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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.2 LATAR BELAKANG 

Di dalam mewujudkan pembangunan sektor ekonomi, pemerintah 

Indonesia telah memberikan berbagai macam kebijakan, salah satunya adalah 

dengan memberikan solusi pemberian kredit melalui perbankan guna 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya pemberian kredit melalui 

perbankan diharapkan masyarakat penerima kredit dapat mengembangkan dan 

memajukan usahanya agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka. 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 juncto UU No. 7 Tahun 1992  tentang 

Perbankan memperkenankan bank umum untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut:1 

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. 

2) Memberikan kredit 

3) Menerbitkan surat pengakuan utang 

4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya 

5) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan 

                                       
1 Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 juncto UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
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surat-surat dimaksud. 

6) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya 

tidak lebih lama dari kebiasaan perdagangan surat-surat dimaksud. 

7) Kertas Perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah 

8) Serifikat Bank Indonesia (SBI) 

9) Obligasi 

10) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun 

11) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 

(satu) tahun 

12) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah 

13) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain,  baik  dengan  menggunakan  surat,  sarana  

telekomunikasi  maupun  dengan  wesel unjuk, cek atau sarana lainnya 

14) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga  

15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 

16) Melakukan   kegiatan   penitipan   untuk   kepentingan   pihak   lain   

berdasarkan suatu kontrak 

17) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek 

18) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat 
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19) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia 

20) Melakukan   kegiatan   lain   yang   lazim   dilakukan   oleh   bank   

sepanjang   tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang 

khusus. Jadi perbankan di Indonesia selain memiliki fungsi yang lazim, juga 

memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (agent of 

development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung 

pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan 

stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak2. Fungsi 

tersebut merupakan penjelasan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, sebagai berikut: 

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, 

dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.3” 

 

 Jadi perbankan dalam tujuannya untuk mewujudkan pembangunan nasional 

maka harus mengembangkan sektor – sektor perekonomian dengan cara memberi 

perhatian khusus kepada para pengusaha yaitu dengan memberikan pinjaman 

modal usaha guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

                                       
2 Muhamad Djumhana. Hukum Perbankan Di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. 
3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 4 



4 
 

Dengan pemberian kredit melalui perbankan maka diharapkan para 

penerima kredit dapat mengembangkan usaha mereka. Sebelumnya akan 

dijelaskan pengertian kredit terdapat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

perbankan, sebagai berikut: 

“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.4” 

 

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga 

pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh 

karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank 

untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan 

masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika bank betul-betul yakin 

bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya seusai dengan 

jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal 

tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan 

sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus 

unsur keuntungan dari suatu kredit.5 

PT. Bank ANZ Indonesia sebagai salah satu bank swasta asing di Indonesia 

melaksanakan kegiatan usaha yakni menyalurkan kredit untuk keperluan 

investasi dan modal kerja. Tujuan dari adanya penyaluran kredit bagi bank adalah 

                                       
4 Undang-Undang No.10 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 11 
5 Muhamad Djumhana. Hukum Perbankan Di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. 
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pengembalian kredit yang menghasilkan bunga dan dapat meningkatkan 

pendapatan untuk pembiayaan kegiatan dan kontinuitas usahanya. Maka dari itu 

jika tingkat pengembalian kredit turun maka dapat menyebabkan pendapatan 

bunga dan laba yang dihasilkan berkurang sehingga dapat mengganggu 

pembiayaan operasional bank. Selain itu tingkat pengembalian kredit juga dapat 

menggambarkan kondisi kredit bermasalah yang dapat mempengaruhi besarnya 

penyisihan untuk cadangan aktiva produktif dan berpengaruh juga pada modal 

bank itu sendiri. Apabila tingkat pengembalian kredit turun maka akan 

memperbesar kredit bermasalah dan memperbesar penyisihan untuk cadangan 

aktiva produktif yang pada akhirnya dapat mengurangi modal bank.  

Maka dari itu tidak mungkin perbankan memberikan pinjaman dalam 

bentuk dana tanpa ada jaminan yang memadai dari pihak debitur, hal tersebut 

merupakan prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit karena setiap 

pemberian kredit akan selalu mengandung resiko jika dikemudian hari terjadi 

kemacetan pembayaran dari debitur. Untuk menjamin bahwa jika suatu saat 

debitur tidak mampu membayar cicilan utangnya, maka objek jaminan harus bisa 

dijadikan alternatif sarana pelunasan hutang dengan cara menjualnaya secara 

lelang untuk menutupi kewajiban pembayaran debitur yang terhutang.6  

Oleh karena itu sudah seharusnya bank perlu melakukan pengamanan 

kredit. Pengamanan kredit ini dilakukan, mulai dari orang akan mengajukan 

permohonan kredit dan berakhir sampai dengan kredit tersebut kembali lagi ke 

bank. Apabila dijabarkan maka langkah-langkah yang diambil bank adalah 

                                       
6 D.Y Witanto. Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, CV. Mandar 

Maju, Bandung, 2015. 
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pengamanan secara prefentif dan pengamanan secara refresif.  Pengamanan 

prefentif, adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 

kemacetan kredit, sedangkan pengamanan refresif, adalah pengamanan yang 

dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami 

ketidaklancaran atau kemacetan. Dengan demikian, pengamanan kredit pada 

hakekatnya adalah untuk meminimalisir resiko bahkan menghilangkan resiko. 

Salah satu jaminan yang dipergunakan untuk jaminan di perbankan adalah 

jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 

1 angka 1 sebagai berikut: 

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.7” 

Jaminan Fidusia juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Jaminan Fidusia sebagai berikut: 

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi 

Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor 

lainnya.8” 

                                       
7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 
8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2 
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Jaminan fidusia lahir karena debitur menginginkan adanya semacam 

jaminan, yaitu benda bergerak berwujud maupun yang tidak berwujud yang 

dijaminkan dengan tetap dipegang dan dimanfaatkan oleh debitur untuk tetap 

menjalankan usahanya. Maka dari itu, dibutuhkan adanya suatu bentuk jaminan 

utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak maupun benda tidak 

bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut, yang 

berpindah adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan sedangkan 

benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek Jaminan fidusia adalah 

tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, 

jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik 

bendanya. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa 

mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, waupun 

benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad 

baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Debitur 

tidakdiperbolehkan mengalihkan ataupun menyewakan kepada pihak lain benda 

objek jaminan fidusia tanpa ada persetujuan dari kreditur. 

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah merupakan kegiatan yang 

sangat beresiko bagi pihak bank, maka dari itu sangat diperlukan aturan hukum 

yang jelas tentang jaminan karena setiap penyaluran kredit membutuhkan 

jaminan. Dengan dituangkannya Jaminan Fidusia ke dalam Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ini sangat membantu pihak yang 

berkepentingan terutama perbankan agar mendapatkan kepastian hukum dan 
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perlindungan hukum ketika dalam kegiatannya memberikan kredit, mengingat 

setiap pemberian kredit memerlukan jaminan yang kuat. 

Yang menjadi perhatian dalam permasalahan jaminan fidusia adalah 

apabila debitur wanprestasi. Masalah yang mungkin timbul adalah karena sifat 

dari jaminan fidusia dimana untuk barang persediaan (inventory) benda tersebut 

bisa berubah-berubah  jumlah dan harganya, sedangkan untuk piutang (account 

receivables) bisa berubah nilainya. Selain itu karena benda tersebut tetap dalam 

penguasaan pemilik benda, sehingga pihak bank tidak dapat memantau keadaan 

jaminan tersebut. Lalu dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit 

biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah, walau  

jumlah dan peningkatannya kecil, tetapi kredit bermasalah ini akan dapat 

mempengaruhi kesehatan perbankan. Di dalam hukum perjanjian ketika debitur 

tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah 

diiperjanjikan, maka debitur telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.  

Mengenai perumusan wanprestasi itu sendiri, sekalipun ada perbedaan 

dalam cara merumuskannya, pada umumnya (secara garis besar) para sarjana 

merumuskannya sebagai berikut: 

“Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak 

telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur 

punya unsur salah atasnya.” 

Apabila dihubungkan dengan kredit macet yang disebabkan karena 

adanya wanprestasi yang timbul dari perjanjian kredit, maka terdapat beberapa 

bentuk wanprestasi, antara lain:  
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1) Nasabah sama sekali tidak membayar angsuran kredit, baik pokok 

maupun bunganya 

2) Nasabah hanya membayar sebagian atas angsuran kredit, baik itu 

angsuran  pokoknya saja ataupun angsuran bunganya saja 

3) Nasabah membayar lunas kreditnya baik pokok, bunga maupun 

sebagian/seluruh denda yang ada, setelah lewatnya jangka waktu yang 

diperjanjikan. 

4) Nasabah tidak mempergunakan fasilitas kredit sesuai tujuan penggunaan 

yang tertuang dalam perjanjian kredit.  

Terjadinya kredit macet akibat perbuatan-perbuatan debitur yang telah 

diuraikan di atas mau tidak mau mengharuskan bank sebagai kreditur untuk 

melakukan eksekusi jaminan. Akibat adanya wanprestasi tersebut, Undang-

Undang mewajibkan kepada debitur untuk memberikan ganti rugi kepada 

kreditur sebagaimana terlihat dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang berbunyi :  

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan 

penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi 

dan bunga”. 

 

 

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis lebih 

dalam apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan 

fidusia. Kasus yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah kasus yang 

terdapat di dunia perbankan yakni di salah satu bank swasta asing di Indonesia 
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yaitu PT. Bank ANZ Indonesia. Lalu penulis mengambil contoh salah satu 

nasabah dan kasus di PT. Bank ANZ Indonesia yang melakukan wanprestasi.  

Salah satunya adalah PT. HJ. Latar belakang dari kasus HJ adalah sebagai 

berikut: 

PT. Bank ANZ Indonesia memulai hubungan dengan HJ di Desember 2013 

untuk membiayai sumber bahan baku industri HJ. HJ memberikan jaminan Fidusia 

atas Account Receivables (piutang) dan Inventory (peralatan). Semua pembayaran 

dibayar tepat waktu sampai pada akhirnya HJ gagal untuk memenuhi rencana 

pembayaran yang sudah ditentukan dari awal dan menjadi terlambat melakukan 

pembayaran. Lama kelamaan HJ juga menjadi sulit untuk dihubungi dan tidak ada 

kabar. PT. Bank ANZ Indonesia telah meminta untuk mengadakan pertemuan tapi 

HJ menolak dengan berbagai alasan. Selanjutnya PT. Bank ANZ Indonesia 

mengirimkan Surat Permintaan Ketiga dan Final dan Pemberitahuan Wanprestasi. 

Penelitian mengenai Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan 

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank ANZ Indonesia ini 

bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dipakai PT. Bank ANZ Indonesia 

dalam melindungi haknya dalam hal debitur mengalami kredit macet. Karena 

penting bagi PT. Bank ANZ Indonesia untuk melindungi haknya sebagai kreditur 

dalam penyaluran kredit apabila debitur mengalami kredit macet agar tidak 

berujung mempengaruhi kesehatan Bank. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut materi yang ada serta akan dituangkan dalam bentuk penelitian 
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tesis dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit 

Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus: PT. Bank ANZ Indonesia)” 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang masalah, penulis 

akan mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di 

Indonesia khususnya di PT. Bank ANZ Indonesia? 

2. Bagaimana penyelesaian tindakan Wanprestasi dalam perjanjian kredit 

dengan Jaminan Fidusia di PT Bank ANZ Indonesia? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia 

di Indonesia khususnya di PT. Bank ANZ Indonesia 

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindakan Wanprestasi 

dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia di PT Bank ANZ 

Indonesia. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dari Segi Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan perjanjian kredit di 

Bank dengan jaminan fidusia. 
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2. Dari Segi Praktis 

Kiranya hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum 

khususnya di bidang hukum jaminan fidusia dan juga praktisi di bidang 

perbankan serta juga bagi masyarakat luas. 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup 

thesis ini, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah tentang 

pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan penyelesaian 

tindakan Wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia, 

perumusan masalah yang bertujuan mengarahkan isi agar jelas dan 

menjadi pedoman peneliti untuk menganalisa data dalam pembahasan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dan 

sistematika penulisan 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan mengemukakan tentang kerangka teori yang terdiri atas 

tinjauan umum tentang perbankan yaitu pengertian perbankan, fungsi 

perbankan, jenis bank di Indonesia, pelayanan jasa perbankan, tinjauan 

umum tentang perjanjian yaitu pengertian perjanjian, asas – asas dalam 

perjanjian, syarat sahnya perjanjian, tinjauan umum tentang kredit yaitu 
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pengertian kredit, unsur – unsur kredit, fungsi kredit, jenis kredit, tinjauan 

umum tentang jaminan yaitu pengertian jaminan, tujuan pemberian 

jaminan, jenis-jenis jaminan, tinjauan umum tentang fidusia, asas-asa 

jaminan fidusia, subjek jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia dan 

tinjauan umum tentang wanprestasi  

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari metode 

penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa 

data. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya, yang 

merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan penelitian ini. 

Pembahasan dengan menggunakan teori dan peraturan yang 

berhubungan dengan perjanjian kreit dan jaminan fidusia yang kemudian 

hasilnya dianalisa dengan kajian bagaimana pelaksanaan perjanjian 

kredit dengan jaminan fidusia dan bagaimana cara penyelesaian apabila 

debitur wanprestasi serta hambatan-hambatan yang timbul dalam 

penyelesaian kredit bermasalah tersebut. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan membahas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 




