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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

 Salah satu elemen penting dalam  pelaksanaan pembangunan nasional 

adalah kontribusi  industri perbankan nasional dalam kegiatan menghimpun 

atau memobilisasi dana yang menganggur dari masyarakat dan perusahaan-

perusahaan kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif untuk 

berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, 

pengangkutan, perdagangan dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan 

pendapatan nasional dan pendapatan masyarakat. 

 Bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha yang berusaha 

meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat membutuhkan 

pendanaan dari bank sebagai salah satu sumber dana yang diantaranya dalam 

bentuk perkreditan, agar mampu mencukupi untuk mendukung peningkatan 

usahanya.
1
 Kontribusi perbankan dalam peningkatan pendapatan masyarakat 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemberian kredit.  Dalam kebijakan 

pemberian kredit bank mempunyai peranan yang sangat penting karena turut 

menentukan pembagian pendapatan masyarakat. Kredit merupakan sarana 

yang ampuh bagi mereka yang memperolehnya, sebab dengan memperoleh 

kredit seseorang dapat menguasai faktor-faktor produksi untuk kegiatan 
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usahanya. Makin besar kredit yang diperoleh, makin besar pula faktor 

produksi yang dikuasai, sehingga makin besar pula bagian pendapatan 

masyarakat yang dapat diraihnya. 

 Bank sebelum melakukan penyaluran kreditnya tersebut, terlebih 

dahulu mengadakan Perjanjian Kredit dengan calon debitornya. Perjanjian 

kredit (credit/loan agreement) merupakan salah satu perjanjian yang 

dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah 

nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan 

perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya 

dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan  perjanjian utang-piutang 

umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.
2
  

 Rumusan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan (selanjutnya disingkat Undang-undang Perbankan), menyebutkan 

bahwa: 
3
  

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. 

 

 Berdasarkan rumusan tersebut,  pembentuk undang-undang 

bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan 

kontraktual antara bank dan nasabah debitor yang berbentuk pinjam-
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meminjam. Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas 

dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan Surat 

Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang 

ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit 

diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian 

pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.
4
  

 Undang-undang Perbankan memberikan ketentuan-ketentuan pokok 

terhadap bank yang memberikan kredit kepada para nasabahnya. Ketentuan-

ketentuan pokok ini merupakan pedoman perkreditan yang wajib dimiliki dan 

diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit. Pasal 8 Undang-undang 

Perbankan merumuskan ketentuan bahwa:
5
 

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 

analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 

kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 

diperjanjikan. 

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman 

perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” 

 

 Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Perbankan menyebutkan 

bahwa: 
6
 

1. pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;  

2. bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang 
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seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek 

usaha dari Nasabah Debitur; 

3. kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur 

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; 

4. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai 

prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah; 

5. larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda 

kepada Nasabah Debitur dan atau pihak pihak terafiliasi; 

6. penyelesaian sengketa. 

 

 Pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan pokok tersebut tidak hanya 

memberikan pedoman atau landasan bagi bank sebagai kreditur untuk 

menerapkan prinsip kehati-hatian, melainkan juga dapat digunakan sebagai 

pegangan bagi para nasabah debitur dalam memperoleh fasilitas kredit dari 

bank.  

 Perjanjian kredit bank apabila dilihat dari bentuknya, pada umumnya 

berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku, ialah konsep-konsep janji tertulis, 

yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam 

sejumlah tidak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.
7
 Terkait dengan 

perjanjian kredit bank, perjanjian baku tersebut umumnya telah dipersiapkan 

secara sepihak oleh bank. Menurut Sjahdeini,  melihat pengertian perjanjian 

baku secara lebih luas. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir 

semua syarat-syaratnya telah dibakukan sehingga pihak lain tidak dapat lagi 

merundingkan atau meminta perubahan atas klausula-klausula tersebut. 

Istilah bakunya bukan merujuk formulir perjanjiannya, melainkan pada 

klausula-klausulanya.  Berdasarkan pengertian tersebut, walaupun perjanjian 
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kredit tersebut dibuat oleh notaris, namun apabila masih mengadopsi 

klausula-klausula yang disodorkan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak 

lain tidak memiliki peluang untuk melakukan perundingan, maka perjanjian 

notariil tersebut juga dapat digolongkan sebagai perjanjian baku.
8
 Walaupun 

demikian, keabsahan perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan mengingat 

adanya kebutuhan masyarakat terhadap kondisi tersebut guna menjalankan 

usahanya. Dunia bisnis tidak dapat berjalan tanpa perjanjian baku.
9
 

 Menurut Mariam Darus Badrulzaman, pengertian perjanjian kredit 

adalah perjanjian pokok (principal) yang bersifat formil dan riil. Sebagai 

perjanjian principal, maka perjanjian jaminan adalah assesoir. Ada dan 

berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok, sedangkan 

artinya riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh 

penyerahan uang oleh bank kepada nasabah.
10

  Dengan demikian, perjanjian 

kredit digolongkan dalam perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian 

peminjaman yang terbagi dalam perjanjian pinjam-meminjam secara pinjam 

pakai yang obyek hukumnya berupa benda yang tidak dapat diganti 

(bruikleen) dan yang obyek hukumnya merupakan benda yang dapat 

dihabiskan dalam pemakaian dan dapat diganti dengan benda yang sejenis 

(verbruikleen).
11

 

 Sumardi Mangunkusumo, melihat bahwa obyek hukum dalam 

perjanjian kredit adalah uang yang digolongkan sebagai benda yang dapat 
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digunakan sampai habis. Jadi, perjanjian kredit termasuk perjanjian 

peminjaman benda yang dapat habis/diganti (verbruikleen). Perjanjian 

peminjaman merupakan perjanjian yang riil (nyata) yang berarti bahwa 

perikatan baru dianggap terjadi apabila obyek hukumnya (uang) dengan nyata 

telah diserahkan. Sementara, perjanjian pemberian kredit merupakan 

perjanjian konsensual (consensuele overeenkomst) yang berarti perikatannya 

sudah terjadi walaupun uang belum diserahkan. Dalam hal ini, perjanjian 

pemberian kredit atau membuka kredit hanya merupakan kesanggupan saja 

dan dapat digolongkan sebagai perjanjian bersyarat dengan syarat tangguh 

atau penundaan (opschortende voorwaarde) sampai nantinya debitur 

mengambil atau menerima uangnya.
12

 

 Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan 

kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditnya, yaitu 

perjanjian/pengikatan kredit dibawah tangan atau akta di bawah tangan, dan 

perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (notariil) 

atau akta otentik. 

 Akta yang  dibuat di hadapan Notaris  disebut Akta Notarial, atau 

Authentik, atau Akta Otentik.
13

 Otentik itu berarti sah, harus dibuat di 

hadapan pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Notaris sesuai 

dengan Undang-Unsdang  Jabatan Notaris.
14

 Pasal 1870 KUH Per kemudian 

menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna 
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(terkuat) tentang apa yang termuat di dalamnya, sepanjang berhubungan 

langsung dengan pokok isi akta. Namun, seringkali para pihak membuat 

perjanjian yang ditulis sendiri oleh para pihak, tidak dibuat di hadapan notaris 

yang disebut akta di bawah tangan (onderhands). Para pihak juga dapat 

memintah peneguhan kepada Notaris terhadap akta yang dibuat di bawah 

tangan, dalam bentuk Akta yang di Legalisasi atau Akta yang di Waarmerk. 

Akta yang di Legalisasi adalah akta yang biasa dibuat di bawah tangan 

(isinya bukan dibuat oleh Notaris walaupun pada prakteknya Notaris yang 

punya draf atau yang mengetikkan dan mencetaknya) yang dibawa dan 

dibacakan/dijelaskan serta ditandatangani di depan Notaris dan kemudian 

dicatatkan dalam buku daftar dengan memberi nomor. Dalam hal ini Notaris 

tidak bertanggungjawab terhadap isi aktanya, Notaris hanya menjamin 

tanggal dan orang/pihak yang menandatanganinya adalah orang yang cakap 

dan berwenang. Sedangkan Akta yang di Waarmerk adalah akta yang dibuat 

di bawah tangan yang dibawa di depan Notaris dan sudah ditandatangani oleh 

para pihak dan kemudian dicatatkan di dalam buku daftar dengan memberi 

nomor. Dalam hal ini Notaris hanya menjamin tanggal dari akta itu saja. 

 Dalam praktek perbankan di Indonesia, bank-bank membuat 

perjanjian kredit dengan dua bentuk, yaitu perjanjian kredit berupa akta di 

bawah tangan dan perjanjian kredit berupa Akta Notaris. Akan tetapi, 

walaupun perjanjian dibuat di bawah tangan, perjanjian tersebut tetap berlaku 

sah dan mengikat menurut hukum. Perbedaannya adalah perjanjian tersebut 

tidak dipandang sebagai alat pembuktian yang sempurna dibandingkan 
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dengan akta otentik. Bila dikatakan otentik, maka hakim harus menerima dan 

menganggap apa yang dituliskan di dalam akta tersebut sungguh-sungguh 

telah terjadi sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan 

pembuktian lagi.
15

 

 Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk membuat akta otentik. Menurut Pasal 15 ayat (1) UU 

Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai 

perjanjian yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau 

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 

otentik, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris dituntut untuk 

mengetahui dan memahami seluk-beluk permasalahan hukum yang akan 

dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat berarti bahwa dalam 

membuat perjanjian, notaris harus berpedoman pada ketentuan perundangan-

undangan yang berlaku. Namun, walaupun pembuatan akta otentik 

merupakan kewenangan notaris, ketika pihak bank menggunakan jasa notaris 

dalam membuat perjanjian kredit, bank umumnya meminta notaris untuk 

tetap berpedoman pada klausula-klausula yang baku dari pihak bank.
16

 

 Walaupun perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan maupun 

perjanjian kredit yang dibuat dengan akta notaris tidak memberikan kekuatan 
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pembuktian yang sama, pada prinsipnya perjanjian kredit tersebut memiliki 

fungsi yang sama, yaitu:
17

 

1. Perjanjian kredit merupakan alat bukti bagi kreditur dan debitur 

untuk membuktikan adanya hak dan kewajiban yang timbal-balik 

antara bank sebagai kreditur dan nasabah yang meminjam sebagai 

debitur. 

2. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat bukti atau sarana 

pemanfaatan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan, karena 

perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian 

kredit. 

3. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar 

dari perjanjian ikutannya, yaitu perjanjian pengikatan jaminan. 

4. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti yang membuktikan 

adanya utang debitur dan perjanjian kredit tidak mempunyai 

kekuatan eksekutorial, yaitu tidak memberikan kekuasaan 

langsung kepada bank (kreditur) untuk mengeksekusi barang 

jaminan/agunan apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya. 

 

 Asas kebebasan berkontrak yang berlaku dalam Hukum Perjanjian 

mengisyaratkan para pihak untuk dapat memperjanjikan hal-hal apa saja yang 

menurut mereka diperlukan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan 

Pasal 1339 KUH Per. Alasan inilah yang membuat materi perjanjian kredit 

tidak memiliki formulasi yang standar. Kredit yang diberikan oleh bank 

kepada nasabah tentu mengandung risiko. Risiko yang dimaksud di sini 

merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu 

kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Terkait dengan pemberian kredit 

oleh bank, risiko yang dimaksud adalah ketidakmampuan debitur untuk 

membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal yang tidak 

dikehendaki.
18

 Oleh karena pemberian kredit mengandung risiko, maka bank 

diwajibkan untuk mempunyai keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan 
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debitur untuk melunasi utangnya. Dalam mendukung prinsip kepercayaan 

dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, bank juga menerapkan 

prinsip-prinsip lain, seperti Prinsip 5C, yaitu character (penilaian kepribadian 

apakah berkelakuan baik atau tidak), capacity (apakah memiliki kemampuan 

berbisnis yang baik), capital (apakah kondisi keuangan atau permodalannya 

memberikan kemampuan untuk membayar utang), condition of economy 

(kondisi ekonomi yang terkait dengan bisnis debitur) dan collateral 

(keharusan adanya agunan yang menjadi last resort bagi kreditur dalam hal 

kredit macet).
19

 

 Asas kebebasan berkontrak tersebut dalam praktik perbankan 

dihadapkan dengan adanya perjanjian baku. Abdulkadir Muhammad 

mengemukakan Kontrak Baku adalah perjanjian yang menjadi pedoman bagi 

setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha 

yang pada umumnya telah ditentukan oleh satu pihak yaitu pengusaha.
20

 

Dengan digunakannya kontrak baku oleh pihak bank selaku kreditur kepada 

debitur membuat debitur hanya mempunyai dua pilihan, menandatangani 

kontrak baku yang telah ditentukan oleh pihak bank untuk memperoleh kredit 

atau tidak menandatanganinya. Karena kebutuhan maka debitur 

menandatangani kontrak tersebut dengan harapan kredit yang diberikan 

mampu menyelesaikan permasalahan ekonominya. Namun debitur harus 

memenuhi segala kewajiban atas pemberian kredit oleh bank, terlebih lagi 

                                                           
 

19
 Munir Fuady. Hukum Kontrak. (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). (Bandung:  Citra 

Aditya Bakti. 2001), hal. 20 

 
20

 Abdulkadir Muhammad,  Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan , 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal.6 



11 

 

apabila debitur tidak mampu membayar kredit dengan tepat waktu, biasanya 

bank dalam perjanjian tersebut menerapkan sistem bunga berbunga, dimana 

keterlambatan membayar bunga pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan 

akan berbunga pula yang pada akhirnya utang belum terbayar lunas, debitur 

telah terbebani lagi oleh bunga yang terus membengkak. 
21

 

 Isi dari perjanjian kredit sangat bervariasi, namun lazimnya terdapat 

klausula-klausula yang dianggap penting untuk sebuah perjanjian kredit. 

Klausula-klausula yang dianggap penting dalam suatu perjanjian kredit, 

antara lain:
22

 

1. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (predisbursement 

clause) yang menyangkut pembayaran provisi, premi asuransi 

kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar 

kesalahan debitur maupun debitur dan asuransi barang jaminan, 

penyerahan barang jaminan beserta dokumennya. 

2. Klausula mengenai maksimum kredit (amount clause) yang 

merupakan obyek dari perjanjian kredit dan menjadi batas 

kewajiban kreditur dalam menyediakan dana selama tenggang 

waktu perjanjian. 

3. Klausula mengenai jangka waktu kredit yang merupakan tenggang 

waktu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan 

pelunasan kredit oleh debitur.  

4. Klausula mengenai bunga pinjaman (interest clause) yang 

merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun 

tidak langsung diperhitungkan dengan biaya dana untuk 

penyediaan fasilitas kredit tersebut. 

5. Klausula mengenai barang agunan kredit yang mengatur bahwa  

debitur tidak dapat melakukan penarikan atau penggantian barang 

jaminan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan 

bersama.. 

6. Klausula asuransi (insurance clause) yang bertujuan untuk 

mengalihkan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan 

maupun atas kreditnya sendiri. 
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7. Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (negative 

clause) yang pada utamanya bertujuan untuk melindungi 

kepentingan bank, baik secara yuridis maupun secara ekonomis, 

antara lain larangan untuk meminta kredit dari pihak lain tanpa 

seizin bank atau larangan mengubah bentuk perusahaan atau 

membubarkan perusahaan tanpa seizin bank. 

8. Trigger clause (opeisbaar clause) berupa klausula yang mengatur 

hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak 

walaupun jangka waktu perjanjian kredit belum berakhir. 

9. Klausula mengenai denda (penalty clause) yang dimaksudkan 

untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pemungutan, 

baik mengenai besarnya maupun mengenai kondisinya. 

10. Expense clause yang mengatur mengenai beban biaya atau 

ongkos-ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit dan 

biasanya dibebankan kepada nasabah debitur, meliputi antara lain 

biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, 

pengakuan utang dan penagihan kredit. 

11. Klausula mengenai ketaatan pada ketentuan bank untuk menjaga 

kemungkinan adanya hal-hal yang belum diperjanjikan secara 

khusus, akan tetapi masih dipandang perlu sehingga dianggap 

telah diperjanjikan secara umum, misalnya tempat dan waktu 

pencairan serta penyetoran kredit. 

12. Dispute settlement (alternative dispute resolution) yang 

merupakan klausula mengenai metode penyelesaian sengketa yang 

timbul antara kredit dan debitur sebagai akibat dari perjanjian 

kredit tersebut. 

  

 Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit 

perbankan, sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi 

maupun bentuk perjanjiannya yang akan mereka buat termasuk  perjanjian 

dalam bentuk kontrak buy back guarantee. Dalam perbankan tidak semua 

jenis kredit bisa menggunakan jaminan buy back guarantee, biasanya 

digunakan untuk jenis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit 

Kepemilikan Apartemen (KPA), dan Kredit Konstruksi.
23

 Selain itu, terdapat 

beberapa kondisi khusus ketika bank mensyaratkan buy back guarantee 

                                                           
 

23
 Dona Budi Kharisma, Buy Back Guarantee dan Perkembangan Hukum Jaminan 

Kontemporer Indonesia, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum UNS Surakarta,  Privat Law Vol. III No. 2 

Juli-Desember 2015. 
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selain pengikatan jaminan kebendaan. Kondisi khusus tersebut yaitu ketika 

bank setelah perjanjian kredit akan tetapi belum bisa melakukan proses Akta 

Jual Beli (AJB) dan proses pengikatan jaminan seperti Akta Pembebanan 

Hak Tanggungan (APHT) dan Akta Jaminan Fidusia.
24

 

 Perbankan berkepentingan untuk menyalurkan kredit perumahan bagi 

perorangan maupun badan usaha yang dalam hal ini adalah pengembang 

perumahan (developer). Pembelian rumah oleh konsumen melalui developer 

dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sistem tunai bertahap, yaitu konsumen 

membayar secara bertahap dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) 

tahun langsung kepada developer, atau yang kedua sistem KPR, yaitu dengan 

cara kredit yang pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. 

 Sistem KPR menuntut pihak bank menjadi lebih protektif atau lebih 

waspada terhadap legalitas dokumen rumah yang diberikan oleh developer, 

seperti:
25

  

1. Sertipikat tanah masih induk,  artinya, sertipikat tanah tersebut 

masih belum dipecah menjadi tanah tapak atau tanah pekarangan 

sesuai dengan luas tanah yang tertera dalam siteplan atau gambar 

ukur. 

2. Sertipikat tanah sudah dipecah dan selanjutnya akan dilakukan 

proses balik nama ke atas nama pembeli atau pasangan pembeli 

(suami/isteri) pada Kantor Pertanahan yang berwenang. 

3. Sertipikat tanah yang sudah dibaliknamakan ke atas nama 

pembeli atau pasangan pembeli (suami/isteri) selanjutnya akan 

dilakukan pembebanan Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan 

yang berwenang. 

4. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh 

instansi pemerintah yang berwenang. 

                                                           
 

24
 Ibid., 

 
25

 Isra Kusnadi, Perlindungan Hukum Bagi Bank Terhadap Pembelian Rumah Inden Secara 

Kredit Pemilikan Rumah  Melalui Deloper Perumahan, dalam 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381601&val=4097&title=PERLINDUNGAN%2

0HUKUM%20, diakses tanggal 18 April 2017 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381601&val=4097&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381601&val=4097&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20
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 Urgensi sifat protektif perbankan dalam sistem KPR berkaitan dengan 

kondisi dokumen hukum yang tidak atau belum lengkap, misalnya beberapa 

dokumen tersebut masih dalam proses penyelesaian pada instansi yang 

berwenang dan pada saat bersamaan developer mengalami krisis (modal) 

yang menyebabkan pembangunan rumah menjadi tidak siap dikerjakan sesuai 

dengan jangka waktunya. Implikasinya adalah pihak bank akan mengalami 

suatu kerugian, mengingat rumah yang telah dibiayai bank dan saat ini juga 

telah menjadi agunan bank menjadi berkurang nilainya. Kemudian pada saat 

rumah belum selesai di bangun oleh developer sesuai dengan jangka waktu 

yang telah disepakati, debitur mengalami wanprestasi yakni kemacetan dalam 

membayar angsuran KPR-nya di bank sehingga mengakibatkan bank 

mengalami kerugian dalam pembayaran oleh debitur sehingga bank 

mengalami Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah. Upaya yang 

akan dilakukan bank untuk pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan 

pada Kantor Lelang menjadi sia-sia oleh karena kondisi bangunan yang 

belum siap huni, yang secara otomatis menyebabkan pelelangan rumah 

tersebut tidak menarik minat masyarakat untuk membelinya dengan kondisi 

seperti itu. 

 Berdasarkan uraian di atas, konstruksi hukum dalam sistem KPR 

melibatkan pihak nasabah (debitur kredit), pihak developer, serta pihak 

perbankan. Nasabah yang bermaksud membeli rumah kepada Developer akan 

menggunakan pembiayaan KPR Bank tertentu. Pada satu sisi Developer 

segera membutuhkan dana dari debitur kredit untuk proses pembangunan 
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rumah yang dibelim oleh debitur kredit. Pada sisi lain Bank diwajibkan 

menjalankan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Oleh karena itu 

untuk mengisi kekosongan hukum yang bersumber pada masalah anggunanan 

kredit bank mengadakan perjanjian buy back guarantee kepada pihak ketiga 

(Developer) untuk menjamin pelunasan utang.  

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk penulisan tesis. Ruang lingkup penelitian dibatasi 

kepada   kedudukan Akta Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa, dan 

Akta Perjanjian Pembelian Kembali (Buy Back Guarantee) dalam Perjanjian 

Kredit Perbankan, dan perlindungan hukum terhadap bank yang diberikan 

developer apabila debitur wanprestasi. Judul yang dipilih adalah  

“KEDUDUKAN PERJANJIAN KREDIT YANG DIJAMIN DENGAN 

AKTA PENYERAHAN JAMINAN DAN PEMBERIAN KUASA DAN 

AKTA PERJANJIAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK 

GUARANTEE)”. 

 

B. Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukan di atas, maka 

penulis menemukan permasalahan hukum yang perlu untuk dianalisis terkait 

dengan kasus di dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah kedudukan Akta Penyerahan Jaminan dan Pemberian 

Kuasa, dan Akta Perjanjian Pembelian Kembali (Buy Back Guarantee) 

dalam Perjanjian Kredit Perbankan ? 
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2. Bagaimana perlindungan hukum bagi bank terhadap pembelian rumah 

secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui developer perumahan 

yang dijamin dengan Akta Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa, 

dan Akta Perjanjian Pembelian Kembali (Buy Back Guarantee)  ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk menggambarkan kedudukan Akta Penyerahan Jaminan dan 

Pemberian Kuasa, dan Akta Perjanjian Pembelian Kembali (Buy Back 

Guarantee) dalam Perjanjian Kredit Perbankan. 

2. Untuk menggambarkan perlindungan hukum bagi bank terhadap 

pembelian rumah secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui 

developer perumahan yang dijamin dengan Akta Penyerahan Jaminan dan 

Pemberian Kuasa, dan Akta Perjanjian Pembelian Kembali (Buy Back 

Guarantee).   

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, 

khususnya mengenai kedudukan perjanjian kredit dengan jaminan 

penyerahan jaminan dan pemberian kuasa dan perjanjian pembelian 

kembali (buy back guarantee). 
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b. Sebagai tambahan bahan kepustakaan mengenai kedudukan perjanjian 

kredit dengan jaminan penyerahan jaminan dan pemberian kuasa dan 

perjanjian pembelian kembali (buy back guarantee). 

 

b. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang 

diteliti khususnya mengenai kedudukan Akta Penyerahan Jaminan 

dan Pemberian Kuasa, dan Akta Perjanjian Pembelian Kembali (Buy 

Back Guarantee) dalam Perjanjian Kredit Perbankan, dan 

perlindungan hukum bagi bank terhadap pembelian rumah secara 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui developer perumahan yang 

dijamin dengan Akta Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa, dan 

Akta Perjanjian Pembelian Kembali (Buy Back Guarantee). 

b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi 

atau pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai kedudukan Akta 

Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa, dan Akta Perjanjian 

Pembelian Kembali (Buy Back Guarantee) dalam Perjanjian Kredit 

Perbankan, dan perlindungan hukum bagi bank terhadap pembelian 

rumah secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui developer 

perumahan yang dijamin dengan Akta Penyerahan Jaminan dan 

Pemberian Kuasa, dan Akta Perjanjian Pembelian Kembali (Buy Back 

Guarantee). 
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E. Sistimatika Penulisan 

 Dalam penelitian ini, penulis membagi keseluruhan penelitian 

menjadi 5 (lima) bab, yang kemudian masing-masing terdiri dari berbagai 

sub-bab untuk mempermudah  pemahaman. Adapun sistemtika penulisan ini 

adalah sebagai berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar 

belakang masalah dilanjutkan dengan identifikasi 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

 Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai tinjauan 

teoritis mengenai perjanjian kredit perbankan, jaminan, 

pemberian hak tanggungan, serta buy back guarantee. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang 

digunakan khususnya terkait dengan metode yang penulis 

pergunakan di dalam penelitian ini, serta cara perolehan bahan 

hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan yang dialami 

oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. 

BAB IV  PEMBAHASAN DAN ANALISIS  

Dalam bab ini dilakukan analisis beberapa permasalahan 

penelitian dan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yang 
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menerangkan masing-masing permasalahan, sehingga 

penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang ada. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu berisi 

tulisan singkat yang diambil dari pembahasan dan masalah-

masalah yang dipaparkan penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




