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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut 

UUJN). Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik 

dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab notaris 

berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta 

yang dibuatnya, dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode”etik 

notaris.1 

“Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik 

dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam 

pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah dan bank, 

guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit 

perbankan tersebut, supaya secara hukum kebenarannya tidak diragukan lagi. 

Bank sebagai lembaga perbankan di Indonesia merupakan salah satu media 

dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, guna mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Selain salah satu kegiatan bank dalam upaya 

membantu masyarakat adalah dengan pemberian kredit.” 

                                                 
1 Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Dokumentation, 

Yogyakarta, 2003, hlm. 10 
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Perjanjian kredit perbankan sangat erat kaitannya dengan suatu agunan. 

Fungsi agunan secara umum adalah agar pada saat Kreditur wanprestasi, pihak 

bank sebagai kreditur dapat mengeksekusi jaminan kredit tersebut untuk 

melunasi sisa kredit yang ada. 

“Untuk dilaksanakannya pemberian kredit itu, harus ada suatu kesepakatan 

antara bank sebagai kreditur dengan nasabah penerima kredit sebagai debitur 

yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok 

(prinsipiil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipiil, maka perjanjian 

jaminan adalah accessoir-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan 

bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian 

kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.”2 

Menurut O.P.Simorangkir “Bank merupakan salah satu badan usaha 

lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun 

pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana 

yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-

alat pembayaran baru berupa uang”.“Sedangkan, menurut Pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut 

Undang-Undang Perbankan menyatakan”“Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

                                                 
2 Hermansyah,  Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 

2009, Hlm. 71. 
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kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”  

 Sering dikatakan“bahwa bisnis bank harus dijalankan dengan hati-hati, 

bahkan “super hati-hati”. Inilah yang sering diistilahkan dengan prudent 

banking. Oleh karena itu, bisnis bank harus dijalankan secara aman (safe), layak 

(sound), dan tanpa risiko yang substansial (substantial risk). Prinsip kehati-

hatian bank tersebut menjadikan bank sebagai sebuah bisnis yang konservatif. 

Kecenderungan terhadap sifat yang konservatif atau prudent banking tersebut 

terutama disebabkan”oleh:3 

1. “Peranan bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter dan 

ekonomi secara makro;” 

2. “Simpanan dalam bentuk deposito, giro, tabungan, dan lain-lain yang berarti 

suatu bank mempertaruhkan uang rakyat;” 

3. “Karakteristik bisnis bank yang harus selalu sesuai antara dana yang 

diterima dan dana yang disalurkan, sehingga unsur-unsur spekulatif ditekan 

seminimal mungkin.” 

Penyaluran kredit merupakan core”bisnis perbankan, namun disisi lain juga 

dapat mengundang hal-hal berisiko tinggi, terutama monster”perbankan yang 

bernama “kredit macet”.  

Di samping itu, perkembangan hukum tentang jaminan kelihatannya juga 

tersendat-sendat, baik dari segi teoritis ataupun praktis. Oleh karena itu, tidak 

heran jika akhirnya muncul berbagai praktik yang mengundang pendapat yang 

saling simpang siur sehingga terdapat banyak pihak yang tetap tidak puas dengan 

                                                 
3 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 2. 
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sistem hukum tentang jaminan. Bahkan hukum jaminan sering menjadi kambing 

hitam, terutama jika banyak terjadi kredit macet. Bukankah masih banyak faktor 

lain yang secara langsung ataupun tidak langsung ikut memberi kontribusi 

terhadap timbulnya kredit macet. 

“Fungsi jaminan kebendaan dalam suatu pinjaman hanya sebagai tambahan 

saja, bukan yang utama. Artinya, jika analisis kreditur menyatakan bahwa 

seorang debitur tidak dapat dipercaya, maka ketidakpercayaan tersebut tidak 

dapat diganti dengan pemberian suatu jaminan utang. Jaminan utang bukanlah 

asuransi bagi kreditur, meskipun dapat berfungsi untuk membuat pihak kreditur 

tidur sedikit lebih nyenyak.” 

“Suatu jaminan utang yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan,” 

yaitu:4 

1. “Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan;” 

2. “Jaminan utang tidak menempatkan krediturnya untuk bersengketa;” 

3. “Harga barang jaminan tersebut mudah dinilai;” 

4. “Nilai jaminan tersebut dapat meningkat, atau setidak-tidaknya stabil;” 

5. “Jaminan utang tidak membebankan kewajiban-kewajiban tertentu bagi 

Kreditur misalnya, kewajiban untuk merawat dan memperbaiki barang, 

membayar pajak, dan lain sebagainya;” 

6. “Ketika pinjaman macet, maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan 

model pengeksekusian yang mudah, biaya rendah, tidak memerlukan 

bantuan debitur artinya, suatu jaminan utang harus selalu berada dalam 

keadaan (mendekati tunai/ near to cash).” 

                                                 
4 Ibid, hlm. 4. 
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“Jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditur atas 

pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur, dimana hal ini 

terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat assessoir 

terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang 

piutang.” 

Perkembangan dan persaingan di bidang ekonomi akhir-akhir ini, pada sisi 

lain telah mendorong terhadap kebutuhan perlindungan pada pelaku ekonomi atas 

terobosan-terobosan kegiatan ekonomi yang bersaing ketat satu dengan yang lain. 

Para pelaku ekonomi telah menyadari bahwa terobosan kegiatan ekonomi tanpa 

adanya perlindungan hukum yang cukup, justru memuai dampak pada mitigasi 

risiko yang tidak efisien. 

Peran hukum sebagai tool as a social engineering harus juga mampu 

memberikan solusi dan perlindungan hukum yang cukup terhadap kegiatan 

ekonomi yang kian variatif. Kegiatan-kegiatan dalam lapangan hukum ekonomi 

juga harus mampu diberikan perlindungan hukum secara wajar dan cukup.5 

“Salah satu tuntutan dalam lapangan hukum perbankan, khususnya dalam 

pemberian fasilitas kredit adalah perlu adanya variasi dalam hal-hal yang berkaitan 

dengan agunan fasilitas kredit. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan 

perlindungan yang memadai terhadap variasi pemberian agunan fasilitas kredit 

tersebut. Dalam praktiknya, variasi dan perlindungan hukum ini, antara lain 

berkaitan dengan adanya cross collateral dalam agunan kredit.” 

                                                 
5 Tri Widiyono, Agunan Kredit dalam Finansial Engineering, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

2009, hlm. 273. 
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Selain itu, berkembangnya kegiatan bisnis dan perekonomian berakibat 

melonjaknya tuntutan pinjaman dalam jumlah besar untuk membiayai modal kerja 

perusahaan. 

Namun ada keadaan–keadaan dimana suatu pinjaman mencapai suatu 

jumlah sedemikian rupa besarnya sehingga dirasakan terlalu besar bagi bank 

tersebut untuk dapat memikulnya sendiri. Apabila bank tersebut merasa bahwa 

resikonya terlalu besar bagi bank tersebut bila seluruh permintaan sesuatu nasabah 

tertentu dipikul sendiri, sekalipun mungkin dari segi ketentuan legal lending limit 

atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dari bank tersebut belum 

terlampaui.” 

Untuk mengakomodir hal tersebut bank dapat melakukan pemberian kredit 

melalui mekanisme perjanjian club deal. Pemberian kredit club deal sebagai kredit 

yang berbeda dari kredit biasa umumnya memberikan manfaat tidak hanya bagi 

pemberi kredit sindikasi, namun juga bagi penerimanya. Adapun fungsi dari Club 

Deal diantaranya adalah sebagai berikut :” 

1. “Fungsi bagi bank peserta sini 

 Memungkinkan bank peserta sindikasi untuk mengatasi masalah Batas 

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit. 

 Memungkinkan bank melakukan spread of the risk dalam pemberian 

pinjaman.” 

2. “Fungsi bagi nasabah peminjam 

 Memperoleh pinjaman dengan jumlah yang besar, yang biasanya tidak 

dapat dipenuhi dari satu kreditur saja. 

 Memungkinkan nasabah memperoleh kredit dengan jumlah besar tanpa 
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harus membuang waktu berhubungan dengan banyak bank. 

 Menambah kredibilitas nasabah, apalagi bila peserta bank tersebut adalah 

bank-bank ternama. 

 Memaksimalkan nilai agunan, karena 1 (satu) agunan bisa dipakai untuk 

menjamin beberapa fasilitas kredit di bank.”  

“Cross collateral merupakan perjanjian berkaitan dengan jaminan-jaminan 

kredit dari beberapa fasilitas kredit atau beberapa perjanjian kredit, yang masing-

masing jaminannya dikaitkan perjanjian yang satu dan yang lainnya. Berdasarkan 

pengertian tersebut maka cross collateral atau jaminan silang ini timbul/terjadi 

karena:” 

1. Agunan/jaminan kredit digunakan untuk menjamin beberapa fasilitas kredit 

yang diterima oleh 1 (debitur) dari 1 (satu) kreditur/bank yang sama; 

2. Agunan/jaminan kredit digunakan untuk menjamin beberapa debitur dalam 

1 (satu) grup debitur; atau 

3. Agunan/jaminan kredit digunakan untuk menjamin beberapa kreditur dalam 

wadah sindikasi, pembiayaan bersama dan lainnya. 

       “Ketiga hal tersebut merupakan dasar dari timbulnya suatu pemberian kredit 

dengan jaminan secara cross collateral dapat dilaksanakan. Sehingga cross 

collateral dapat digunakan sebagai jaminan untuk menjamin pinjaman dari satu 

atau beberapa debitur, baik dari beberapa bank maupun dalam 1 (satu) bank yang 

sama. Masing-masing fasilitas saling mengikat atas jaminan tersebut sepanjang 

perjanjian kredit cross collateral telah disetujui oleh masing-masing pihak baik 

pihak Bank/kreditur maupun pihak debitur.” 
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Cross collateral dalam perjanjian kredit bank merupakan salah satu upaya 

dalam meminimalisir risiko pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank. 

Risiko kredit tetap tidak dapat dihindari walaupun bank telah melakukan analisis 

yang mendalam terhadap permintaan kredit dari calon debiturnya, baik dari kondisi 

mikro ataupun makro perekonomian yang memberikan dampak buruk bagi 

kelangsungan usaha debitur.6 Namun dalam praktik perbankan, pelaksanaan 

perjanjian kredit dengan cross collateral ini belum didasari oleh peraturan 

perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait cross collateral. 

“Pada prakteknya pembuatan perjanjian kredit didunia perbankan lebih 

banyak bertumpu pada asas kebebasan berkontrak sebagai contoh suku bunga yang 

disepakati, atau biaya-biaya lainnya yang akan timbul karena perjanjian tersebut. 

Fasilitas kredit hendaknya dapat memberikan manfaat penuh apabila sesuai dengan 

kebutuhan debitur. 

Dalam berbagai fasilitas kredit dirumuskan klausula-klausula sebagai 

bentuk prestasi dan kontra prestasi yang harus dilakukan oleh kedua belah 

pihak.Klausula-klausula tersebut dirumuskan oleh pihak bank karena memiliki 

urgensi yang sangat besar bagi bank untuk menjamin pengembalian kredit tepat 

waktu.Hal ini sejalan dengan prinsip Kehati-hatian bagi bank dalam kinerja 

usahanya.” 

“Pada prakteknya sekarang ini bahwa perjanjian kredit tidak lagi merupakan 

perjanjian baku, perjanjian kredit yang dibuat berdasarkan kehendak yang 

disepakati para pihak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi 

oleh pihak bank sebagai penyalur kredit dan juga mempertimbangkan pihak 

                                                 
6 Johannes Ibrahim, Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian 

Kredit Bermasalah, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 147. 
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penerima kredit (debitur) sebagai pengguna dana kredit tersebut, dalam arti 

manakala debitur merasa keberatan terhadap kondisi yang dinyatakan dalam 

perjanjian kredit, maka debitur dapat menyampaikan dan bernegoisasi kepada bank 

berkaitan dengan keberatan tersebut.” 

 “Salah satu perumusan klausula yang sangat erat kaitannya dengan 

penyelesaian kredit dan sekarang ini semakin banyak dijumpai dalam perjanjian 

kredit perbankan ialah klausula Cross Default dan Cross Collateral, klausula ini 

untuk menjembatani kebutuhan debitur dan usaha bank yang sehat serta 

mengantisipasi kerugian yang timbul. Kedua klausula tersebut akan diterapkan 

pada debitur yang mempunyai beberapa fasilitas kredit.”Mengenai “Cross Default” 

adalah ketentuan dimana debitur yang memiliki beberapa kewajiban hutang, default 

(lalai) pada salah satu hutang, yang otomatis berlaku ketentuan default pada semua 

hutang yang diberikan oleh bank selaku pemberi kredit. Hal ini akan semakin 

terlihat pada saat debitur wanprestasi dan jaminan harus di eksekusi.prosedur 

eksekusi. 

Pengertian “Cross Collateral””dimaksudkan bahwa jaminan yang 

diserahkan debitur yang telah diikat sesuai dengan sifat jaminannya akan 

menjamin ke beberapa perjanjian kredit, baik atas nama satu atau beberapa debitur 

4 pada bank atau kreditur. Bagi debitur, adanya klausula ini membuatnya terpacu 

untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sehingga perumusan klausula Cross 

default dan Cross collateral merupakan upaya bank agar tidak terjadi adanya 

kredit macet di kemudian hari.” 

“Selanjutnya perlu adanya pembatasan-pembatasan terhadap bekerjanya 

asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit perbankan. Hal ini besar 
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pengaruhnya terhadap sah atau tidaknya perumusan klausula Cross default dan 

Cross collateral yang telah dirumuskan oleh pihak bank, mengingat bank sebagai 

salah satu pihak dalam perjanjian kredit tersebut.” 

Mengingat pentingnya fungsi perjanjian jaminan cross collateral 

sebagaimana tersebut diatas sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh 

mengenai kedudukan jaminan cross collateral dalam hukum jaminan di Indonesia, 

mekanisme pemberian kredit dengan jaminan cross collateral dalam perjanjian 

kredit perbankan dan eksekusi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan cross 

collateral`. 

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan berfokus pada pembahasan terkait 

eksekusi hak tanggungan atas perjanjian kredit bank yang memuat klausula cross 

collateral dan cross default khususnya pada perjanjian club deal. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah karakteristik dan konstruksi hukum dalam akta cross 

collateral dan cross default dalam perjanjian club deal? 

2. Bagaimanakah prosedur eksekusi terhadap jaminan jika terjadi wanprestasi 

oleh kreditur terhadap perjanjian club deal? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Penulis mempunyai tujuan-tujuan 

sebagai berikut: 
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1. Untuk menganalisis dan menjelaskan karakteristik dan konstruksi hukum 

dalam akta cross collateral dan cross default dalam perjanjian club deal. 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan prosedur eksekusinya jika terjadi 

wanprestasi oleh kreditur terhadap perjanjian club deal. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat 

berguna baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun manfaat-manfaat 

tersebut antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

  “Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam bidang 

hukum perbankan dan hukum jaminan dalam hal penyaluran kredit 

perbankan jenis club deal dengan jaminan hak tanggungan secara Cross 

Collateral dan Cross Default.” 

2. Manfaat Praktis 

“Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan  dapat memberikan 

masukan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam mencari tahu 

upaya penyelesaian kredit bermasalah terhadap debitur pemegang hak 

tanggungan yang jaminannya diikat secara cross collateral dan cross default 

yang berkaitan dengan kepastian hukum khususnya bagi kalangan 

perbankan (kreditur) dalam penyaluran kredit.” 
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1.5  Sistematika Penulisan 

       Sistematika penulisan dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut: 

  BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

   BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini terdiri dari Landasan Teori dan Landasan Konseptual. 

    BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, 

Pendekatan dan Analisa. 

   BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

  Bab ini terdiri dari analisis dan hasil penelitain dari rumusan masalah. 

  BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

  


