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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai 

strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut 

dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana 

(surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana 

(lack of funds). Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan 

perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem bagi semua sektor 

perekonomian. Dalam literatur ekonomi dan keuangan, peranan bank 

digambarkan sebagai lembaga intermediasi (financial intermediary) yang 

menghubungkan para pemilik dana (owner funds) dan pengguna dana (user of 

funds) di tengah-tengah kegiatan masyarakat. Pemilik dana terdiri dari rumah 

tangga, korporasi ataupun badan usaha/lembaga yang sesuai dengan 

karakteristiknya tergolong sebagai unit yang surplus dana dan mencari instrumen 

untuk penempatan surplus dana yang dimilikinya. Demikian juga halnya dengan 

pengguna dana, mereka terdiri dari rumah tangga, korporasi dan badan 

usaha/lembaga yang merupakan unit yang membutuhkan dana untuk membiayai 

kegiatan usahanya. Karena berbagai alasan yang mendasari seperti tidak saling 

mengenal antara yang satu dengan yang lain serta untuk menghindari diri dari 

risiko yang mungkin terjadi (avoiding the risk), pemilik dana pada umumnya tidak 

berhubungan secara langsung dengan pengguna dana, sehingga keberadaan 
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lembaga intermediasi sangat penting bagi kelangsungan hubungan di antara 

keduanya. Tanpa lembaga intermediasi tidak akan tercipta alokasi dana yang 

optimal di tengah-tengah masyarakat. 

 Bank sebagai lembaga intermediasi mengumpulkan berbagai jenis simpanan 

yang disetor para penabung/deposan dengan jumlah dan jangka waktu yang 

berbeda-beda. Dana yang dikumpulkan tersebut disalurkan kepada mereka yang 

membutuhkan, terutama ditujukan kepada sektor usaha yang produktif. Sebagai 

lembaga kepercayaan, bank harus menjaga agar simpanan para pemilik dana tetap 

utuh dan dapat memberikan hasil, dan bank juga harus mampu membayarkannya 

kembali kepada pemilik dana sesuai dengan yang telah diperjanjikan semula. 

Dengan demikian bank harus senantiasa menjaga agar dana yang dipinjamkannya 

tetap dapat tertagih kembali (collectible) dan tidak menjadi macet. 

 Dengan adanya hubungan keperdataan di antara pemilik dana dengan bank 

serta di antara bank dengan pengguna dana, maka diperlukan serangkaian 

perangkat hukum yang mampu untuk mengatur hubungan privat dimaksud, 

sekaligus yang dapat berperan untuk mengarahkan kegiatan pihak-pihak terkait 

untuk mensukseskan pembangunan nasional.
1
 Hukum yang kondusif bagi 

perbankan untuk keberhasilan pembangunan ekonomi nasional sedikitnya harus 

memenuhi 5 (lima) syarat yakni stability, predictability, fairness, educative, dan 

kemampuan untuk meramalkan bagaimana berfungsinya sistem ekonomi.
2
 

 Seiring perkembangan jaman, dengan berubahnya dunia perekonomian di 

Indonesia  dan adanya ketidaklengkapan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 

                                                           
1
  Jonker Sihombing, Butir-Butir Hukum Perbankan, (Jakarta: Redcarpet Studio, 2011), hal. 1-2. 

2
  Jonker Sihombing, Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, (Bandung: 

Alumni, 2010), hal. 2. 
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7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka pada tahun 1998 telah dilakukan 

perubahan terhadap undang-undang tersebut sehingga lahirlah Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 Tentang Perbankan. Pertimbangan-pertimbangan utama dilakukan 

perubahan tersebut, diantaranya, untuk menghadapi perkembangan perekonomian 

nasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan perekonomian 

global. Juga, untuk menghadapi tantangan dunia perbankan yang semakin 

kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju. Selain itu, juga guna 

menyesuaikan diri dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional 

di bidang perdagangan barang dan jasa. 

  Kegiatan usaha bank secara umumnya adalah pengumpulan dana, 

pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, serta 

pemberian jasa keuangan lainnya, misalnya, berupa pemberian bank garansi, 

menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (safe deposit box), 

melakukan kegiatan penyertaan modal, berusaha dalam kegiatan dana pensiun, 

kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (trust), dan 

sebagainya. Secara garis besar kegiatan jasa perbankan tersebut jika dilihat dari 

segi pendapatannya, dikenal dengan jasa yang menghasilkan pendapatan berupa 

bunga, seperti pemberian kredit dan pendapatan nonbunga (fee based income), 

seperti dari menyewakan safe deposit box, transaksi valuta asing, bank garansi, 

dan sebagainya.
3
  

                                                           
3
  Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti cetakan 

ke-enam, 2012), hal. 139. 
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 Penyaluran dana (fund lending) adalah kegiatan usaha meminjamkan dana 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit (utang). Menurut Pasal 1 butir 11 

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat disamakan 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
 Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih di 

bawah standar, dimana pendapatan masyarakat masih dibawah rata-rata, maka 

dalam hal ini peranan bank dalam bidang penyaluran kredit sangat penting 

keberadaannya. Kredit sangat dibutuhkan banyak orang atau pihak dalam menata 

kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kebutuhan akan kredit tidak saja diperlukan 

oleh nasabah umum tetapi juga oleh nasabah yang berbentuk badan usaha 

(perusahaan). Dana yang diterima masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan, 

baik berupa tabungan, giro, maupun deposito, pada akhirnya diedarkan kembali 

oleh bank, misalnya lewat pasar uang (money market), pendepositoan, investasi 

dalam bentuk lain, dan terutama dalam bentuk pemberian kredit. 

 Menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, 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 

                                                           
4
  Abdullah Muhammad, Rilda Murniaty, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti), 2002, hal. 58. 
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utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau 

pembagian hasil keuntungan”. 

 Pengertian kredit di atas pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11 mengalami sedikit perubahan, 

selengkapnya adalah sebagai berikut: 

        “Kredit 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 jumlah bunga”. 

 Dari kedua pengertian tersebut terlihat adanya suatu perbedaan mengenai 

kontraprestasi yang akan diterima, semula kontraprestasi dari kredit tersebut dapat 

berupa bunga, imbalan, atau hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan yang 

baru kontraprestasi hanya berupa bunga. Latar belakang perubahan tersebut 

mengingat kontraprestasi berupa imbalan hasil keuntungan merupakan 

kontraprestasi yang khusus terdapat dalam pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah yang berbeda sekali penghitungannya dengan kontraprestasi berupa 

bunga.
 5

 

 Untuk membuat suatu perjanjian kredit harus memenuhi syarat-syarat 

supaya perjanjian tersebut diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. 

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang 

penting memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUH Perdata. Namun dari sudut 

pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena 

                                                           
5
  Muhammad Djumhana, Op. Cit., hal. 413. 
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hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang 

membuatnya. Dalam dunia modern yang kompleks ini perjanjian lisan tentu sudah 

tidak dapat disarankan untuk digunakan meskipun secara teori diperbolehkan 

karena lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah 

dikemudian hari. Untuk itu setiap transaksi apapun harus dibuat tertulis yang 

digunakan sebagai alat bukti. Kita menyimpan tabungan atau deposito di bank 

maka akan memperoleh buku tabungan atau bilyet deposito sebagai alat bukti. 

Untuk pemberian kredit perlu dibuat perjanjian kredit sebagai alat bukti. 

 Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada pasal 1 

ayat 11 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang 

perbankan. Dalam pasal itu terdapat kata-kata: “Penyediaan uang atau tagihan 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat 

perjanjian. Meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus 

dibuat secara tertulis namun menurut pendapat penulis, dalam organisasi bisnis 

modern dan mapan maka untuk kepentingan admisnistrasi yang rapi dan teratur 

dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu 

perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit 

harus tertulis. 

 Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur didasarkan atas 

kepercayaan dan harus dilakukan dengan hati-hati,
6
 karena kredit yang diberikan 

selalu mengandung risiko, selain permasalahan kredit yang macet, juga ada 

                                                           
6
  Dalam pemberian kredit atau pembiayaan, bank selalu melakukan analisis kredit yang 

merupakan salah satu upaya untuk memenuhi asas prinsip kehati-hatian (prudential banking 

principle). 
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permasalahan wanprestasi, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar batas 

waktu atau tidak melaksanakan ketentuan yang ada di dalam perjanjian kredit, bila 

ini terjadi bank akan mengalami kerugian. Maka sebelum kredit diberikan terlebih 

dahulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang 

nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan serta faktor-

faktor lainnya. Tujuan analisis adalah agar bank yakin bahwa kredit yang 

diberikan benar-benar aman.
7
 

  Adakalanya bank, karena suatu sebab tertentu harus menghadapi resiko 

kerugian yang timbul sebagai akibat kegagalan dari debitur dalam memenuhi 

kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit. Apabila resiko ini tidak dimitigasi 

dengan baik oleh bank, maka jumlah kredit bermasalah bank akan meningkat dan 

selanjutnya akan meningkatkan persentase Non Performing Loan (NPL) terhadap 

total pinjaman, dimana hal ini akan berpengaruh negatif terhadap tingkat 

kesehatan bank tersebut.  

 Kredit bermasalah atau Non Performing Loan, menjadi salah satu penyakit 

yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Apa yang menjadi 

penyebab terjadinya hal tersebut ?, Kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai 

faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya 

kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, 

                                                           
7
  Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 101.  
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itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank. Lemahnya sistem 

administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit 

bermasalah. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit bermasalah 

adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan 

usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga 

kredit. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank 

harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, 

agunan dan prospek usaha dari debitur. 

 Pada penelitian ini, penulis akan membahas mengenai penanganan kredit 

bermasalah pada PT. Bank Panin, Tbk. Di mana jumlah kredit bermasalah pada 

PT. Bank Panin, Tbk meningkat sebesar Rp. 691.460.000.000,- (enam ratus 

sembilan puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah)  atau 23,57% (dua 

puluh tiga koma lima puluh tujuh persen) dari Rp. 2.933.120.000.000,- (dua 

triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh juta rupiah) di tahun 

2015 menjadi Rp. 3.624.570.000.000,- (tiga triliun enam ratus dua puluh empat 

miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) di tahun 2016. Peningkatan tersebut 

disebabkan oleh meningkatnya jumlah kredit yang diberikan pada tahun 2016 

sebesar 6,20% (enam koma dua puluh persen). Disamping peningkatan jumlah 

kredit, kondisi perekonomian yang masih belum sepenuhnya pulih juga 

menyebabkan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) meningkat dari 

2, 44% (dua koma empat puluh empat persen) (NPL Bruto) dan 0,55% (nol koma 

lima puluh lima persen) (NPL Neto) di tahun 2015. Dari segi sektor ekonomi 
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penyaluran kredit, kredit bermasalah yang berasal dari sektor perdagangan, jasa 

dan lain-lain mengalami peningkatan di tahun 2016.
8
 

 Dalam praktiknya, bank pada umumnya mempunyai beberapa alternatif 

penyelesaian kredit bermasalah yang dapat dilakukan berdasarkan kemampuan 

dan itikad baik dari debitur. Alternatif penyelesaian tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi penyelesaian secara kompromi (compromised settlement), seperti 

restrukturisasi kredit (restructuring) atau penjadualan kembali (rescheduling) 

untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. 

Bank juga dapat dapat melakukan pembaruan utang (novasi) maupun pengalihan 

utang debitur kepada pihak ketiga (subrogasi) untuk debitur yang masih bersifat 

kooperatif dalam menyelesaikan kreditnya. Bank juga akan mempertimbangkan 

alternatif penyelesaian dengan menerima penyerahan secara sukarela atas agunan 

milik debitur sebagai pemenuhan atas pembayaran utangnya. Dalam dunia 

perbankan, penyerahan agunan debitur tersebut dikenal dengan istilah Agunan 

Yang Diambil (AYDA). Akan tetapi apabila debitur sudah tidak mempunyai 

kemampuan membayar dan tidak kooperatif kepada bank untuk menyelesaikan 

kredit bermasalahnya, maka alternatif penyelesaian terakhir yaitu bank akan 

menempuh upaya non compromised settlement dengan melakukan proses hukum 

berupa eksekusi terhadap agunan yang diberikan oleh debitur guna penyelesaian 

kreditnya.  

 Persyaratan penyertaan agunan dalam perjanjian kredit merupakan salah 

satu mekanisme yang lazim dalam transaksi perbankan. Agunan yang dimaksud 

adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam 

                                                           
8
  Annual Report 2016, Panin Bank, hal. 228-229. 
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rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
9
 

Fungsi dari pemberian jaminan adalah guna memberikan hak dan kekuasaan 

kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan 

tersebut, bila debitor cidera janji atau tidak membayar kembali utangnya pada 

waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
10

 

 Adanya jaminan ini sangat penting kedudukannya dalam mengurangi resiko 

kerugian bagi pihak bank (kreditor). Adapun jaminan yang ideal dapat dilihat dari 

kriteria sebagai berikut:
11

 

1. Dapat membantu memperoleh kredit bagi pihak yang memerlukan; 

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk 

meneruskan usahanya; 

3. Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa apabila perlu 

maka diuangkan untuk melunasi utang si debitor. 

 Dalam praktek perbankan sehari-hari, agunan tersebut dapat diikat dengan 

lembaga jaminan Gadai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(selanjutnya disingkat KUH Perdata) dan lembaga jaminan Fidusia berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, apabila agunan tersebut 

merupakan benda bergerak, atau dengan lembaga Hak Tanggungan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah 

Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disingkat 

Undang-Undang Hak Tanggungan), apabila agunan tersebut berupa tanah dan 

                                                           
9
  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 23. 
10

  Thomas Suyatno dkk, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama edisi ke- 

dua, 1994), hal. 45. 
11

  R. Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit (termasuk Hak Tanggungan) Menurut 

Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 1996), hal. 29. 



11 
 

atau bangunan. Lembaga jaminan yang disebutkan terakhir lebih disukai oleh 

bank, karena nilai agunan berupa tanah dan atau bangunan mempunyai collateral 

coverage yang relatif stabil dibandingkan dengan jaminan lainnya. Nilai agunan 

berupa tanah dan atau bangunan biasanya akan mengalami peningkatan nilai jual 

(nilai ekonomis) dari tahun ke tahun terutama di kota-kota besar.
12

  

 Berbeda dengan nilai agunan berupa barang bergerak yang biasanya justru 

mengalami penurunan atau penyusutan seiring bertambahnya waktu. Bank juga 

beranggapan bahwa jaminan yang bersifat kebendaan berupa tanah, akan lebih 

memberikan rasa aman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusinya 

apabila debitur cidera janji atau wanprestasi terhadap kewajibannya. 

 Lahirnya lembaga Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 

Berkaitan dengan Tanah, disambut baik oleh pelaku usaha perbankan di 

Indonesia. Lembaga Hak Tanggungan dinilai dapat membawa perubahan yang 

lebih baik dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur pemegang jaminan 

hak atas tanah dan bangungan yang sebelumnya menggunakan lembaga Hipotik. 

 Pasal 10 Ayat (2) UUHT mengatur bahwa pemberian Hak Tanggungan 

dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. APHT merupakan akta PPAT yang memuat mengenai 

pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor sebagai jaminan untuk pelunasan 

piutangnya.  

                                                           
12

  Djuhaenda Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat 

Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (suatu konsep dalam  

menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti cetakan 

pertama, 1996), hal 310-311. 
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 Masyarakat khususnya kalangan perbankan sangat berharap dengan 

berlakunya UUHT maka masalah ketidakpastian eksekusi hak jaminan yang 

dahulu sering timbul pada saat berlakunya hipotik menjadi tidak muncul lagi atau 

setidaknya dapat dikurangi sehingga tidak menimbulkan problema baru dalam 

dunia perbankan. Keberadaan UUHT dirancang sebagai hak jaminan yang kuat 

dengan ciri khas eksekusi mudah dan pasti. UUHT tersebut menyediakan cara-

cara eksekusi yang lebih mudah daripada melalui gugatan perkara perdata biasa, 

sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UUHT mengatur bahwa untuk mengeksekusi 

Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penjualan di bawah 

tangan jika dengan cara itu menguntungkan semua pihak dan penjualan objek Hak 

Tanggungan dengan pelelangan. Setiap pelaksanaan lelang akan diterbitkan 

risalah lelang yang merupakan akta otentik dari pembelian suatu barang melalui 

proses penjualan secara lelang, sehingga dengan alat bukti risalah lelang tersebut 

hak kepemilikan atas obyek lelang (tanah) akan jatuh kepada pihak pemenang 

lelang.
13

 

 Dalam konteks eksekusi penjualan di bawah tangan pelaksanaannya harus 

memenuhi beberapa persyaratan, antara lain adanya kesepakatan antara pemberi 

Hak Tanggungan (debitur) dan pemegang Hak Tanggungan (kreditur). Eksekusi 

penjualan di bawah tangan memerlukan keabsahan penjualan objek Hak 

Tanggungan oleh bank berdasarkan surat kuasa untuk menjual di bawah tangan 

dari pemberi Hak Tanggungan. Eksekusi penjualan di bawah tangan merupakan 

bentuk perkembangan baru yang dapat memberikan kemudahan bagi kreditur dan 

debitur, karena pelaksanaannya dianggap lebih efisien. Namun demikian, eksekusi 

                                                           
13

  Pasal 1 ayat 35 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang. 
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Hak Tanggungan yang dilakukan oleh bank sebagai kreditur tidaklah mudah 

dilaksanakan. Kendala yang timbul antara lain dikarenakan upaya penjualan di 

bawah tangan sangat tergantung pada kerjasama dan itikad baik debitur, sehingga 

apabila debitur tidak kooperatif, maka sulit untuk dilaksanakan, dan juga adanya 

upaya perlawanan hukum dari debitur maupun pihak ketiga dalam proses 

penanganan perkara di Pengadilan Negeri,  yang membuat Pejabat Lelang tidak 

memiliki kewenangan apapun dalam melaksanakan penjualan objek yang diikat 

dengan Hak Tanggungan guna mendapatkan pelunasan dari hutang debitur. 

 Faktor permasalahan tersebut pada akhirnya membuat bank sebagai kreditur 

tidak dapat menjalankan eksekusi Hak Tanggungan dengan mudah sesuai dengan 

cita-cita pembentukan Undang-Undang Hak Tanggungan sebagaimana yang 

tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan. Padahal 

kemudahan untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan sangat membantu bank 

dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Bank akan semakin mengalami kerugian 

apabila kredit bermasalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 

yang relatif cepat.  

 Terkait dengan proses eksekusi Hak Tanggungan guna penyelesaian kredit 

bermasalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana 

PT. Bank Panin, Tbk  dalam melakukan eksekusi hak tanggungan dalam rangka 

penyelesaian kredit bermasalah. Selanjutnya penulis menuliskannya dalam bentuk 

tesis dengan judul: PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI 

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK PANIN, TBK. 

 

1.2  Rumusan Masalah 
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 Berdasarkan Uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian 

diatas, maka dalam hal ini permasalahan yang dapat dikemukakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet lewat eksekusi Hak 

Tanggungan di PT. Bank Panin Tbk ? 

2. Bagaimana kekuatan pembuktian akta notariil di dalam perjanjian kredit 

? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk meneliti dan menganalisa mekanisme penyelesaian kredit macet 

lewat eksekusi Hak Tanggungan, beserta kendala-kendala yang dihadapai 

oleh PT. Bank Panin Tbk dalam melaksanakan eksekusi Hak 

Tanggungan sebagai bentuk penyelesaian kredit macet. 

2. Untuk meneliti dan menganalisa kekuatan pembuktian akta notariil di 

dalam perjanjian kredit, jika suatu saat terjadi permasalahan kredit macet 

antara kreditur dan debitur. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan secara teoritis 

bagi pengembangan teori hukum dalam upaya penyelesaian kredit macet, 

khususnya bagi Hukum Perbankan, Hukum Jaminan dan Hukum Acara 

Perdata  
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2. Secara praktis 

Penelitian ini dapat dipergunakan antara lain, sebagai bahan saran dan 

masukan bagi para pihak di dalam penyelesaian kredit macet pada 

lembaga perbankan. Di samping itu, hasil dari penelitian ini untuk 

mendapatkan informasi penting mengenai kepastian hukum pemenuhan 

hak kreditur dalam penyelesaian kredit macet serta kendala-kendala apa 

saja yang dihadapi selama proses eksekusi Hak Tanggungan berlangsung, 

dan kekuatan pembuktian akta notariil dalam perjanjian kredit. Serta 

bermanfaat bagi para-para pihak yang terkait dengan proses Eksekusi 

Hak Tanggungan. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Pembahasan pada penelitian ini akan disusun dalam suatu sistematika 

sebagai berikut: 

 

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai Latar Belakang Penelitian, Pokok 

Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan 

Tesis.   

 

Bab II Tinjauan Pustaka, menjelaskan mengenai tinjauan secara umum atas teori 

yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam 

menjawab permasalahan. Teori-teori umum ini merupakan kumpulan pendapat 

para ahli atau merupakan bahan dari hasil penelitian sebelumnya. 
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Bab III Metodologi Penelitian, membahas mengenai metode pendekatan yang 

digunakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yaitu dengan menggunakan 

penelitian hukum yuridis normatif, meneliti asas-asas hukum, kaedah-kaedah 

hukum, dan sistematika hukum yang berlaku. Spesifikasi penelitian dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang menjelaskan fakta-fakta 

yang berupa data sekunder yang berhubungan dengan hukum jaminan khususnya 

jaminan dalam perbankan. Bahan penelitian yang berupa studi kepustakaan dan 

metode analitis data. 

 

Bab IV Analisis dan Pembahasan, yang menjawab permasalahan Tesis ini yang 

terdiri dari: 

1. Mekanisme penyelesaian kredit macet lewat eksekusi jaminan Hak 

Tanggungan yang efektif, efisien dan berkeadilan beserta kendala-kendala 

yang dihadapi oleh PT. Bank Panin, Tbk selama proses penyelesaian 

kredit macet lewat eksekusi Hak Tanggungan. 

2. Menganalisa kekuatan pembuktian akta notariil di dalam perjanjian kredit, 

jika suatu saat terjadi permasalahan kredit macet antara kreditur dan 

debitur. 

 

Bab V Kesimpulan dan Saran, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang 

didasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan dihubungkan dengan 

analisis yang dilakukan.




