak. Dalam melakukan proses pemberian kredit para pihak telah 

melakukan sesuai dengan ketentuan yang belaku mulai dari tahap permohonan 

kredit, tahap pemberian kredit dan tahap setelah pemberian kredit. Disepakatinya 

perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak atas tanah nomor : 

0543/11219/23/XI/2018 di Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Boyolali 

menimbulkan suatu tanggungjawab bagi para pihak yang dalam perjanjian kredit 

tersebut yaitu antara para pihak kreditur yaitu koperasi simpan pinjam utama 

karya boyolali dan debitur yaitu jayus yang tersiri dari hak dan kewajiban yang 

wajib dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Dari hak dan 

kewajiban pihak kreditur yaitu koperasi simpan pinjam utama karya boyolali yang 

terdapat pada perjanjian kredit nomor : 0543/11219/23/XI/2018, bahwa dapat 

peneliti analisis kewajiban yang dilakukan oleh kreditur merupakan tanggung 

jawab kreditur agar mendapatkan timbal balik dari kewajiban tersebut yaitu 

mendapat haknya sebagai pihak kreditur dari kewajiban jayus yaitu dari pihak 

debitur. Dan hak tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1759 Kitab Undang – 

Undang Hukum Perdata. 

Bahwa dari hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit nomor : 

0543/11219/23/XI/2018 antara koperasi simpan pinjam utama karya boyolali 

dengan jayus maka dapat peneliti analisis bahwa pihak penerima pinjaman yaitu 

debitur dalam menerima haknya dari koperasi simpan pinjam utama karya 
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boyolali memiliki tanggung jawab hukum dalam perjanjian kredit tersebut yang 

harus dilaksanakan dan telah sesuai dengan pasal 1763, 1764 dan 1765 Kitab 

Undang – Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hal tersebut koperasi simpan 

pinjam utama karya telah mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing 

pihak dalam perjanjian kredit dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya 

yang telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.  

Mengenai tata cara penyelesaian apabila debitur wanprestasi, kreditur tidak 

dapat melaksanakan parate eksekusi karena objek yang dijaminkan tersebut yaitu 

berupa sertifikat hak atas tanah tidak didaftarkan hak tanggungan yang tercantum 

dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996. Serta dengan adanya surat kuasa 

antara pihak koperasi simpan pinjam utama karya boyolali sebagai kreditur dan 

jayus sebagai debitur yang memuat bahwa jaminan atau agunan dari perjanjian 

kredit dapat diuangkan oleh pihak kreditur dan kelebihan dari nilai uang 

diserahkan kepada pihak debitur tidak sesuai dengan pasal 15 undang undang 

nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang seharusnya surat kuasa 

pembebanan hak tanggungan berisi tidak memuat kuasa untuk melakukan 

perbuatan hukum lain dari pada membebankan hak tanggungan, tidak memuat 

kuasa subtitusi serta mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan, jumlah 

utang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debiturnya apabila 

debitur bukan pemberi hak tanggungan. Maka surat kuasa tersebut tidak sesuai 

dengan ketentuan tersebut. Dari ketidak sesuaian surat kuasa tersebut maka tidak 

dapat melakukan parate eksekusi obyek jaminan oleh koperasi simpan pinjam 

utama karya boyolali sebagai pihak kreditur. Apabila debitur tidak dapat melunasi 

hutangnya sesuai dengan tenggang waktu pelunasan maka dengan cara 

kekeluargaan dan melaksanakan ketentuan yang terdapat pasal 3 dalam perjanjian 

kredit dengan nomor : 0543/11219/23/XI/2018 yaitu dengan tambahan denda 

sebesar 5% per bulan dari jumlah hutang pokok. Serta petugas dibantu dengan 

pengawas atau atasan petugas mendatangi debitur dan memberikan tenggang 

waktu lagi untuk melunasi kekurangan dari kredit dan dengan tambahan bungan 

keterlambatan tersebut serta mendesak sampai debitur lunasi kreditnya.  

Perjanjian Kredit dalam Prespektif Syariah disebut sebagai qard yaitu 

adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak 
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yang berhutang, dan pihak berhutang menerima sesuatu tersebut dengan 

perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah 

yang sama, maka dapat penulis analisis dari pengertian kredit dalam prespektif 

syariah dan membandingkan dengan data yang peneliti dapatkan dalam Perjanjian 

Kredit dengan Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah di Koperasi Simpan Pinjam 

Utama Karya Boyolali bahwa dalam perjanjian kredit tersebut terdapat pihak yang 

memberikan harta yaitu Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Boyolali selaku 

kreditur yang memberikan harta berupa uang dengan nilai sebesar Rp. 

10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada pihak yang berhutang yaitu Jayus 

selaku pihak debitur serta mengembalikan hutang dengan tambahan jasa pinjaman 

sebesar 24% pertahun, dalam hal tambahan jasa pinjaman tersebut tidak sesuai 

dengan prespektif syariah yang mana dalam hal pengembaliaan hutang, pihak 

peminjam seharusnya mengembalikan hutanya sesuai atau sejumlah yang sama 

dengan yang dipinjam oleh debitur. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut : 

4.1.1 Bahwa kontruksi hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat 

hak atas tanah di koperasi simpan pinjam utama karya boyolali berbentuk 

tertulis dibawah tangan. Perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak 

atas tanah nomor : 0432/11219/23/VIII/2018 tersebut telah sesuai dengan 

syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab 

Undang – Undang Hukum Perdata yaitu sepakat mereka yang 

mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal 

tertentu dan suatu sebab yang halal. Bahwa perjanjian kredit dengan 

nomor : 0432/11219/23/VIII/2018 telah memeuhi unsur kredit 

sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 32 peraturan menteri koperasi dan 

uaha kecil dan menengah republik indonesia nomor : 

02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. 

Kemudian terdapat obyek hukum dari kreditnya tersebut adalah perjanjian 
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kredit itu sendiri berupa penyediaan uang dengan jumlah sebesar Rp. 

10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) serta obyek hukum dari kredit itu 

sendiri tidak bertentangan dengan undang – undang, ketertiban umum dan 

kesusilaan. subyek hukum yaitu Kreditur disini adalah Koperasi Utama 

Karya yang berkedudukan di Jalan Raya Ampel – Boyolali No 5 Boyolali 

yang diwakili oleh Subur Hidayat yang mempunyai Jabatan Manager 

Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Cabang Boyolali dengan NIK 

12047.0273 sebagai pihak I (Pertama) selaku pemberi kredit serta dibantu 

oleh Uji Setyo Hantoro S.T dengan NIK 12047.1584 sebagai petugas 

pemberi kredit dalam pemberian kredit di dalam perjanjian kredit dengan 

nomor : 0543/11219/23/XI/2018 dan debitur yaitu Jayus yang beralamat di 

Kemiri Jetis Rt 021/005 Kaliwungu Semarang yang mempunyai pekerjaan 

sebagai Petani atau tani disebut sebagai Pihak II (Kedua) selaku penerima 

kredit. 

Bahwa mengenai jaminan kredit dalam perjanjian kredit nomor : 

0432/11219/23/VIII/2018 tersebut jaminan kredit berupa sertifikat hak 

atas tanah yang pada umumnya jaminan kredit tersebut dibebani dengan 

hak tanggungan sesuai dengan undang – undang nomor 4 tahun 1996 

tentang hak tanggungan, dalam pengikatan jaminan sertifikat hak atas 

tanah dalam perjanjian kredit tersebut tidak dibuatkan Akta Pembebanan 

Hak Tanggungan (APHT) dan tidak di daftarkan dalam kantor pendaftaran 

pertanahanan, dalam pengikatan jaminan sertifikat hak atas tanah tersebut 

hanya dibuatkan surat kuasa yang berisi agunan atau jaminan sertifikat hak 

atas tanah tersebut atas nama debitur yaitu jayus dapat diuangkan oleh 

pihak kreditur yaitu koperasi simpan pinjam utama karya boyolali, surat 

kuasa tersebut tidak sesuai dengan pasal 15 undang – undang nomor 4 

tahun 1996 yang mengatur tentang Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT). Dalam pengikatan jaminan kredit berupa sertifikat 

hak atas tanah tidak dibuatkannya Akta Pembebanan Hak Tanggungan 

(APHT) dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran pertanahan 

disebabkan karena biaya yang terlalu besar yang harus dikeluarkan 
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kreditur untuk membebani jaminan kredit berupa sertifikat hak atas tanah 

tersebut dengan hak tanggungan 

4.1.2 Bahwa tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan 

jaminan sertifikat hak atas tanah di koperasi simpan pinjam utama karya 

boyolali dengan nomor : 0432/11219/23/VIII/2018 terjadi setelah 

perjanjian kredit tersebut disetujui dan ditandatangani oleh para pihak 

yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Dalam melakukan proses 

pemberian kredit para pihak telah melakukan sesuai dengan ketentuan 

yang belaku mulai dari tahap permohonan kredit, tahap pemberian kredit 

dan tahap setelah pemberian kredit. Dalam tanggung jawab hukum para 

pihak wajib menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan yang 

diperjanjikan dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak atas 

tanah dengan nomor : 0432/11219/23/VIII/2018 tersebut, para pihak 

dalam perjanjian kredit yaitu koperasi simpan pinjam utama karya boyolali 

selaku pihak kreditur dan jayus selaku pihak debitur telah melaksanakan 

kewajiban dan mendapat hak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam 

perjanjian kredit tersebut dan isi dari hak dan kewajiaban tersebut telah 

sesuai dengan pasal 1759 sampai dengan pasal 1771 Kitab Undang – 

Undang Hukum Perdata.  

Disebabkan jaminan kredit yaitu berupa sertifikat hak atas tanah atas 

nama debitur yaitu jayus tidak dibebani dengan hak tanggungan yang 

otomatis tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

sehingga pihak kreditur atau koperasi simpan pinjam utama karya boyolali 

tidak dapat melakukan parate eksekusi maka upaya penyelesaian apabila 

debitur wanprestasi yang dilakuakan oleh koperasi simpan pinjam utama 

karya boyolali dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak atas 

tanah tersebut dengan jalan musyawarah kekeluargaan dan negosiasi yang 

dilakukan oleh petugas serta melaksanakan ketentuan yang terdapat pasal 

3 dalam perjanjian kredit dengan nomor : 0543/11219/23/XI/2018 yaitu 

dengan tambahan denda sebesar 5% per bulan dari jumlah hutang pokok 

dengan ditambah jangka waktu pelunasan. Setelah jangka waktu pelunasan 
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akan tetapi debitur yaitu jayus tidak dapat melunasi maka diberikan surat 

peringatan kedua yang dilakukan oleh petugas pemberi kredit dan 

pengawas atau atasan dari petugas pemberi kredit dan mendesak agar 

debitur dapat melunasi hutang atau kredit tersebut. 

Sedangkan perjanjian kredit tersebut tidak sesuai dengan perjanjian 

kredit dengan prespektif syariah, karena dalam pengembalian hutang atau 

kredit baik berupa uang atau barang harus dikembalikan sesuai dengan 

jumlah yang sama dengan yang dipinjam, dalam perjanjian kredit nomor : 

0432/11219/23/VIII/2018 di koperasi simpan pinjam utama karya boyolali 

dalam pengembalian hutang atau kredit ditambah dengan imbalan sebesar 

24% pertahun dan denda atas keterlambatan pelunasan hutangnya sesuai 

waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit sebesar 5% perbulan. 

4.2 Saran 

4.2.1 Dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak kreditur atau koperasi 

simpan pinjam utama karya boyolali harus memperhatikan klausul – 

klausul yang tidak bertentangan dengan undang – undang. Terutama dalam 

pengikatan jaminan kredit yaitu berupa sertifikat hak atas tanah. Dalam 

pengikatan jaminan kredit tersebut penulis melihat tidak sesuainya isi dari 

klausul dalam surat kuasa tersebut. Dan koperasi simpan pinjam utama 

karya boyolali harusnya membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan 

(APHT) dan didaftarkan ke kantor pendaftaran pertanahan agar 

mempunyai sertifikat hak tanggungan sehingga kepentingan kreditur yaitu 

koperasi simpan pinjam utama karya boyolali menjadi terjamin apabila 

debitur atau jayus wanprestasi.  

4.2.2 Dalam hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit dengan 

jaminan sertifikat hak atas tanah, pihak debitur yaitu jayus harus lebih 

memahami isi klausul mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan dan 

hak yang harus diterimanya dalam dalam perjanjian kredit serta dalam 

surat kuasa sebelum menyetujuai dan menandatangani perjanjian kredit 

tersebut, sehingga pihak debitur tidak dirugikan atas kewajiban yang harus 

dilakukan dan mendapat hak sesuai yang seharusnya. 
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