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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam 

penyediaan dana bagi masyarakat adalah lembaga perbankan. Dengan 

adanya jasa perkreditan dan berbagai jasa lainnya yang diberikan oleh bank, 

bank melayani kebutuhan pembiayaan, serta melancarkan mekanisme 

sistem pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian. Bank pada dasarnya 

merupakan suatu badan usaha yang menjalankan penghimpunan dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan. Lembaga ini telah menunjang pemenuhan 

kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian, baik untuk  subjek hukum 

pribadi maupun badan hukum, dengan menyediakan pinjaman berupa uang 

melalui kredit perbankan, yang berbentuk sebuah perjanjian kredit. 

Perjanjian kredit dilakukan antara kreditur sebagai pemberi pinjaman atau 

fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman atau 

yang berhutang. Bank sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan 

kredit sesuai dengan jumlah yang disepakati, dan atas prestasinya tersebut, 

bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitur 

sebagai kewajibannya. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia 

yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang 
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bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional 

ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 1 Demi mewujudkan 

tujuan tersebut, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau 

dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Bank juga menyediakan 

pinjaman dana dengan cara memberikan kredit perbankan yang diambil 

melalui penyaluran dana dari masyarakat.2 Masyarakat telah memanfaatkan 

dan melakukan praktek kredit perbankan sejak puluhan tahun yang lalu 

demi meningkatkan derajat hidupnya. Dalam pembukuannya, kredit 

perbankan wajib dilakukan atas dasar sebuah kata sepakat antara kreditur 

dan debitur mengenai pinjam meminjam atau dikenal dengan istilah 

Perjanjian Kredit. Resiko pemberian fasilitas pinjaman yang tertuang dalam 

sebuah perjanjian kredit tetap ada, hal ini dikarenakan debitur tidak 

memiliki kewajiban untuk membayar utangnya sampai lunas secara 

sekaligus, akan tetapi oleh Undang-undang, debitur diberi kepercayaan 

untuk membayar dengan cara bertahap. Pada umumnya, resiko yang akan 

muncul dan dihadapi oleh kreditur adalah terjadinya adalah kelalaian atau 

kegagalan debitur dalam melakukan pelunasan kredit, resiko karena 

timbulnya pergerakan pasar, resiko karena debitur tidak dapat atau tidak 

memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya yang telah jatuh 

 
1 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
2 Badriyah Harun,  2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Yogyakarta, 

Pustaka Yustisia,  hlm. 27 



 

3 

tempo, serta resiko akibat lemahnya aspek yuridis dikarenakan munculnya 

tuntutan hukum dan kurang mendukungnya peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Oleh karena itu, keyakinan bank atas kemampuan dan 

kesanggupan nasabahnya untuk memenuhi kewajibannya sangatlah 

diperlukan, agar resiko yang umumnya merugikan pihak bank sebagai 

kreditur dapat dihindari.3 

Bank harus memberikan persyaratan kepada kreditur dalam 

 memberikan kredit yaitu adanya protection atau perlindungan berupa 

 jaminan yang harus diserahkan oleh nasabah sebagai debitur kepada bank 

 untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur memiliki kemampuan 

 untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian 

 kredit yang telah disepakati bersama. Jaminan dapat memberikan sebuah 

 kepastian hukum kepada kreditur, khususnya apabila pada saat debitur 

 tidak melakukan pelunasan atas hutangnya dalam jangka waktu yang 

 diperjanjikan atau sering disebut sebagai wanprestasi. Benda bergerak dan 

benda tidak bergerak yang merupakan barang jaminan bukan untuk dimiliki 

secara pribadi oleh kreditur, karena perjanjian kredit bukan merupakan 

suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas 

suatu barang melainkan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi 

utang dengan cara yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku yaitu 

dengan cara barang dijual secara lelang dan hasilnya digunakan untuk 

 
3Ibid, hlm 28 
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melunasi utang debitur, dan apabila dari hasil penjualan terdapat sisa maka 

sisanya akan dikembalikan kepada debitur.4 

Praktek perbankan harus memperhatikan penjualan (pencairan) objek 

 atau jaminan kredit dilakukan guna untuk melunasi kredit dari debitur. 

 Penjualan jaminan kredit tersebut merupakan salah satu tindakan yang 

 perlu dilakukan bank untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang 

 dipinjamkannya karena pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya 

 kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit, serta hasil penjualan jaminan 

 tersebut untuk meminimalkan kerugian yang akan diderita pihak bank 

 nantinya. Agar penjualan jaminan kredit dapat mencapai tujuan yang 

 diinginkan bank, perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan antara lain 

 dengan mengikat objek jaminan kredit secara sempurna melalui 

 ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang lembaga jaminan.5 

 Jaminan kredit mempunyai peran dalam memberi kredit kepada 

 debitur yaitu agar debitur dapat membayar kewajibannya untuk melunasi 

 kredit yang telah dijanjikan dan agar debitur menggunakan dana yang 

 dimiliki secara hati-hati yang bertujuan untuk mencegah terjadi pencairan 

 dana pinjaman kredit yang bisa saja memiliki nilai yang lebih tinggi 

 dibanding dengan utang debitur kepada bank dan biasanya nilai dari 

 jaminan kredit tersebut lebih besar dibandingkan dengan jumlah kredit 

 yang disetujui oleh pihak bank. Hal itu diharapkan agar debitur dapat 

 
4 M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, 

Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 33 
5Ibid, hlm. 34 
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 melunasi hutangnya agar di kemudian hari debitur tidak kehilangan 

 hartanya yang dijadikan sebagai jaminan kredit yang biasa disebut kredit 

 macet.6 

 Praktek ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-

 Undang Hukum Perdata, ketentuan dalam pasal ini sering dicantumkan 

 sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan, yang 

 berbunyi : Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang 

 tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di 

 kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan., 

 serta ketentuan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

 yang berbunyi: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi 

 semua masyarakat yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan 

 benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-

 kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang 

 itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 

 Bentuk jaminan dalam perjanjian kredit yang paling sering 

 digunakan sebagai agunan adalah hak atas tanah, hak guna usaha, hak 

 guna bangunan maupun hak pakai, karena agunan ini memiliki nilai atau 

 harga yang tinggi dan terus meningkat, sehingga wajar apabila debitur dan 

 kreditur memperolah perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan 

 yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum. Namun menjadi 

 masalah di kemudian hari terkait eksekusi dan lembaga perlindungan 

 
6Ibid, hlm. 35 
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 kredit yang berupa jaminan apabila perjanjian kredit di batalkan. Hal ini 

 tentu menimbulkan akibat hukum terhadap kreditur dan debitur serta 

 kedudukan jaminan yang sebelumnya sudah di jaminkan pada perjanjian 

 kredit untuk itu maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Akibat 

 Hukum Pembatalan Perjanjian Jaminan Kredit Terhadap Kreditor 

 (Studi Putusan No 10/Pdt/2017/Pengadilan Tinggi Medan)” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang relevan dengan penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kedudukan perjanjian jaminan kredit pada putusan 

No.10/Pdt/2017/PENGADILAN TINGGI MEDAN? 

2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian jaminan kredit terhadap 

kreditor pada putusan perkara No.10/Pdt/2017/PENGADILAN TINGGI 

MEDAN? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun dengan penulisan skripsi ini, maka dapat dikemukakan tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian jaminan kredit menurut 

No.10/Pdt/2017/PENGADILAN TINGGI MEDAN. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perjanjian jaminan kredit 

terhadap kreditor. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Karya tulis ini dibuat untuk dapat memberi suatu manfaat penelitian yang 

dapat dibagi menjadi: 

 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menambah wawasan terhadap 

penulis tentang ilmu dan pemahaman tentang hukum pada umumnya 

dan ilmu hukum di bidang hukum jaminan dan kredit khususnya 

yang berkaitan dengan perjanjian jaminan dan kredit. 

1.4.2.   Manfaat Praktis 

a. Sebagai pedoman dan masukan terhadap semua pihak terutama 

masyarakat agar mengetahui dan memahami hukum jaminan dan 

kredit 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan pemahaman yang bermanfaat bagi peminat hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 


