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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terkadang membutuhkan bantuan 

dana baik untuk pemenuhan kebutuhannya maupun untuk modal usahanya. 

Bantuan dana tersebut bisa diperoleh melalui pinjaman dari bank atau lembaga 

pembiayaan. Adapun pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan inilah yang 

disebut dengan kredit. Pemberian kredit oleh bank atau lembaga pembiayaan 

biasanya didasarkan pada perjanjian yaitu perjanjian kredit. Suatu perjanjian 

kredit melibatkan para pihak yang terdiri dari pihak yang meminjamkan atau 

kreditor dan pihak yang meminjam atau debitor. Perjanjian kredit itu sendiri 

berakar dari perjanjian pinjam-meminjam. 

Dalam lembaga jaminan tentu tidak lepas dari penerima jaminan yang 

memberikan pinjaman sejumlah uang kepada masyarakat, dalam hal ini kreditor 

yang mengucurkan dana bagi debitor, yaitu salah satunya adalah bank yang 

merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam perbankan. Sesuai dengan 

definisi bank dalam kamus Perbankan menyatakan: 

“Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit 

dan jasa dilalu lintas pembayaran dan peredaran uang.1” 

 

                                                           
1Rachmadi Usman, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, Mandar Maju, 

Bandung, 2011, hal. 2  
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 Selain itu definisi Bank adalah suatu wadah untuk menyimpan dan 

meminjamkan uang, karenanya disebut pula dengan pasar uang. Di tempat yang 

dinamakan dengan “bank” inilah uang disimpan dan dipinjamkan.2 

Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian 

kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum 

antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan, perjanjian kredit dibuat 

oleh pihak kreditor atau dalam hal ini adalah bank atau lembaga pembiayaan, 

sedangkan debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun 

demikian perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah 

pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam 

pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan 

yang dilakukan antara debitor dengan kreditor, apabila debitor menandatangani 

perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai 

undang-undang bagi keduanya. 

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa 

apabila seseorang mendapatkan fasilitas kredit, maka orang atau badan usaha 

tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari pemberi kredit. Pengertian 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.3 Kredit dapat digolongkan dalam 

                                                           
2Ibid, hal. 2 

3Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 



 

 

3 

 

berbagai macam kategori. Macam-macam kredit dilihat dari tujuannya, dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperoleh/membeli barang-barang dan kebutuhan-kebutuhan 

lainnya yang bersifat konsumtif. 

2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperlancar jalannya proses produksi. 

3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan 

untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi, yang terdiri atas 

kredit perdagangan dalam dan luar negeri.4 

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 kreditor, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh 

masyarakat dan tidak terkait dengan bank.5 

Terkait dengan pemberian kredit terkadang terkandung resiko yaitu pihak 

yang meminjam atau debitor tidak mampu melunasi kredit pada waktunya, dan 

untuk memperkecil resiko itu biasanya kreditor meminta jaminan kepada debitor. 

Jaminan inilah yang kemudian menjadi sumber dana bagi pelunasan kredit dalam 
                                                           
4Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, hal. 99 
5Frank Taira Supit, “Aspek-Aspek Hukum Dari “Loan Agreement” dalam Dunia Bisnis 

Internasional”, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan (Jakarta: Badan Pembinaan 

Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985), hal. 45 
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hal debitor tidak mampu melunasi kredit yang diterimanya. Jaminan merupakan 

unsur yang sangat penting dan mempunyai peran dalam penentuan analisis kredit. 

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang 

Perbankan), yang dimaksud dengan pemberian jaminan kredit adalah “keyakinan 

atas kemampuan dan kesanggupan debitor” untuk melunasi utangnya. 

Kalau dilihat dari sudut jangka waktunya, kredit dapat dibedakan menjadi 

tiga, yaitu kredit jangka pendek (kurang dari 1 tahun), kredit jangka menengah 

(maksimal 3 tahun) dan kredit jangka panjang (lebih dari 3 tahun). Sementara, 

kalau kredit dilihat dari sudut jaminannya, dapat berupa kredit tanpa jaminan (di 

Indonesia dilarang dilakukan oleh bank) dan kredit dengan jaminan, seperti 

barang bergerak/tidak bergerak, pribadi (borgtocht), dan efek-efek saham. 

Perjanjian borgtocht adalah perjanjian di mana satu pihak (borg) menyanggupi 

pihak lainnya (kreditor) bahwa ia menjamin pembayaran suatu utang, apabila si 

terutang (debitor) tidak menepati kewajibannya. 

Dengan adanya perjanjian kredit yang berlangsung antara pemberi kredit 

dengan penerima kredit, disamping hak dan kewajiban yang timbul dengan 

adanya perjanjian kredit tersebut terdapat pula hambatan-hambatan yang mungkin 

timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut dalam melakukan perbuatan 

hukum. Berdasarkan hal tersebut maka baiknya harus ada kesepakatan tertulis 

yang dapat dijadikan dasar sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum antara 

keduanya. Kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian 

kredit. Bahwasannya dalam perjanjian kredit tersebut akan mengatur lebih 

terperinci apa saja yang diperjanjian yang memuat hal-hal yang diperjanjikan para 

pihak termasuk pula jaminan oleh nasabah atau debitor. 
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Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah 

keadaan dimana debitor lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya 

disebut wanprestasi. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitor 

terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Oleh karena 

itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank atau lembaga pembiayaan, 

dalam prakteknya bank atau lembaga pembiayaan selalu meminta kepada nasabah 

atau debitor untuk menyerahkan jaminan, guna keamanan dalam pengembalian 

kredit tersebut. 

Pelaksanaan perjanjian sering kali menimbulkan suatu keadaan di mana 

pihak debitor melakukan ingkar janji antara lain berupa keterlambatan 

pembayaran kredit sebagaimana diperjanjikan. Kebiasaan perbankan mengenai 

sanksi bagi keterlambatan pembayaran berupa keharusan membayar bunga 

tunggakan (sebagai denda), sedangkan terhadap kredit macet sanksi hukum 

seharusnya dilakukan eksekusi benda objek jaminan atau pembayaran oleh pihak 

ketiga.6 

Salah satu jenis jaminan yang dikenal di Indonesia adalah berupa jaminan 

perseorangan atau penanggungan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi bahwa penanggungan ialah 

suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan 

diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhi 

perikatannya. Dilihat dari tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikan 

                                                           
6 Djuhaendah Hasan, “Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat 

pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam 

Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)”, Cetakan Kedua, Nuansa PT. Madani, 

Jakarta: 2011, hal. 213 
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jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Selanjutnya 

ditinjau dari sifat jaminan penanggungan tersebut, bahwa jaminan penanggungan 

tergolong jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga yang 

menjamin memenuhi perutangan manakala debitor wanprestasi. Pada jaminan 

yang bersifat perorangan, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap 

orang-orang tertentu, yaitu si debitor atau penanggungnya. 

Sehubungan dengan pemberian jaminan perseorangan, berkembang pula 

pengaturan dari pemberian suatu jaminan oleh perseorangan tersebut. 

Bahwasannya, pemberian jaminan oleh perseorangan perlu dilihat dari mana asal 

muasal harta yang akan dijaminkannya tersebut. Contohnya dengan adanya 

perkawinan maka menimbulkan akibat hukum mengenai harta perkawinan. Ketika 

seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita, maka sejak saat itu, 

pada prinsipnya, harta antara suami dan istri menjadi harta bersama. Hal ini diatur 

dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-

Undang Perkawinan), yang isinya: “Harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama”. Dalam Pasal 35 Undang-Undang 

Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan 

menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri, 

serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, 

adalah di bawah penguasaan masing-masing, kecuali ditentukan lain yaitu 

dijadikan harta bersama.7  

 

                                                           
7 Syahrani, H. Riduan. “Seluk-Beluk dan asas-asas Hukum Perdata”, Bandung: Alumni, 

2006, hal.92 
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Dalam UU Perkawinan menganut asas perpisahan harta sebagaimana 

diatur dalam Pasal 35 yang menggolongkan harta dalam perkawinan terbagi harta 

bersama dan harta bawaan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU 

Perkawinan, yaitu: 

a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; 

b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian atau warisan apabila 

ditentukan deimikian; dan 

c. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang 

merupakan harta pribadi masing-masing suami istri. 

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan 

kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 36 ayat (1) 

UU Perkawinan. Harta bersama tersebut pada umumnya akan dibagi dua secara 

proposional kepada masing-masing pihak apabila terjadi perceraian, sedangkan 

apabila perkawinan putus disebabkan oleh kematian salah satu pihak maka harta 

bersama tetap pada keadaan semula dikuasai oleh pihak yang masih hidup.8 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa mengenai harta bersama 

suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Hal yang perlu 

diperhatikan mengenai harta bersama dalam pasal tersebut yaitu bahwa setiap 

perbuatan hukum seperti jual-beli, pemberian jaminan, sewa-menyewa, pinjam-

meminjam, gadai, hibah, dan sebagainya yang dilakukan terhadap harta bersama, 

mengharuskan keterlibatan atau sepengetahuan dan seizin kedua belah pihak. Hal 

tersebut mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat bertindak sendiri dalam 

                                                           
8 Djaren Saragih, “Pengantar Hukum Adat Indonesia”, Tarsito, Bandung: 1984, hal. 45. 
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setiap perbuatan hukum terhadap harta bersama mereka. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan harta bersama dalam perkawinan 

dimaksudkan bahwa semua harta yang ada mulai dari perkawinan sampai 

seterusnya yang didapat, baik oleh suami maupun istri, menjadi harta mereka 

bersama. Walaupun misalnya mobil, rumah, atau benda-benda lain memakai nama 

salah satu pihak, misalnya suami, maka harta itu setengah nilainya adalah milik 

istri juga. Karena itu, mengenai harta bersama, suami maupun isteri dapat 

mempergunakannya dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai 

harta bawaan, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk 

mempergunakan harta bawaannya masing-masing tanpa perlu persetujuan dari 

pihak lain (Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan).9 

Berdasarkan hal tersebut, apabila suami atau isteri dengan harta bersama 

akan membuat perjanjian dengan pihak ketiga (contoh: perjanjian kredit dengan 

bank atau lembaga pembiayaan) dengan objek harta bersama mereka, maka yang 

perlu diingat adalah harta tersebut bukan hanya milik suami saja, atau punya istri 

saja. Tetapi harta itu adalah milik suami dan istri. Karena itu, segala sesuatu 

mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak hanya jika dapat 

persetujuan dari kedua belah pihak. Apabila, misalnya, suami akan mengajukan 

kredit kepada pihak ketiga, dan rumah (yang merupakan harta bersama) 

merupakan agunannya, maka, rumah tersebut tidak dapat diagunkan dan tidak 

dapat dibuat perjanjian dengan objek itu jika istrinya (yang merupakan pemilik 

sebagian dari rumah tersebut) tidak setuju atau tidak memberi izin. Berlaku juga 

                                                           
9 Ibid 
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sebaliknya, apabila istri yang akan mengajukan kredit dengan memberikan rumah 

yang merupakan harta bersama sebagai agunannya kepada pihak ketiga, maka 

memerlukan persetujuan dari suaminya pula. 

Suami dan istri dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta 

bersamanya dengan persetujuan kedua belah pihak, seperti menjual, menyewakan 

dan menjaminkan harta bersama untuk memperoleh fasilitas kredit. Perjanjian 

kredit yang dilakukan oleh suami dan istri, dalam praktiknya harus selalu disertai 

dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, dan apabila tercapai 

kesepakatan maka pihak suami dan istri harus secara bersama-sama 

menandatangani perjanjian kredit tersebut. Apabila dalam perjanjian kredit 

tersebut salah satu pihak tidak bersedia menandatangani atau karena sesuatu hal 

tidak dapat ikut menandatangani perjanjian, maka perjanjian kredit tersebut batal 

atau ditolak oleh pihak bank. Hak dan kewajiban yang setara diantara suami dan 

istri menimbulkan adanya tanggung jawab yang sama terhadap segala perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak suami dan istri. Perbuatan hukum 

tersebut dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya 

maupun secara bersama-sama oleh suami dan istri. 

Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta 

bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sudah 

sewajarnya mengingat bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan 

hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup 

bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan 

perbuatan hukum. Jika salah satu pihak telah melakukan perikatan dengan pihak 

lain (misalnya: mengadakan perjanjian kredit dengan bank atau lembaga 
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pembiayaan) dengan objek harta bersama, maka pasangannya, jika tidak setuju, 

dapat menuntut pembatalan akan perjanjian tersebut di pengadilan, karena, dia, 

sebagai pemilik sebagian harta itu tidak pernah setuju atau memberi persetujuan 

tetang perjanjian tersebut. 

Hal tersebut di atas dapat dilakukan, karena perjanjian tersebut sudah tidak 

sah, dan melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu causa yang halal, 

sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, (suatu sebab yang halal), 

sehingga akibatnya perjanjian itu batal demi hukum. Hal ini ditegaskan kembali 

dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi, ”Suatu sebab adalah terlarang, 

apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan 

kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Karena Undang-Undang mengatur bahwa 

harta bersama adalah harta milik suami dan istri, dan harta tersebut dapat 

digunakan dengan persetujuan kedua belah pihak, maka segala sesuatu perjanjian 

tentang harta bersama tanpa izin dari keduabelah pihak adalah bertentangan 

dengan undang-undang dan bukan merupakan suatu sebab yang halal, sehingga 

perjanjian itu batal demi hukum. Karena itu, sebaiknya, apabila salah satu 

pasangan akan membuat perjanjian dengan pihak ketiga dan menyangkut harta 

bersama mereka, pasangan tersebut meminta izin terlebih dahulu kepada 

pasangannya atau yang biasanya disebut dengan persetujuan suami istri (spousal 

consent). 

Hak pihak ketiga, dalam hal ini kreditor, untuk melakukan eksekusi 

terhadap objek jaminan yang berbentuk harta bersama akan menemui kesulitan 

apabila ternyata dalam pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan tanpa adanya 

persetujuan dari kedua belah pihak suami dan istri, dalam arti bahwa perjanjian 
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hanya dilakukan oleh salah satu pihak suami atau istri tanpa persetujuan pihak 

suami atau istri. Berdasarkan fakta tersebut, maka kepentingan pihak ketiga 

menjadi tidak terlindungi, demikian pula di sisi lain, pihak suami atau istri yang 

tidak memberikan persetujuan terhadap perjanjian dengan objek jaminan harta 

bersama akan terlanggar kepentingannya untuk mempertahankan hak-haknya 

terhadap penguasaan harta bersama yang dijaminkan tersebut.10 

Penulis tertarik untuk meneliti perkara perdata antara Tiny Tantono, 

Candice Lim, Sharon Stephanie Pow, Hanif Leo Putra selaku Para Penggugat 

melawan Pacific Harbor Advisors PTE LTD, Lim Asia Multi-Strategy Fund Inc, 

Credit Suisse, Singapore Branch dan PT. Batanghari Sawit Lestari selaku Para 

Tergugat yang mana perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

dengan nomor register perkara No. 136/Pdt.G/2013/PN.JKT PST tertanggal 26 

Maret 2013. Dalam perkara tersebut, Tiny Tantono selaku istri dari almarhum 

Susanto Lim dan dalam kapasitasnya selaku penandatangan satu lembar surat 

Spousal Consent (persetujuan istri) juga sekaligus dalam kapasitasnya selaku ahli 

waris yang sah dari almarhum Susanto Lim.  

Sepeninggal almarhum Susanto Lim, ternyata Pacific Harbor Advisors 

PTE LTD, Lim Asia Multi-Strategy Fund Inc, Credit Suisse, Singapore Branch 

meminta kepada Tiny Tantono (selaku Penggugat) untuk membayar hutang PT. 

Batanghari Sawit Lestari dengan alasan adanya Jaminan Perseorangan/Personal 

Guarantee yang pernah diberikan oleh almarhum Susanto Lim semasa hidupnya 

dengan telah memperoleh Persetujuan Istri/Spousal Consent dari Tiny Tantono. 

                                                           
10 Sonny Dewi J.(I), Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan 

Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan, Refika Aditama, Bandung: 2015, 

hal. 81 
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Bahwa pada saat perkara a quo berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 

proses permintaan pembayaran hutang tersebut dilanjutkan hingga ke proses 

pengadilan di Pengadilan Tinggi Singapura. Dalam proses persidangan di 

Pengadilan Tinggi Singapura tersebut, pada akhirnya Tiny Tantono mengetahui 

dan memperoleh fotokopi dari dokumen Persetujuan Istri/Spousal Consent yang 

dimaksud oleh Pacific Harbor Advisors PTE LTD, Lim Asia Multi-Strategy Fund 

Inc, Credit Suisse, Singapore Branch.  

Berdasarkan fotokopi dokumen tersebut ternyata 1 lembar dokumen yang 

pernah ditandatangani oleh Tiny Tantono telah dimodifikasi sedemikian rupa 

sehingga menjadi 2 lembar (2 halaman). Di dalam halaman pertama yang tidak 

pernah ditandatangani ataupun diparaf oleh Tiny Tantono tersebut dicantumkan 

tulisan yang intinya kesediaan memberi persetujuan kepada almarhum Susanto 

Lim untuk menjadi penjamin perseorangan atas hutang yang dibuat oleh PT. 

Batanghari Sawit Lestari, yang ternyata berdasarkan dokumen Perjanjian Hutang-

Piutang jumlah demikian luar biasa besarnya, hingga mencapai puluhan juta 

dollar Amerika Serikat atau setara dengan ratusan milyar Rupiah.  

Dalam gugatan yang diajukannya, Tiny Tantono menyatakan bahwa 

persetujuan istri/spousal consent tersebut cacat karena Tiny Tantono tidak pernah 

diperlihatkan dan juga persetujuan istri tersebut telah bertentangan dengan 

Undang-Undang. Sehingga Tiny Tantono meminta kepada Pengadilan antara lain 

untuk menyatakan bahwa perjanjian kredit yang memuat adanya jaminan pribadi 

dari almarhum Susanto Lim padahal Persetujuan Istri/Spousal Consent dari Tiny 

Tantono adalah cacat untuk batal demi hukum, menyatakan jaminan 

perseorangan/jaminan pribadi yang batal demi hukum serta tidak memiliki akibat 
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hukum dan kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dan terhadap harta 

warisan dari almarhum Susanto Lim, serta menyatakan perjanjian kredit/hutang 

piutang batal demi hukum cacat hukum sehingga tidak berlaku dan tidak memiliki 

akibat hukum dan kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dan terhadap 

harta warisan dari almarhum Susanto Lim. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka dipandang 

perlu untuk melakukan penelitian hukum mengenai : “ANALISIS HUKUM 

ATAS PEMBATALAN PERSETUJUAN SUAMI ISTRI PADA 

PENGIKATAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT 

PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana keabsahan persetujuan istri (spousal consent) yang 

cacat dalam perjanjian kredit? 

1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi kredit dalam 

perjanjian kredit yang didasarkan pada jaminan perseorangan yang 

didalamnya terdapat persetujuan istri (spousal consent) yang cacat? 

(Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

136/PDT.G/2013/PN.JKT.PST). 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penyusunan karya ilmiah ini dilakukan dengan tujuan: 

1.3.1 Menelusuri, menemukan, dan menganalisis sejauh mana 

kedudukan dari sebuah persetujuan istri (spousal consent) yang 

dibuat tanpa sepengetahuan dari si pembuat terhadap jaminan 

perseorangan yang telah diberikan untuk dijadikan jaminan atas 

suatu perjanjian kredit. 

1.3.2 Menelusuri, menemukan, dan menganalisis sejauh mana 

perlindungan hukum terhadap pemberi kredit terkait dengan 

adanya suatu perjanjian kredit yang didasarkan pada jaminan 

perseorangan yang didalamnya terdapat persetujuan istri (spousal 

consent) yang cacat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat daripada penelitian ini sendiri dapat ditinjau dari segi keilmuan 

dan segi praktis, yakni sebagai berikut: 

 

1.4.1 Segi teoritis. 

Manfaat penelitian tentang analisis hukum mengenai pemberian 

persetujuan istri (spousal consent) yang cacat pada sebuah jaminan perseorangan 

yang terikat pada harta bersama akibat perkawinan, yang dijadikan jaminan atas 

suatu perjanjian kredit pada dasarnya adalah untuk mengetahui kedudukan hukum 

atas persetujuan istri (spousal consent) tersebut sehubungan dengan adanya 

putusan pengadilan yang telah menyatakan persetujuan istri (spousal consent) 
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tersebut cacat hukum sehingga tidak berlaku dan tidak memiliki akibat hukum dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

Selain itu juga manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perlindungan hukum bagi pemberi kredit terkait dengan adanya suatu perjanjian 

kredit yang didasarkan pada jaminan perseorangan yang didalamnya terdapat 

persetujuan istri (spousal consent) yang cacat. Dengan demikian secara keilmuan 

penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, pengembangan, 

serta masukan bagi bidang ilmu pengetahuan secara umum dan bagi pengetahuan 

di bidang hukum perdata berkenaan dengan tujuan dari jaminan perseorangan dan 

persetujuan istri (spousal consent) dalam pemberian kredit pada khususnya. 

 

1.4.2 Segi Praktis. 

Dari sisi praktis/praktek, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan 

dan tambahan informasi bagi mereka pelaku bisnis khususnya dalam bidang 

perbankan terkait dengan pemberian fasilitas kredit yang menggunakan jaminan 

perseorangan dan persetujuan istri (spousal consent) dalam transaksinya.  

 

1.5 Sistematika Penelitian 

 

BAB I Pendahuluan 

 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang dari permasalahan 

yang ada yaitu mengenai kedudukan hukum pemberian kredit sebagimana dalam 

perjanjian kredit yang diberikan atas dasar sebuah jaminan perseorangan yang 
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mensyaratkan adanya persetujuan istri (spousal consent) yang diatur oleh hukum 

positif Indonesia saat ini. Selain itu dalam bab ini penulis juga akan menguraikan 

tentang permasalahan yang ada sehingga menjadi alasan mengapa diperlukannya 

perlindungan hukum bagi pemberi kredit terkait dengan adanya suatu perjanjian 

kredit yang didasarkan pada jaminan perseorangan yang didalamnya terdapat 

persetujuan istri (spousal consent) yang cacat. Berdasarkan latar belakang dalam 

pemikiran tersebut, kemudian akan diuraikan mengenai tujuan dilakukannya 

penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika yang digunakan dalam 

penulisan hasil penelitian. 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tetang landasan teori dan kerangka 

konsepsional. Landasan teori berisi mengenai pengaturan hukum dalam 

KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, pengaturan hukum tentang 

pemberian jaminan, pengaturan tentang harta bersama dalam UU Perkawinan di 

Indonesia, pengaturan tentang pemberian fasilitas kredit dan pengaturan tentang 

persetujuan istri (spousal consent). Kerangka Konsepsional ini juga berisi antara 

lain pengertian yang membatasi penulisan penelitian antara lain menyangkut 

pemberian kredit, jaminan perseorangan, persetujuan pasangan (spousal consent) 

dan sebagainya. 
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BAB III Metodologi Penelitian  

 

Bab ini memuat jenis penelitian yang digunakan, prosedur perolehan bahan 

penelitian, serta sifat analisis yang digunakan. Bahan–bahan yang digunakan 

dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat analisisnya adalah sifat analisis kualitatif 

dengan menggunakan metode penalaran deduktif.  

 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan/Analisis 

 

Bab ini membahas kedudukan hukum syarat sahnya perjanjian dalam pemberian 

jaminan oleh perseorangan yang mengharuskan dengan persetujuan istri (spousal 

consent) dan juga perlindungan hukum bagi pemberi kredit terkait dengan adanya 

suatu perjanjian kredit yang didasarkan pada jaminan perseorangan yang 

didalamnya terdapat persetujuan istri (spousal consent) yang cacat. Pembahasan 

mengenai analisis dalam bab ini akan dilakukan dengan mengkaji rumusan 

masalah sebagaimana dalam bab I penulisan penelitian ini. 

 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hal-hal yang dituangkan dalam bab-

bab sebelumnya. 

 

 




