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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang   

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional 

merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 

rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, 

para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik 

perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar untuk 

mewujudkannya.  Keberadaan bank sebagai lembaga intermediary dalam 

bidang perekonomian membawa dampak dalam kelancaran pelaksanaan 

pembangunan dari masa ke masa. Seiring dengan meningkatnya tingkat 

kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang perekonomian mendorong 

peranan perbankan semakin dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat tersebut, terutama dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan bagi 

masyarakat.1 Pengertian mengenai Perbankan sendiri dapat ditemukan dalam 

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Perbankan) yang berbunyi sebagai berikut: 

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya”.  

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

2012), hal. xv.   
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Sedangkan pengertian mengenai bank ada terdapat dalam Pasal 1 butir 2 yang 

berbunyi sebagai berikut :  

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Jadi di dalam rangka perwujudan pembangunan nasional dan peningkatan 

taraf hidup rakyat banyak, perbankan memiliki peran yang sangat penting. 

Dengan adanya lembaga yang kegiatan usahanya menghimpun dana 

masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat, 

seperti lembaga Bank sangat banyak membantu pelaku usaha untuk 

memperoleh tambahan modal untuk membantu mewujudkan usahanya. 

 Berikut adalah sebagian dari kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur 

dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan :  

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, 

Deposito Berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit 

c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. 

 

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian kredit adalah salah 

satu kegiatan usaha Bank. Pengertian kredit sendiri menurut Pasal 1 butir 11 

Undang-Undang Perbankan adalah 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 hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga.  
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Jadi disini dengan adanya pemberian kredit dari kreditur (dalam hal ini bank) 

kepada debitur berdasarkan suatu perjanjian kredit maka timbulah suatu hak 

dan kewajiban diantara mereka. Bagi bank kewajiban tersebut adalah dalam 

bentuk pemberian pinjaman uang kepada debitur untuk jangka waktu 

tertentu, sedangkan hak bank adalah untuk menerima kembali 

pinjaman/kredit yang diberikannya kepada debitur berikut dengan bunganya. 

Bagi debitur kewajiban tersebut adalah untuk membayar kembali pinjaman 

tersebut dengan cara menyicil/secara mengangsur kepada bank sesuai jadwal 

yang disepakati bersama diantara mereka, sedangkan haknya adalah untuk 

menerima kucuran dana hasil dari pemberian kredit dari bank berdasarkan 

perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh mereka. 

Kegiatan usaha pemberian kredit tidak terlepas dari adanya unsur 

kepercayaan antara bank selaku pemberi kredit dengan debitur selaku pihak 

yang menerima kredit. Jadi kepercayaan adalah unsur yang penting di dalam 

dunia perkreditan. Dilihat dari asal katanya, kredit berasal dari bahasa Yunani 

yaitu credere yang artinya kepercayaan (truth), maka dalam pemberian kredit 

didasarkan pada suatu kepercayaan, atas fasilitas kredit yang diberikan 

tersebut harus sesuai dengan tujuan yang dimaksud agar pemberian fasilitas 

kredit tersebut dapat kembali dengan aman dan menguntungkan.1 

Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank haruslah 

menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan bank harus mampu 

melindungi dengan baik apa yang dititipkan oleh masyarakat kepadanya.2 

                                                           
1 Try Widiyono, Agunan Kredit Dalam Financial Engineering, (Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 2009), hal. 2-3. 
2 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : Gramedia 

Pustaka Utama, 2003), hal. 62. 
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Oleh karena bank merupakan lembaga yang dalam kegiatan usahanya tidak 

terlepas dari unsur kepercayaan maka bank harus menjaga kepercayaan yang 

diberikan masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian di 

dalam kegiatan pemberian fasilitas kredit.  

Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka 

pemberian kredit tercermin dalam kriteria-kriteria yang dinamakan “The Five 

C’s Principle of Credit Analysis”3 yaitu : 

1. Character (watak) 

2. Capacity (kemampuan) 

3. Capital (modal) 

4. Collateral (jaminan)  

5. Conditioan of economy (kondisi ekonomi)  

Prinsip-prinsip tersebut berlaku umum dalam dunia perbankan dan diterapkan 

untuk menjamin penyaluran kredit sesuai fungsi dan tujuannya, serta 

menghindari kerugian bagi pihak bank ataupun munculnya kasus kredit 

bermasalah.  

Di dalam pemberian fasilitas kredit, bank akan menuangkannya di 

dalam akta perjanjian kredit, akta mana ditandatangani oleh pihak bank dan 

debitur. Perjanjian kredit dibuat oleh bank sebagai kreditur dan nasabah 

sebagai debitur, dimana perjanjian ini umumnya bersifat baku (standard 

contract).4  

                                                           
3Sentosa Sembiring, Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi 

Bisnis Perbankan, (Gloria Juris, Volume 7, nomor 1, Januari-April 2007), hal.25-26. 
4 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenadamedia 

Group, 2008), hal. 71.  
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Perjanjian kredit menurut KUHPerdata merupakan salah satu dari 

bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga 

KUHPerdata Pasal 1754-1769.  Menurut Pasal 1754 KUHPerdata disebutkan 

bahwa : “Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak 

yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang 

yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama.”5 Dahulu, sebelum 

dikenal perjanjian kredit, perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk uanglah 

yang dilakukan oleh para subjek hukum. Perjanjian pinjam meminjam ini 

merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan 

kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis 

karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan 

mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.6 

Umumnya, baik perjanjian pinjam meminjam maupun perjanjian kredit 

dibuat dengan akta autentik yang dibuat oleh Notaris (notariil). Hal ini 

dimaksudkan agar hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun 

debitur jelas tertuang dalam perjanjian tertulis yang autentik, sehingga dapat 

dijadikan alat bukti yang sah di kemudian hari apabila terjadi wanprestasi. 

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian pokok yang 

penandatanganannya diikuti dengan perjanjian ikutannya yaitu berupa 

perjanjian pengikatan jaminan. Bank sebelum memberikan fasilitas kredit 

kepada debitur tentunya harus melalui beberapa proses dan tahapan. Selain itu 

                                                           
5 Indonesia (1), “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)”, Cet 

XXXV, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 

Pasal 1754. 
6 R.Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 125  
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untuk menjamin terbayarnya kewajiban debitur kepada bank sehubungan 

dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur, bank 

mensyaratkan adanya pemberian jaminan oleh debitur yang nilainya 

mencukupi untuk menjamin fasilitas kredit yang diberikan oleh bank. 

Perjanjian kredit diberikan untuk jangka waktu tertentu yang mana setelah 

jatuh tempo harus dilunasi oleh debitur berikut dengan bunga-bunganya. 

Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula risiko tidak 

terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.  

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

unsur-unsur di dalam pemberian kredit yaitu :  

a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan pihak 

debitur yang disebut dengan perjanjian kredit. 

b. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang 

memberikan pinjaman, yang dalam hal ini adalah bank dan pihak 

debitur sebagai pihak yang membutuhkan uang pinjaman atau barang 

atau jasa. 

c. Adanya unsur kepercayan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan 

mampun membayar atau mencicil kreditnya 

d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur 

e. Adanya pemberian sejumlah uang atau barang atau jasa oleh pihak 

kreditur kepada pihak debitur.  

f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang atau barang atau jasa pihak 

debitur kepada kreditur disertai dengan pemberian imbalan atau bunga 

atau pembagian keuntungan. 
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g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan 

pengembalian kreditur oleh debitur. 

h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan 

waktu.  

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten, maka 

diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Pedoman perkreditan 

dan pembiayaan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang telah 

diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 

tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dimana mewajibkan bank 

(dalam hal ini Direksi) di mana dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-

hatian, Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan agar kualitas Aset senantiasa baik. Penilaian terhadap 

kualitas aset dilakukan terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif. 

Yang dimaksud dengan Aset Produktif berdasarkan Pasal 1 butir 3 Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank 

Umum adalah :  

penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk 

kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, 

tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali 

(reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi 

rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat 

dipersamakan dengan itu.  

 

Jadi pada intinya yang dimaksud dengan Aset Produktif adalah aset yang 

memberikan penghasilan bagi bank baik dalam bentuk bunga, kupon, 

tagihan-tagihan dan bentuk lainnya.   
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Sementara itu berdasarkan Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang 

dimaksud dengan Aset Non Produktif adalah :  

“aset Bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara 

lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai 

(abandoned property), rekening antar kantor, dan suspense account.”  

Jadi pada aset produktif atau biasa disebut non earning aset, bank tidak lagi 

dapat memperoleh penghasilan darinya.  

 Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, di samping 

menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan prudent. 

Dikatakan sebagai bisnis penuh resiko (full risk business) karena aktivitasnya 

sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk 

tabungan, maupun deposito, sehingga dapat menunjang pergerakan sektor riil 

melalui pembiayaan. Dalam melaksanakan pembiayaan, bank perlu 

mengelola resiko pembiayaan pada tingkat yang memadai agar dapat 

meminimalkan potensi kerugian atau macet. Untuk mengelola resiko ini, bank 

dapat melakukan dua pilihan yaitu sebelum realisasi pembiayaan dengan 

pengikatan agunan dan setelah realisasi pembiayaan dengan terlibat secara 

langsung terhadap pembinaan dan mengawasi aktivitas bisnis nasabah.7  

 Dalam setiap kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko 

akan kemungkinan adanya wanprestasi dari debitur. Wanprestasi adalah suatu 

                                                           
7 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hal. 201. 
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istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.8 Bentuk 

wanprestasi dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu:9 

a. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya; 

b. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/ 

melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya; 

c. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya; 

d. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.   

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung 

risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, 

sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang pada asas-asas 

perkreditan yang sehat guna melindungi dan memelihara kepentingan dan 

kepercayaan masyarakat.  

Bank dalam melakukan pemberian kredit wajib mempunyai keyakinan 

atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai 

dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan 

yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Untuk 

memitigasi kerugian yang akan timbul bank  di dalam pemberian fasilitas 

kredit mensyaratkan adanya suatu jaminan yang dapat digunakan sebagai 

pengganti pelunasan hutang bilamana dikemudian hari debitur cidera janji 

atau wanprestasi. Jaminan kredit merupakan pelunasan yang diberikan oleh 

debitur yang akan dieksekusi oleh bank bilamana debitur wanprestasi/tidak 

mampu memenuhi kewajibannya pada bank.  

                                                           
8 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, Cetakan Pertama, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 69. 
9 Ibid., hal. 70. 
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KUHPerdata tidak memberikan definisi yang tegas mengenai jaminan. 

Namun demikian, Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dapat dijadikan petunjuk 

untuk menentukan rumusan jaminan, yang mana kedua pasal tersebut 

mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan seluruh harta kekayaan debitur 

merupakan jaminan pelunasan utangnya. 10 

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan 

Pemberian Kredit bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu 

keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang 

diperjanjikan.11 

Jaminan terdiri dari jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan 

umum merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur 

dan menyangkut semua harta debitur, sedangkan jaminan khusus merupakan 

jaminan yang memberikan kedudukan kepada kreditur tertentu untuk 

didahulukan dalam pelunasan utangnya dibandingkan kreditur-kreditur 

lainnya. 12 

Untuk menjamin pengembalian kredit yang diberikan maka atas 

jaminan-jaminan yang diserahkan oleh debitur diadakan pengikatan secara 

yuridis formil oleh pihak kreditur/bank. Sifat perjanjian pengikatan jaminan 

itu bersifat accesoir, yaitu perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian 

pokoknya, yang mana dalam perjanjian pokok tersebut debitur menyerahkan 

jaminan untuk diikat oleh bank. Perjanjian jaminan ini tergantung pada 

                                                           
10 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi 

Jaminan, Jilid II, (Jakarta : Penerbit Ind-Hill-Co, 2009), hal. 5. 
11 Hermansyah,  Op. Cit., hal. 68. 
12 Frieda Husni Hasbullah, Op. Cit., hal. 8-11. 
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perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok batal atau berakhir, maka 

perjanjian jaminan juga akan batal atau berakhir dengan sendirinya menurut 

hukum. 

 Agar bank memperoleh preferensi atas jaminan yang diberikan oleh 

debitur untuk menjamin pinjaman yang diberikan oleh bank, maka terhadap 

jaminan tersebut harus didaftarkan kepada lembaga/instansi/kantor  

pendaftaran terkait. Untuk objek jaminan benda tidak bergerak berupa tanah 

dan bangunan maka pengikatan jaminannya harus didaftarkan ke kantor 

pertanahan, sedangkan untuk objek jaminan tidak bergerak, berwujud 

maupun tidak berwujud pengikatan jaminannya harus didaftarkan ke Kantor 

Pendaftaran Fidusia. Sedangkan untuk objek jaminan berupa kapal laut yang 

beratnya 20M3 atau lebih maka pengikatan jaminannya harus didaftarkan ke 

Syahbandar. Pada prakteknya, bank lebih menyukai jaminan berupa tanah dan 

bangunan yang pengikatannya dengan menggunakan hak tanggungan, karena 

nilai agunannya mempunyai collateral coverage yang relatif lebih stabil 

daripada jaminan lainnya.   

Pada setiap pemberian kredit, bank dan debitur lazimnya 

memperjanjikan berbagai hal seperti jangka waktu pemberian fasilitas, 

kewajiban pembayaran kembali disertai dengan jadwal atau rencana 

pembayaran angsuran pokok dan bunga serta kewajiban lain yang harus 

dipenuhi. Apabila dalam perkembangannya, debitur mulai memperlihatkan 

tanda-tanda: 13  

1. Mulai menunggak membayar angsuran pokok dan bunga 

                                                           
13 Indrawati Soewarso, Aspek Hukum Jaminan Kredit (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 

2002), hal. 109. 
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2. Menggunakan kredit menyimpang dari tujuannya 

3. Menyampaikan laporan keuangan hasil rekayasa 

4. Mengalami problema intern, yang timbul antara lain karena campur 

tangan pemilik dalam memutus pemberian kredit secara berlebihan 

dan sebagainya.  

maka kredit tersebut mulai menghadapi masalah. Ketidakmampuan debitur 

dalam pengembalian kredit tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian 

dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Di dalam perjanjian kredit, 

wanprestasi atau ingkar janji dikenal dengan sebutan event of default. Jika 

dikaitkan dengan perjanjian kredit maka keadaan default (wanprestasi) dapat 

terjadi karena adanya : 14 

1. Wanprestasi Pembayaran (Payment Default)  

Debitur dianggap melakukan wanprestasi jika debitur gagal melakukan 

pembayaran kembali pokok pinjaman atau bunga, pada tanggal jatuh 

tempo, atau tidak membayar biaya-biaya lainnya yang merupakan 

kewajiban menurut perjanjian kredit atau dokumen lainnya yang terkait. 

2. Wanprestasi yang berhubungan dengan representasi 

Dalam perjanjian kredit biasanya terdapat bagian yang disebut 

representasi dan waransi, yang berisikan jaminan dari debitur akan 

kebenaran dan keabsahan terhadap tindakan-tindakan perusahaan 

maupun dokumen yang ada. Apabila dikemudian hari hal-hal tersebut 

tidak benar, maka debitur dianggap melakukan wanprestasi, yakni 

wanprestasi yang berhubungan dengan representasi.  

                                                           
14 Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, (Semarang : Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal. 66-67.  
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3. Wanprestasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang (Covenant 

Default) 

Wanprestasi seperti ini dimaksudkan jika debitur melanggar salah satu 

hal yang biasanya diperinci dalam hal-hal yang tidak boleh dilakukan 

oleh debitur (negative covenant) 

4. Wanprestasi atas kewajiban lain-lain 

 Dalam bagian ini biasanya ditegaskan bahwa kelalaian debitur terhadap 

pasal-pasal lain dalam perjanjian kredit selain pasal-pasal larangan bagi 

debitur, atau pasal tentang representasi dan waransi, juga dianggap 

terjadinya wanprestasi. Biasanya wanprestasi tersebut, akan efektif 

setelah lewat jangka waktu tertentu (misalnya 14 hari) setelah ditegur 

oleh kreditur, tetapi debitur tidak berhasil memperbaiki kesalahannya.  

 Dengan adanya kredit bermasalah maka, salah satu cara yang ditempuh 

pihak bank dalam penanganan eksekusi jaminan atas kredit macet yakni 

melalui penjualan dibawah tangan. Ketentuan undang-undang membuka 

kemungkinan bagi kreditur untuk melakukan penjualan secara dibawah 

tangan yang seharusnya melalui pelelangan, jika dengan cara yang demikian 

dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.  

 Selain penjualan dibawah tangan yang dianggap dapat mengatasi 

kesulitan yang timbul dalam penjualan secara lelang, khusus bagi bank 

ketentuan undang-undang menetapkan kemungkinan untuk membeli sendiri 

barang jaminan meskipun hal tersebut bersifat sementara (pengambilalihan 

agunan oleh bank) yang biasa dikenal dengan sebutan Agunan Yang Diambil 

Alih (AYDA).  
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 Praktek pelaksanaan AYDA dilakukan karena terdapatnya berbagai 

hambatan atau kendala dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan pinjaman 

(seperti misalnya tanah dan bangunan yang telah dibebankan hak tanggungan) 

yang merugikan pihak bank sebagai kreditur, serta sebagai salah satu upaya 

jangka pendek bank untuk mengatasi tingginya jumlah kredit macet yang 

berpengaruh besar terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri.        

 Pengambilalihan aset debitur, merupakan suatu cara penyelesaian kredit 

yang diperkenalkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesisa Nomor 

31/150/KEP/DIR/1998 tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi 

Kredit yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

2/15/PBI/2000.15 Ini merupakan salah satu upaya bagi bank dalam melakukan 

restukturisasi kredit sebagai upaya untuk membantu debitur dalam 

menyelamatkan usahanya dan juga untuk membantu bank mengurangi jumlah 

kredit bermasalah (Non Performing Loan). 

Peraturan terkait pengambilalihan aset ada terdapat di dalam Pasal 12 A 

Undang-Undang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut : 

Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui 

pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara 

sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di 

luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak 

memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang 

dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya 

 

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, memberikan keleluasaan 

bagi bank dan debitur dalam mengusahakan penyelesaian kredit macet 

diantara mereka melalui pembelian diluar pelelangan berdasarkan penyerahan 

secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual 

                                                           
15 Indrawati, Soewarso, Op.Cit., hal. 122. 
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diluar pelelangan dari pemilik agunan.  Bank dimungkinkan untuk membeli 

agunan di luar pelelangan, ini dimaksudkan agar mempercepat penyelesaian 

kewajiban debitur di bank. Pengambilalihan agunan oleh bank (AYDA), 

pengaturan  pengertiannya ada terdapat di dalam Bab I Ketentuan Umum, 

Pasal 1 butir 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang 

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang berbunyi : 

Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA, 

adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun 

diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik 

agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari 

pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya 

kepada Bank. 

          

Ini artinya bahwa AYDA adalah proses penyerahan agunan kepada 

pemegang jaminan kebendaan baik melalui (i) lelang, (ii) di luar pelelangan 

berdasarkan penyerahan secara sukarela atau dengan kuasa menjual di luar 

pelelangan. Hal tersebut dilakukan dalam hal debitur tidak memenuhi 

kewajibannya kepada bank dan dilakukan untuk membantu pelunasan utang 

dengan segera mencairkan (menjual) agunan tersebut.16 

AYDA sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan kredit macet 

dalam waktu singkat dan tidak memerlukan banyak biaya, dapat ditempuh 

dengan cara damai melalui kesepakatan bank dan debitur atau pemilik 

agunan, yaitu dengan penyerahan agunan atau aset lainnya kepada bank 

sebagai pelunasan atau pembayaran pinjaman debitur. Dengan 

dilaksanakannya AYDA dengan pengalihan asset secara sukarela kepada 

                                                           
16 Dianyndra K Hardy, “Perlunya PP Mekanisme Teknis Pelaksanaan AYDA demi 

Keamanan Praktik Perbankan di Indonesia”, https://www.hukumonline.com/  

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58aa7da08e8a2/perlunya-pp-mekanisme-teknis-

pelaksanaan-ayda-demi-keamanan-praktik-perbankan-di-indonesia-oleh--dianyndra-k-hardy--sh, 

diakses 17 Oktober 2018 

https://www.hukumonline.com/%20berita/baca/lt58aa7da08e8a2/perlunya-pp-mekanisme-teknis-pelaksanaan-ayda-demi-keamanan-praktik-perbankan-di-indonesia-oleh--dianyndra-k-hardy--sh
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58aa7da08e8a2/perlunya-pp-mekanisme-teknis-pelaksanaan-ayda-demi-keamanan-praktik-perbankan-di-indonesia-oleh--dianyndra-k-hardy--sh
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58aa7da08e8a2/perlunya-pp-mekanisme-teknis-pelaksanaan-ayda-demi-keamanan-praktik-perbankan-di-indonesia-oleh--dianyndra-k-hardy--sh
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bank, ini artinya bahwa aset tersebut diserahkan dari debitur kepada bank 

untuk kemudian dibalik nama ke atas nama bank, proses penyerahan mana 

dibuat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang dibuat 

diantara mereka, disamping akta-akta pendukung lainnya. Namun pada 

kenyataannya aset tersebut tidak dibalik nama ke atas nama bank, melainkan 

tetap pada status masih terdaftar atas nama debitur degan kata lain pengalihan 

dari debitur kepada bank berdasarkan PPJB lunas tersebut tidak lanjutkan 

dengan penandatanganan Akta Jual Beli untuk diproses balik nama. 

Penyerahan agunan secara sukarela tersebut, disebabkan salah satunya 

adalah debitur dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak berjalan mulus. 

Tidak jarang terjadi kondisi bahwa keuntungan yang didapatkan dari kegiatan 

usaha (aktiva) lebih kecil daripada pengeluaran setiap utang (pasiva) yang 

harus dibayarkan oleh si pelaku kegiatan usaha tersebut. Hal tersebut tentu 

mempengaruhi kegiatan kredit yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku 

debitur. Keadaan tidak mampu membayar ini lazimnya disebabkan karena 

kesulitan keuangan (financial distress) dari usaha debitur yang mengalami 

kemunduran tersebut.17 

Apabila keadaan tidak mampu membayar ini telah memenuhi 

persyaratan pengajuan upaya pailit sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berbunyi : 

 “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar 

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

                                                           
17 M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Praktik Di Peradilan, cet.5, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2015), hal. 1  
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dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonanya 

sendiri maupun atas Permohonan satu atau lebih krediturnya ” 

maka sangat dimungkinkan debitur tersebut dinyatakan pailit.  

Adapun pengertian kepailitan menurut UUK-PKPU adalah sita umum 

atas semua kekayan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya 

dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana 

diatur dalam undang-undang.18 Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang 

bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang 

menghimpit debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai 

kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para 

krediturnya. Sehingga, apabila keadaan ketidakmampuan untuk membayar 

kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka 

langkah untuk mengajukan permohonan status pailit terhadap dirinya menjadi 

suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan pailit oleh pengadilan 

niaga terhadap debitur tersebut, bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur 

tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah 

jatuh tempo dan dapat ditagih.19 

Ketika suatu debitur, baik perorangan maupun suatu badan hukum, 

telah dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga berdasarkan proses 

pembuktian yang dilalui, maka tahap yang harus dilakukan selanjutnya adalah 

upaya pemberesan harta pailit. Pemberesan harta pailit ini merupakan proses 

penjualan harta-harta millik debitur pailit (boedel pailit) oleh Kurator, sebagai 

                                                           
18 Indonesia (2), Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 1 butir 1  
19 Ricardo Simanjuntak, Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, dalam 

Kepailitan, dalam Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya (Jakarta : Pusat Pengkajian 

Hukum, 2005), hal. 55-56 
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pihak yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta 

debitur pailit20, baik dilakukan di muka umum (prosedur lelang) maupun di 

bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas.21 Harta yang termasuk ke dalam 

boedel pailit adalah seluruh harta milik debitur tanpa terkecuali. 

Yang dimaksud Kurator sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 butir 

5 UUK-PKPU adalah :  

“Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh 

Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit 

dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang 

ini.”  

Di dalam Pasal 1341 KUHPerdata, Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 

UUK-PKPU mengatur dasar bagi para kreditur untuk melakukan tuntutan 

hukum terhadap tindakan hukum para debitur yang dianggap merugikan harta 

pailit sebelum keluarnya putusan pernyataan pailit. Hak tersebut merupakan 

perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur atas perbuatan debitur 

yang dapat merugikan kreditur, hal ini dikenal dengan istilah Actio Pauliana. 

Actio Pauliana adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang 

dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat 

merugikan kepentingan para krediturnya. Pasal 41 UUK-PKPU mengatur 

mengenai hak kreditur untuk mengajukan pembatalan kepada Pengadilan 

terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur sebelum dinyatakan 

                                                           
20 Indonesia (2), Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, Loc.Cit., Pasal 1 butir 2  
21 Ibid., Pasal 185 ayat (1) dan (2) 

 



19 
 

pailit, karena perbuatan tersebut tidak diwajibkan, dan debitur mengetahui 

bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kepentingan kreditur. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

menyusun karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: Kedudukan 

Hukum Bank Yang Menerima Pelunasan Utang Dengan Skema 

Penyerahan Aset Secara Sukarela Terhadap Risiko Actio Pauliana 

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 

 

1.1. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian utang debitur melalui Agunan Yang 

Diambil Alih dengan cara penyerahan aset secara sukarela sesuai dengan 

peraturan dan praktek Perbankan ?  

2. Bagaimana kepastian hukum terhadap kedudukan bank yang telah 

menerima pelunasan utang dengan skema penyerahan aset secara sukarela 

atas risiko Actio Pauliana menurut Undang-Undang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ? 

 

1.2. Tujuan Penelitian  

Didasarkan pada rumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penulisan ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mekanisme penyelesaian 

utang melalui Agunan Yang Diambil Alih dengan cara penyerahan aset 

secara sukarela sesuai dengan peraturan dan praktek Perbankan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kepastian hukum terhadap 

kedudukan bank yang telah menerima pelunasan utang dengan skema 

penyerahan aset secara sukarela atas risiko Actio Pauliana menurut 

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

          Setiap penulisan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

1. Manfaat dari segi teoritis 

Bagi penulis setidaknya dapat menambah wawasan serta pengetahuan 

mengenai kedudukan hukum bank yang menerima pelunasan utang 

dengan skema penyerahan aset secara sukarela dan risiko yang dihadapi 

bank terhadap tuntutan actio pauliana yang diajukan oleh para kreditur 

maupun kurator. 

2. Manfaat dari segi praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan 

serta gambaran kepada masyarakat umum dan khususnya kepada 

lembaga pembiayaan baik berupa bank maupun non bank terkait 

kedudukan hukum bank yang menerima pelunasan utang dengan skema 

penyerahan aset secara sukarela terhadap risiko tuntutan Actio Pauliana 
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berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan selanjutnya, 

sistematika dalam penulisan ini akan diuraikan dalam sub bab yang terbagi 

atas lima bagian yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian ini yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini membahas hal-hal terkait dengan tinjauan 

pustaka yang secara garis besarnya menjelaskan tentang Bank, 

pengertian perjanjian kredit perbankan pada umumnya, syarat-

syarat sahnya perjanjian, hukum jaminan, restrukturisasi kredit, 

pengertian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), Kepailitan,  Actio 

Pauliana.  

BAB III METODE PENELITIAN 

   Dalam bab ini, diuraikan mengenai metode penelitian. 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, 

sistematis dan konsisten. Pada sub bab ini diuraikan mengenai tipe 
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penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN   

  Bab ini membahas mengenai penyelesaian utang debitur 

dengan mekanisme penyerahan aset secara sukarela sesuai dengan 

peraturan dan praktek di Perbankan dan kepastian hukum terhadap 

kedudukan bank yang telah menerima pelunasan utang dengan   

skema penyerahan aset secara sukarela atas risiko Actio Pauliana 

menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang.   

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan serta saran dari 

seluruh penelitian yang telah Penulis lakukan. Kesimpulan dan 

saran yang disajikan merupakan jawaban singkat atas hasil analisis 

Penulis dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




