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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil kegiatan pembangunan ekonomi pada 

dasarnya merupakan akibat lanjutan dari adanya penggunaan modal oleh pihak 

yang melakukan aktivitas perekonomian. Dengan demikian penggunaan modal 

oleh pelaku perekonomian ditentukan oleh ketersediaan modal yang dapat 

digunakan oleh pelaku perekonomian dalam melaksanakan aktivitas 

perekonomian yang bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah dari modal yang 

telah tersedia untuk digunakan oleh pelaku ekonomi. 

Keterbatasan kepemilikan modal oleh pelaku ekonomi merupakan lahan 

bisnis yang dimiliki oleh pihak perbankan sebagai lembaga keuangan untuk 

memberikan kredit perbankan kepada pelaku ekonomi. Bahkan sebagian besar 

pelaku ekonomi hanya dapat melakukan aktivitas perekonomian yang memiliki 

nilai tambah, setelah pelaku ekonomi tersebut memperoleh kepercayaan dari 

pihak perbankan untuk memperoleh kredit perbankan. 

Urgensi kredit perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pada 

gilirannya menghasilkan adanya kredit perbankan yang diberikan oleh pihak 

perbankan kepada debitur kredit perbankan. Untuk dapat memberikan kredit 

perbankan kepada pihak debitur kredit perbankan maka pihak perbankan selaku 

kreditur dan pihak debitur mengikatkan dirinya dalam suatu perikatan untuk 

selanjutnya ditetapkan pada perjanjian kredit antara pihak kreditur dengan pihak 

debitur kredit perbankan tersebut. 

Perjanjian kredit antara pihak bank selaku kreditur dengan nasabah sebagai 

debitur kredit perbankan, pada dasarnya adalah perjanjian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah 

peristiwa atau tindakan hukum dan merupakan tindakan hukum yang dilakukan 

dua belah pihak.  Perjanjian sebagai suatu kontrak yang diperbuat sebagai 

tindakan hukum oleh dua pihak yaitu pihak perbankan sebagai kreditur dan 

nasabah sebagai debitur, menurut Subekti dan Tjitrosudibijo harus memenuhi asas 
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dalam hukum kontrak antara lainya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, 

asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas 

manfaat  dan asas kepastian hukum 
1
.   

Pada dasarnya semua asas perjanjian tersebut dipenuhi pada setiap 

perjanjian kredit antara pihak perbankan selaku kreditur dengan nasabah sebagai 

debitur kredit perbankan. Dengan demikian, semua perjanjian yang diperbuat oleh 

pihak perbankan sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur kredit 

perbankan adalah perjanjian yang mengedepankan asas-asas umum hukum 

kontrak sesuai dengan maksud Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata 

menegaskan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Istilah 

perjanjian dalam pasal ini merupakan terjemahan dari kata overeenkomst
2
. 

Selanjutnya, perjanjian memiliki hubungan yang erat dengan perikatan. Perikatan 

lahir dari perjanjian, sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-

undang”.
3
 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian 

dan perikatan merupakan isi dari perjanjian. Karena itu berdasarkan Pasal 1233 

KUHPerdata tersebut maka perjanjian merupakan sumber dari perikatan 

disamping sumber lainnya yaitu undang undang 
4
.  

Perjanjian juga menyentuh dunia perbankan sebagai lembaga keuangan 

yang menjadi kebutuhan oleh banyak warga masyarakat, terutama yang 

membutuhkan pinjaman uang dari bank.  Kebutuhan peminjaman uang oleh 

wargamasyarakat sekaligus memberi manfaat untuk warga masyarakat sebagai 

pihak yang menerima pinjaman dari bank, namun pada sisi lainnya bank sebagai 

lembaga keuangan juga memperoleh manfaat berupa bunga pinjaman yang 

                                                            
1 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT.Pradnya 

Paramita, Jakarta, 2002, h. 269. 

2 J.Satrio, Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT Citra Aditya, 

Bandung, 2001, h. 86. 

3 Subekti dan Tjitrosudibio, Op.Cit. h.291 

4 J.Satrio, Op.Cit.,h.90. 
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dibayarkan oleh warga masyarakat yang melakukan peminjaman uang ke bank. 

Kondisi ini memperlihatkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang dapat 

memberikan pinjaman kepada warga masyarakat yang membutuhkan, sesuai 

dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan.    

Dengan demikian, perkembangan yang terjadi dalam dunia perbankan  

menjadikan adanya perjanjian kredit antara pihak lembaga perbankan sebagai 

kreditur dengan pihak nasabah selaku debitur. Secara spesifik, perjanjian kredit 

merupakan bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak lembaga perbankan 

sebagai pemberi kredit atau kreditur dengan penerima kredit atau debitur. 

Berdasarkan fungsinya, perjanjian kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan 

merupakan (1) perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang 

menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikatnya (2) alat bukti 

batasan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur (3) alat untuk melakukan 

monitoring kredit
5
. 

Pada sisi yang lainnya, perjanjian kredit khususnya di Indonesia merupakan 

perjanjian kredit yang dipola oleh Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan. Sesuai dengan Pasal 1(1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, disebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berarti pihak perbankan sebagai 

kreditur dalam perjanjian kredit dalam melakukan transaksi perbankan dengan 

debiturnya termasuk pemberian kredit oleh bank dan perolehan kredit oleh debitur 

bank, menggunakan sepenuhnya acuan yang digunakan pada berbagai ketentuan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

Ketentuan Pasal 1 (11) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan  menyatakan 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. 

Dengan demikian perjanjian kredit sesuai dengan acuan Undang Undang Nomor 

                                                            
5 Usman Rahmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2001, h. 37. 
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10 Tahun 1998 adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak 

perbankan sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur dengan kewajiban 

pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. 

Dengan demikian perjanjian kredit, disamping menggunakan acuan Kitab 

Undang Undang Hukum Perdata khususnya hukum perjanjian juga dapat 

dirujukkan kepada Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kedua 

landasan yuridis tentang perjanjian kredittersebut digunakan dalam berbagai 

perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak perbankan sebagai kreditor dengan 

nasabahnya sebagai debitur dalam suatu perjanjian kredit. Kondisi ini menjadi 

landasan utama untuk melakukan analisis tentang perjanjian kredit menurut 

menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Kitab 

Undang Undang Hukum Perdata. 

Perjanjian kredit dilakukan sebagai kegiatan oleh banyak lembaga 

perbankan termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta 

Sudirman 1. Perjanjian kredit tersebut memposisikan PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 sebagai kreditor dan nasabah yang 

melakukan peminjaman sebagai debitur pada perjanjian kredit tersebut. 

Sebelum adanya  akad pada perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 dengan debiturnya, 

tentu saja disepakati berbagai klausula atau kesepakatan tentang pelaksanaan 

perjanjian kredit tersebut.  

Namun sebelum adanya akad perjanjian kredit dalam perolehan kredit oleh 

kreditor di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1, 

diperlukan adanya sejumlah prosedur yang harus ditempuh baik oleh debitur 

sebagai pihak peminjam maupun oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang Jakarta Sudirman 1 sebagai pihak kreditur pada perjanjian kredit. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah 1) tahap kegiatan 

untuk menyelesaikan suatu aktivitas, 2) metode langkah demi langkah secara pasti 

dalam memecahkan suatu masalah. Dengan menggunakan pengertian tersebut 

maka prosedur perolehan kredit adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan 

aktivitas perjanjian kredit. Karena kredit hapusdi PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 melibatkan dua pihak yaitu pihak 
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debitur atau peminjam dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Jakarta Sudirman 1 sebagai kreditur, maka prosedur perolehan kredit di PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 adalah tahap 

kegiatan yang harus dilalui baik oleh kreditur maupun debitur untuk menghasilkan 

adanya akad perjanjian kredit sebagai dasar hukum perolehan kredit di PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1. 

Dapat dipastikan bahwa perolehan kredit baru didapatkan oleh debitur  PT  

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 setelah adanya 

akad perjanjian kredit antara PT  Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Jakarta Sudirman 1 sebagai kreditur dengan pihak debitur. Namun prosedur 

sebagai tahap kegiatan tetap harus dilaksanakan sebelum ditanda tanganinya akad 

perjanjian kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta 

Sudirman 1 dan oleh krediturnya.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan ternyata cukup banyak tahap 

kegiatan yang harus dilakukan terutama oleh pihak debitur pada PT  Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 sebelum memperoleh kredit 

dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1.  

Disamping itu, prosedur pemberian kredit sebagai tahap kegiatan juga 

dilakukan oleh PT  Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta 

Sudirman 1 sebagai kreditur, yang sebagian besar baru dapat dilaksanakan setelah 

lengkapnya prosedur yang dilakukan oleh debitur sebagai pihak yang memperoleh 

kredit pada PT  Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 

1. 

Karena itu, sebagian besar prosedur perolehan kredit adalah tahap kegiatan 

yang harus dilakukan oleh debitur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang Jakarta Sudirman 1. Kelancaran  perolehan kredit oleh debitur PT  Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 sangat ditentukan 

oleh kelancaran prosedur perolehan kredit yang dilakukan oleh debitur, dan 

setelah lengkapnya prosedur perolehan kredit maka akan dilakukan akad 

perjanjian kredit sebagai bukti hukum  adanya perjanjian kredit antara pihak 

debitur  dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta 

Sudirman 1 sebagai kreditur. 
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Karena kredit perbankan yang diprogramkan oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 terdiri dari berbagai jenis 

kredit, maka ada banyak  prosedur perolehan kredit yang ditetapkan oleh PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 sebagai kreditur  

yang sesuai dengan jenis kredit yang diminta debitur dan harus diikuti oleh 

debitur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1. 

Masalah prosedur perolehan kredit oleh debitur pada PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 antara lainnya adalah kesiapan debitur 

untuk mengikuti semua tahap kegiatan yang harus dilalui sebelum adanya akad 

perjanjian kredit sebagai bukti hukum adanya perjanjian kredit antara PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1  dengan debitur 

sebagai pihak peminjam. 

Disamping tahap kegiatan, prosedur perolehan kredit pada PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 juga sangat ditentukan oleh 

kelengkapan persyaratan kredit yang harus dipenuhi oleh pihak debituruntuk 

diverifikasi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta 

Sudirman 1. Dengan demikian, masalah prosedur perolehan kredit di PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 terdiri dari kesediaan 

debitur untuk melengkapi persyaratan administrasi dari permohonan kredit yang 

diajukannya serta kesiapan debitur untuk mengikuti semua tahap kegiatan yang 

harus dilalui sebelum adanya akad perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 dengan debitur sebagai 

pihak peminjam. Kondisi tersebut merupakan alasan yang utama untuk 

mendalami tentang prosedur perolehan kredit sebagai prosedur yang harus dilalui 

sebelum adanya akad perjanjian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1. 

Selanjutnya, pelaksanaan perjanjian kredit antara di PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman 1 dengan debiturnya 

merupakan pelaksanaan dari akad pada perjanjian kredit yang memposisikan PT 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman 1 sebagai kreditur 

dan  nasabah sebagai debitur, setelah lengkapnya prosedur perolehan kredit 

dipenuhi oleh pihak debitur. Kesediaan debitur untuk melengkapi persyaratan 
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administrasi dari permohonan kredit yang diajukannya serta kesiapan debitur 

untuk mengikuti semua tahap kegiatan yang harus dilalui sebelum adanya akad 

perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta 

Sudirman 1 dengan debitur sebagai pihak peminjam terkadang menimbulkan 

masalahbagi debitur karena lamanya waktu yang diperlukan kreditur dalam 

memperoses dan memberi keputusan kredit bagi debitur. 

Adapun ketidaksiapandebitur untuk melengkapi persyaratan administrasi 

dari permohonan kredit yang diajukannya terkadang menghasilkan sejumlah 

kendala antara lain ketidak lengkapan persyaratan administrasi yang 

dipersyaratkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta 

Sudirman 1. Kesiapan debitur untuk mengikuti semua tahap kegiatan yang harus 

dilalui sebelum adanya akad perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 dengan debitur sebagai pihak 

peminjam sebagian besar adalah masalah lamanya waktu yang diperlukan untuk 

proses perolehan kredit.Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat 

judul “TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PEROLEHAN KREDIT DI PT. 

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG JAKARTA 

SUDIRMAN1”. 

 

I.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian dan sesuai dengan judul 

penelitian yang telah disebutkan terdahulu, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Apakah proses perolehan kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 telah sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku? 

b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit di PT 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1? 

 

I.3 Ruang Lingkup Penulisan 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka ruang lingkup penulisan  dibatasi 

pada proses perolehan kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 
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Jakarta Sudirman 1 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan 

kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit di PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1.  

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I.5.1 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui proses perolehan kredit diPT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. 

b. Mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pemberian kredit perbankan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang Jakarta Sudirman 1. 

 

I.5.2 Manfaat Penelitian 

Dengan memperhatikan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka 

diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan manfaat yang terdiri dari manfaat 

akademis dan manfaat praktis.Manfaat akademis yangh diharapkan lahir dari 

penelitian ini antara lainnya adalah: 

a. Melakukan kajian akademis terhadap proses perolehan kredit diPT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 sesuai 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Melakukan kajian teoritis tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Jakarta Sudirman 1. 

Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan lahir dari penelitian ini antara 

lainnya adalah: 

a. Memberi masukan kepada pihak debitur dan kreditur dalam proses 

perolehan kredit perbankan yang berlaku di PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 yang dimungkinkan untuk 

dipenuhi oleh pihak debitur dan kreditor sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. 
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b. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit 

di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1. 

 

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual 

I.5.1 Kerangka Teori 

Perjanjian kredit sebagai suatu bentuk perjanjian khusus antara pihak 

debitur dengan pihak kreditur, melahirkan adanya hak dan kewajiban masing-

masing pihak.Berarti pihak-pihak yang melakukan perjanjian kredit memiliki hak 

yang dapat ditagih oleh sipemilik hak dan sekaligus kewajiban yang harus 

ditunaikan secara bertanggungjawab. 

Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya.Berkewajban menanggung, memikul 

tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan 

menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan ingkah 

laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung 

jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya
6
. 

Sedangkan Khairunnisa mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai 

sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan 

hak dan kewajiban atau kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum 

diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut 

cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.
7
 

Selanjutnya, Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum 

bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap 

orang untuk menggunakan hak dan/atau kewajibannya.Lebih lanjut ditegaskan, 

setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan 

secara tidakmemadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap 

harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan penggunaan 

kekuasaan.
8
 

                                                            
6www.wikipedia.com diakses pada tanggal 7 Februari 2014.  

7Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca Sarjana 

USU, Medan, 2008, h.34. 

8Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2010, h.112. 
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Dengan demikian tanggung jawab hukum yang muncul dalam perjanjian 

kredit antara pihak bank dengan nasabahnya merupakan tanggung jawab yang 

memiliki landasan hukum.Landasan hukum bank sebagai suatu lembaga keuangan 

dapat diperhatikan pada pasal 1 (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, yang  menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan secara teoritis, bank 

adalah lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya 

dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip perbankan serta 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
9
 

Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa  perbankan adalah segala sesuatu 

yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan sebagai suatu 

kegiatan usaha, sesuai dengan fungsinya menyalurkan kredit kepada masyarakat 

yang membutuhkannya. Dasar hukum konsepsional tentang kredit sebagaimana 

dinyatakan pada pasal 1 (11) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, menyebutkan 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.Menurut Hermansyah, berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa 

prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya 

adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
10

 

Berkaitan dengan pengertian kredit di atas, menurut ketentuan Pasal 1 butir 

5 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva 

                                                            
9Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana, 2005, h. 121. 

10Ibid 
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Bank Umum, yang dimaksud dengan 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 termasuk: (a) cerukan (overdraft), yaitu saldo negative pada 

rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; (b) 

pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang; dan (c) pengambil 

alihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
11

 

Selanjutnya, menurut Thomas Suyatno, unsur-unsur kredit terdiri dari:
12

 

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang 

diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-

benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang 

akan datang. 

b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan 

datang. Dalam unsure waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari 

uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang 

akan diterima pada masa yang akan datang. 

c. Degree of risk, yaitu risiko yang akan dihadapi antara pemberian prestasi 

dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama 

kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh 

kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih 

selalu terdapat unsure ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. 

Inilah yang menyebabkan timbulnya unsure risiko. Dengan adanya 

unsure risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit. 

d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, 

tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan 

ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-

                                                            
11Ibid, h. 124. 

12 Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, Jakarta, PT. Gramedia, 1993,h. 89. 
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transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai 

dalam praktik perkreditan. 

Dalam pemberian kredit ditentukan juga mengenai unsur waktu.Unsur 

waktu ini merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian 

atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur.Lazimnya 

pelunasan kredit tersebut dilakukan malalui angsuran dalamjangka waktu tertentu 

sesuai dengan kemampuan dari debitor misalnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

dengan jangka waktu pelunasannya sampai dengan 20 tahun.
13

 

Selanjutnya kredit berkaitan langsung dengan perjanjian yang memuat 

resiko dari perjanjian kredit itu sendiri. Menurut Subekti, risiko adalah kewajiban 

memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah 

satu pihak, berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitor tentu pula 

mengandung risiko usaha bagi bank.
14

Risiko disini adalah risiko dari 

kemungkinan ketidakmampuan dari debitor untuk membayar angsuran atau 

melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki.Oleh 

karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk 

pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank. 

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. 

Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau 

persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitor) telah menimbulkan 

hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak 

sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati.  

Selanjutnya, bank sebagai kreditor berkewajiban untuk memberikan kredit 

sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut bank berhak 

untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitor sebagai 

kontraprestasinya. Sedangkan yang berposisi sebagai debitur adalah nasabah bank 

yang memperoleh kredit perbankan dari bank sebagaimana disebutkan pada pasal 

1 (18) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan 

bahwa nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 

                                                            
13Hermansyah, op.cit.h. 125 

14Subekti, R, Hukum Perjanjian, Cetakan kesebelas, Jakarta, PT. Intermasa, 1987, h. 67. 
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pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 

Selanjutnya, menurut Hermansyah pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Perbankan, tidak 

mengenal istilah perjanjian kredit.
15

 Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam 

instruksi Presidium Kabinet nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 Jo Surat 

Edaran Bank Negara Indonesia unit I No.2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 

1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam 

memberikan kredit dalam bentuk apapun, Bank-Bank wajib mempergunakan akad 

perjanjian kredit. 

 

I.5.2 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual yang digunakan sebagai definisi operasional untuk 

membahas prosedur perolehan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1, sebagai berikut: 

a. Perjanjian. 

Perjanjian adalah peristiwa atau tindakan hukum dan merupakan 

tindakan hukum yang dilakukan dua belah pihak, maka secara 

operasional perjanjian adalah peritiwa atau tindakan hukum berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak yang memunculkan adanya hak suatu 

pihak terhadap pihak lainnya dan kewajiban masing-masing pihak 

terhadap pihak lainnya yang sesuai dengan asas moral, asas kepatutan, 

asas manfaat  dan asas kepastian hukum. (Pasal 1313 KUH Perdata) 

b. Kredit. 

Pengertian kredit dioperasionalkan sebagai akumulasi dari penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu oleh pihak yang 

memberikan pinjaman, adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak 

peminjam, adanya kewajiban peminjam untuk melunasi pinjaman kepada 

pihak yang memeberikan pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati 
                                                            

15Hermansyah, op.cit.h.129. 
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serta adanya kewajiban peminjamn untuk mebayarkan pokok dan bunga 

pinjaman kepada pihak peminjam dengan besaran seperti yang disepakati 

pihak pemberi pinjam dan pihak peminjam.
16

 

c. Perjanjian kredit. 

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus 

dalam KUH Perdata tetapi termasuk perjanjian bernama di luar KUH 

Perdata yang memiliki identitas dan karakteristik tersendiri.Meskipun 

perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi 

perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum 

yang terdapat dalam hukum perdata
17

. 

d. Perbankan. 

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya.
18

 

 

I.6 Metode Penelitian 

Penelitian merupakan sarana yang sangat menunjang untuk menguatkan 

jawaban atas permasalahan yang dijadikan perhatian dalam suatu penelitian.Untuk 

memperoleh hasil penelitian yang baik, diperlukan suatu metode penelitian yang 

memuat cara-cara mempelajari, menganalisa, mengarahkan dan mendalami suatu 

permasalahan. 

Kondisi ini karena tanpa metode seorang peneliti tidak mungkin mampu 

menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk 

mengungkapkan suatu kebenaran. Metode pada prinsipnya adalah memberikan 

pedoman tentang cara mempelajari, menganalisa serta memahami permasalahan 

yang dirumuskan sesuai dengan masalah yang dijadikan objek penelitian. 

Sehingga secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini mencakup metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, metode 

                                                            
16 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta ketentuan Pasal 1 butir 5 

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum 

17 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank.,Bandung, Alfabeta,  2005. h. 52. 

18 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,   
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pengumpulan bahan hukum dan data serta metode analisis data, dengan uraian 

sebagai berikut: 

a. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis 

normatif. Menurut Sunggono, metode pendekatan yuridis normatif adalah 

metode pendekatan yang mempergunakan data sekunder untuk 

menganalisa mengenai asas-asas hukum yang dipergunakan sebagai 

dasar dibuatnya perjanjian-perjanjian
19

. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum: 

1) Sumber Bahan Hukum Primer 

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder 

3) Sumber Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum primer yang dikumpulkan terdiri dari berbagai peraturan 

perundang-undangan yang menyangkut hukum perjanjian, dan berbagai 

peraturan yang menyangkut mengenai perjanjian kredit.Sedangkan bahan 

hukum sekunder terdiri dari kepustakaan yang berkaitan dengan masalah 

penelitian, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dibahas serta akad perjanjian kredit antara pihak kreditur dan 

debitur kredit perbankan. 

Selanjutnya, bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia dan 

bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap 

bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji.Selanjutnya, dalam penelitian ini juga 

dilakukan wawancara dilakukan kepada para kreditur dan debitur kredit 

perbankan yang secara praktis terlibat dalam perjanjian kredit. 

Dengan demikian, metode pendekatan dalam penelitian ini 

mempergunakan data sekunder sebagaimana tertera pada perjanjian 

kredit yang disepakati oleh pihak perbankan sebagai pemberi kredit serta 

                                                            
19 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

2010, h. 48. 
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nasabah sebagai penerima kredit dari pihak perbankan.Pendekatan ini 

bertujuan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti 

dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan 

aspek-aspek hukum dari perjanjian kredit antara pihak bank dengan 

nasabah yang menerima kredit perbankan sesuai dengan kesepakatan 

pihak perbankan dan nasabahnya. 

c. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan penelitian kepustakaan (library research) untuk 

memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. 

Untuk menunjang data sekunder dilakukan telahan proses dan prosedur 

pemberian kredit pada surat persetujuan pemberian kredit kepada 

krediturdari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta 

Sudirman 1.  

Data yang diperlukan untuk dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh 

melalui kepustakaan dan lapangan.Penelitian kepustakaan dilakukan 

untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. 

d. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang yang bersifat 

deskriptif analitis, sehingga penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran secara rinci, sistematik dan menyeluruh mengenai 

segala hal yang berhubungan dengan perjanjian kredit yang dipakai 

sebagai dasar hukum 
20

. Dapat juga memberi gambaran secara rinci, 

sistematik dan menyeluruh tentang kemungkinan adanya pengalihan 

kredit oleh pihak debitur kredit perbankan kepada pihak lainnya dengan 

persetujuan pihak perbankan sebagai kreditur kredit perbankan tersebut. 

Seterusnya dilakukan analisis data terhadap semua data yang diperoeh 

dari data sekunder, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder, dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif 

adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, 
                                                            

20 J M Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, h. 37. 
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yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga 

perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 

Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan 

baru yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi baru 

terhadap masalah yang mungkin timbul dalam praktek pengalihan kredit 

perbankan atas kemauan pihak debitur kredit perbankan sesuai dengan 

persetujuan pihak kreditur kredit perbankan. 

 

I.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, masing-

masingnya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, 

ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN 

DAN PERJANJIAN KREDIT 

Dalam bab ini menguraikan definisi perjanjian, perjanjian kredit 

dan prosedur perolehan kredit di Bank menurut Undang Undang 

Nomor 10 Tahun 1998. 

BAB III  PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT 

INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG JAKARTA 

SUDIRMAN 1 

Dalam bab ini menjelaskan keberadaan PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman 1, proses 

pemberian kredit,   ketentuan-ketentuan perjanjian kredit serta 

dan alasan-alasan penolakan dan pembatalan pemberian kredit 

di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Jakarta Sudirman 1. 
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BAB IV ANALISA PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK 

RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG 

JAKARTA SUDIRMAN 1 

Dalam bab ini menguraikan proses perolehan kredit di PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1  

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta kendala-

kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit di PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1. 

Bab V  PENUTUP 

 Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.  
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