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TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN 

KREDIT DENGAN JAMINAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Perjanjian 

Kredit Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Sragen) 

Abstrak 

Perjanjian kredit dibuat berdasarkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, 

yaitu kreditur dan debitur. Perjanjian kredit dilakukan untuk mencapai tujuan dari 

masing-masing pihak. Perjanjian kredit dibuat secara tertulis yang telah disepakati 

bersama dan kemudian ditandatangani oleh para pihak, maka lahirlah hubungan 

hukum yang menimbulkan hak, kewajiban dan tanggung jawab bagi para pihak. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan 

jaminan hak milik atas tanah dan tanggung jawab hukum bagi para pihak yang 

melakukan perjanjian kredit. hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan untuk 

memperoleh kredit dengan jaminan hak milik atas tanah harus melalui beberapa 

tahapan, yaitu tahapan permohonan, tahapan penilaian, tahapan pemutusan dan 

tahapan pengikatan. Untuk meminimalisir segala resiko bank melakukan penilaian 

kepada debitur menggunakan Prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, 

Collateral, dan Condition Of Economy. Dalam tanggung jawabnya, para pihak wajib 

menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam 

perjanjian kredit, apabila debitur wanprestasi maka kreditur akan melakukan upaya 

persuasif dan upaya peringatan, namun apabila dari pihak debitur tidak ada itikad 

baik, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap obyek yang dijadikan jaminan 

oleh debitur. 

Kata Kunci :Perjanjian kredit, Prinsip 5C, Tanggung jawab. 

Abstract 

Credit agreement is made based on an agreement between the two parties, namely the 

creditor and debtor. Credit agreements are made to achieve the objectives of each 

party. Credit agreements are made in writing that has been mutually agreed upon and 

then signed by the parties, so a legal relatonship is created which gives rise to the 

rights, obligations and responsibilities for the parties. The purpose of this study was 

to determine the implementation of thr credit agreement with guaranteed land rights 

and legal responsibillity for the parties to the credit agreement. The result of this 

research is that the implementation of obtaining credit with guaranteed ownership of 

land must go through several stages, namely the application stage, the assessment 

stage, the termination stage, and the binding stage. To minimize all risks the bank 

conducts an assesssment of the debtor using the 5C principle, namely character, 

capacity, capital, collateral, and condition of economy. In their responsibilities, the 

parties must carry out their rights and obligations in accordance with what has been 

agreed in the credit agreement, if the debtor defauls then the creditor will make a 

persuasive and warning effort, but if from the debtor there is no good faith, the bank 

can execute the object used as collateral by the debtor 

Keyword : Credit agreement, principle 5C, Responsibility 
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1. PENDAHULUAN 

Ekonomi merupakan salah satu tolak ukur perkembangan suatu negara, 

perkembangan ekonomi suatu negara dapat diketahui melalui pendapatan domestik 

bruto (PDB) negara tersebut. Dalam rangka pembangunan ekonomi disuatu negara 

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

dengan memberdayakan secara maksimal sumber-sumber dana yang tersedia. Sumber 

dana berasal dari lembaga keuangan melalui perbankan yang menyalurkan dana 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. 

Untuk tercapainya suatu pemberian pinjaman kredit, para pihak akan membuat 

perjanjian terlebih dahulu untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam kredit, karena 

dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, bank wajib menerapkan prinsip 

kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada 

bank. Pembuatan perjanjian kredit berfungsi untuk meminimalisir resiko tidak 

kembalinya dana yang disalurkan oleh kreditur. 

Dengan adanya perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak, maka akan 

timbul suatu hak dan kewajiban bagi para pihak, yang mana hak dan kewajiban para 

pihak ini erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab, kedua belah pihak akan 

tanggung jawab atas segala resiko yang timbul akibat dari perjanjian yang telah 

dibuat. Dalam menyelenggarakan pemberian kredit, bank harus melakukan penilaian 

untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dengan cara 

menganalisis prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of economy ,dan 

Colleteral dan bank kemudian akan menilai aspek-aspek yuridis dari suatu perjanjian 

kredit, yang mana perjanjian kredit harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian yang tercantum didalam pasal 1320 KUHPerdata 

Barang yang dapat dijadikan jaminan ialah berupa barang bergerak maupun 

tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin utang debitur kepada 

kreditur apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayarkan oleh debitur, 
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salah satu benda tidak bergerak yang mempunyai nilai tinggi dan dapat dijadikan 

jaminan adalah tanah. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana proses 

perjanjian kredit dengan jaminan hak milik atas tanah di Bank Perkreditan Rakyat 

Djoko Tingkir Sragen (2) bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan hak milik atas tanah di Bank Perkreditan Rakyat 

Djoko Tingkir Sragen  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuannya adalah (1) 

untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak milik atas 

tanah di Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Sragen, (2) untuk mengetahui 

tanggung jawab hukum bagi para pihak serta mengetahui cara penyelesaian masalah 

apabila debitur melakukan wanprestasi di Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir 

Sragen. 

2. METODE 

Metode pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif, yaitu merode pendekatan yang membahas terhadap doktrin-doktrin atau 

asas asas dalam ilmu hukum dan kemudian di dukung dengan hukum tidak tertulis 

dengan sumber datanya wawancara. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif, yang bertujuan agar peneliti dapat memaparkan apa adanya tentang suatu 

peristiwa hukum atau kondisi hukum. karena bermaksud untuk mengetahu bagaimana 

proses perjanjian kredit dengan jaminan hak milik atas tanah dan tanggung jawab 

hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak milik atas tanah di 

Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Sragen. 

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara 

deskriptif kualitatif yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan jenis 

data antara data primer dengan data sekunder berupa perjanjian kredit, buku-buku, 

peraturan perundang-undangan kemudian ditunjang dengan wawancara dilapangan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Proses Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Milik atas Tanah di Bank 

Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Sragen. 

Dalam perjanjian kredit yang telah disepakati, wajib dilaksanakan oleh masing-

masing pihak. Untuk meningkatkan rasa aman dan memperkecil segala resiko yang 

akan timbul dikemudian hari, bank dalam memberikan pinjaman kredit kepada 

debitur akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analalisis 

menggunakan Prinsip 5C yaitu, Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of 

Economy. Sehingga bank memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam 

atas itikad dan kemampuan serta kesanggungan debitur untuk melunasi utangnya atau 

mengembalikan dana yang telah dipinjamnya. 

Dalam pelaksanaan proses perjanjian kredit dengan jaminan hak milik atas 

tanah di BPR Djoko Tingkir Sragen harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu 

yang akan dilalui oleh debitur agar dapat melakukan peminjaman kredit kepada BPR 

Djoko Tingkir Sragen, yaitu tahapan permohonan, tahapan penilaian, tahapan 

pemutusan dan tahapan pengikatan. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan sebagai 

bentuk pengamanan yang artinya bahwa kredit yang diberikan oleh BPR Djoko 

Tingkir Sragen kepada debitur akan benar-benar memberikan manfaat bagi debitur. 

Sehingga diharapkan debitur dapat mengembalikan dana pinjaman tersebut tepat 

waktu sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. 

Dalam pelaksanaan proses perjanjian kredit, untuk memberikan rasa aman 

bagi kreditur, BPR Djoko Tingkir menambahkan agunan sebagai bentuk jaminan 

untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan tterjadinya 

wanprestasi oleh debitur. Jaminan yang diberikan debitur kepada BPR Djoko Tingkir 

Sragen berupa SHM yang mana jaminan tersebut haruslah barang yang mudah untuk 

dijual, barang tidak bermasalah hukum, dan barang yang dijaminkan harus atas nama 

debitur. 

Dalam pemberian pinjaman kredit diatas Rp.50.000.000 juta, maka jaminan 

milik debitur wajib untuk dibebankan atau diikat dengan Hak Tanggungan. 
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Tujuannya diikat dengan Hak Tanggungan ialah memberikan kedudukan hukum yang 

harus diutamakan dan mendahului kepada pemegang objeknya, sehingga memberikan 

kepastian hukum dan mudah dalam pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi 

oleh debitur.  

Jaminan yang dibebankan dengan hak tanggungan kemudian akan dilakukan 

pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT yang 

kemudian di daftarkan di kantor pertanahan Sragen. Kemudian setelah didaftarkan 

maka akan melahirkan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai bukti bahwa kantor 

pertanahan telah menerbitkan sertifikat hak tanggungan. Sertifikat ini memiliki 

kekuatan Eksekutorial seperti putusan hakim dipengadilan, sehingga apabila terjadi 

permasalahan dikemudian hari kreditur tidak perlu menyelesaikan sengketa ini 

dipengadilan, tinggal mengeksekusi objeknya saja. 

3.2. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit dengan 

Jaminan Hak Milik Atas Tanah di Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir 

Sragen. 

Dalam melakukan perjanjian kredit, para pihak ahrus memahami tanggung jawabnya 

masing-masing. Para pihak sudah memiliki hak-hak dan kewajibnya mereka sendiri 

berdasarkan pengikatan atau akad mereka sendiri dari perjanjian kredit yang telah 

disepakati. Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak harus 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Mengenai analisis tentang hak dan kewajiban, Hak dari Kreditur adalah 

berhak menerima pelunasan pinjaman dana kredit yang dipinjam oleh debitur, berhak 

menerima pembayaran angsuran dengan menerima bunga sebesar 1% perbulan, 

berhak mendapatkan biaya administrasi dan denda apabila debitur melakukan 

keterlambatan dalam pembayaran pinjaman, berhak menerima sertifikat hak milik 

atas nama debitur, berhak mendapatkan biaya denda apabila debitur melalaikan 

kewajibannya, berhak melakukan sita jaminan terhadap barang yang dijadikan 

jaminan oleh debitur, berhak melakukan pelelangan barang apabila debitur 
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melakukan wanprestasi, dan kreditur berhak untuk menagih pelunasan hutang debitur. 

Sedangkan kewajiban kreditur sendiri wajib untuk memberikan uang pinjaman dalam 

bentuk kredit secara tunai sesuai dengan yang telah diperjanjikan, berkewajiban untuk 

menjaga jaminan milik debitur, dan berkewajiban untuk mengikatkan jaminan dengan 

cara memberikan pembebanan hak tanggungan terhadap objek yang dijadikan 

jaminan. 

Mengenai analisis tentang hak dan kewajiban debitur, hak debitur yaitu, 

Berhak menerima pinjaman uang dalam bentuk kredit sejumlah yang telah 

diperjanjikan dalam perjanjian kredit, berhak untuk difasilitasi oleh kreditur dalam 

bentuk pengikatan jaminan dengan dibebankan hak tanggungan. Sedangkan 

kewajiban debitur ialah, berkewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang 

diperlukan sebagai bentuk persyaratan pinjaman kredit, membayar angsuran kredit, 

berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman pokoknya dengan 

menerima bunga perbulan, berkewajiban membayar denda apabila lalai, berkewajiban 

untuk menyerahkan SHM atas nama debitur sebagai bentuk jaminan, serta 

berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang ada di BPR Djoko Tingkir 

Sragen. 

Dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, BPR Djoko 

Tingkir akan lebih mengutamakan upaya-upaya persuasif terlebih dahulu yang akan 

diselesaikan secara musyawarah dengan pendekatan personal. Apabila dalam 

pendekatan personal mengunakan upaya-upaya persuasif debitur tidak melakukan 

kewajibannya untuk membayar utangnya maka pihak BPR Djoko Tingkir akan 

melakukan langkah selanjutnya yaitu dengan surat peringatan (somasi).  

Bank akan memberikan surat somasi sampai dengan tiga kali, sebagai bentuk 

peringatan agar debitur melakukan kewajibannya. Apabila dalam tiga kali diberikan 

surat somasi kepada debitur, debitur tidak ada itikad baik untuk melakukan 

pembayaran kredit, maka BPR Djoko Tingkir Sragen akan langsung melakukan 

eksekusi terhadap obyek yang dijadikan jaminan oleh debitur. Kemudian bank 
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melelang objek tersebut di badan pelelangan nasional di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelalng (KPKNL). Objek yang telah dibebankan dengan hak tanggungan 

dan telah didaftarkan di BPN Sragen sudah memiliki kekuatan eksekutorial yang 

sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang sah. 

4. PENUTUP 

4.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan dalam memperoleh pinjaman kredit dengan 

menggunakan jaminan hak milik atas tanah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko 

Tingkir Sragen harus melalui beberapa tahapan-tahapan terlebih dahulu, yaitu diawali 

dengan tahapan permohonan, tahapan penilaian, tahapan pemutusan, dan tahapan 

pengikatan. Dari tahapan diatas menggunakan penilaian prinsip 5C yang merupakan 

suatu kewajiban bagi bank dalam memberikan pinjaman kredit, yaitu meliputi, 

Character (penilaian watak), Capacity (penilaian kemampuan), Capital (penilaian 

terhadap modal),Collateral (jaminan),Condition Of Economy (penilaian terhadap 

kondisi ekonomi).  

 Pada perjanjian kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak, telah 

memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, yaitu a.) adanya kesepakatan, yang dimaksudkan bahwa para pihak 

yang mengadakan perjanjian tersebut harus sepakat mengenai hal-hal yang pokok 

dari perjanjian kredit. b.) cakap dalam membuat perjanjian, dalam hal ini pada 

dasarnya setiap orang yang telah dinyatakan dewasa dan sehat akal pikirannya adalah 

orang yang cakap menurut hukum. c) mengenai suatu hal tertentu, dalam hal ini yang 

dimaksudkan ialah bahwa dalam perjanjian kredit ini harus mengenai hal-hal apa saja 

yang diperjanjikan, seperti barang yang paling sedikit dan dapat ditentukan jenis dan 

jumlahnya yang dapat dihitung, objek perjanjian kredit berupa pemberian pinjaman 

uang yang diberikan oleh BPR Djoko Tingkir kepada debitur sejumlah Rp 

100.000.000 (seratus juta rupiah). d.) mengenai suatu sebab yang halal, yang 
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dimaksudkan adalah bahwa dalam perjanjian kredit ini yang menjadi suatu sebab 

yang halal adalah dana pinjaman yang dipinjam oleh debitur kepada bank digunakan 

untuk mengembangkan usahanya, yang merupakan suatu tujuan dalam pemberian 

atau penggunaan kredit. Sehingga suatu sebab dalam perjanjian kredit ini tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan ketertiban umum. Setelah 

perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian, maka perjanjian 

kredit tersebut dapat berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat 

perjanjian tersebut, sehingga perjanjian kredit telah memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat, sebagaimana sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. 

 Dalam pelaksanaan Perjanjian kredit, para pihak harus memahami tanggung 

jawabnya masing-masing, sehingga apabila para pihak telah memahami tanggung 

jawabnya kedua belah pihak akan memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dalam 

tanggung jawab hukum, para pihak wajib menjalankan hak dan kewajibannya sesuai 

yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak milik atas tanah. 

Dalam hal ini para pihak dalam melaksanakan perjanjian kredit ialah BPR Djoko 

Tingkir Sragen sebagai kreditur sedangkan nasabah yang meminjam dana kepada 

bank disebut sebagai debitur yang telah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan 

hak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut dari hak dan 

kewajibannya. 

 Apabila dalam pelaksanaan kredit ini, debitur tidak memenuhi kewajibannya 

dalam mengembalikan dana pinjaman kredit kepada kreditur, maka debitur dapat 

dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dalam menyelesaikan Dalam menyelesaikan 

wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, BPR Djoko Tingkir akan lebih 

mengutamakan upaya-upaya persuasif terlebih dahulu yang akan diselesaikan secara 

musyawarah dengan pendekatan personal. Apabila dalam pendekatan personal 

mengunakan upaya-upaya persuasif debitur tidak melakukan kewajibannya. 

selanjutnya yaitu dengan surat peringatan (somasi). Maka bank akan memberikan 

surat somasi sampai dengan tiga kali, sebagai bentuk peringatan agar debitur 
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melakukan kewajibannya, Apabila dalam tiga kali diberikan surat somasi kepada 

debitur, debitur tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kredit, maka BPR 

Djoko Tingkir Sragen akan langsung melakukan eksekusi terhadap obyek yang 

dijadikan jaminan oleh debitur. Bank dapat melakukan eksekusi karena yang menjadi 

objek jaminan telah dibebani dengan hak tanggungan, secara otomatis telah memiliki 

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. 

4.2.  Saran 

Pertama, Dalam melakukan Analisis terhadap calon debitur, Pihak BPR Djoko 

Tingkir Sragen harus lebih teliti lagi dengan memaksimalkan penerapan  Prinsip 5C 

dalam melakukan perjanjian kredit dengan debitur, tujuannya agar meminimalisir 

resiko terjadinya wanprestasi dikemudian hari. 

 Kedua, BPR Djoko Tingkir diharapkan menambah ketentuan dalam 

Perjanjian Kredit dengan adanya Asuransi terhadap barang yang dijadikan jaminan 

oleh debitur. Tujuannya agar barang yang dijadikan jaminan kredit oleh debitur dapat 

mengalihkan resiko kepada pihak ketiga, yaitu kepada pihak asuransi apabila 

dikemudian hari terjadi keadaan memaksa atau Force Majure terhadap musnahnya 

objek yang dijadikan jaminan. 
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