
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini termuat di dalam UU No.10 tahun 

1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 1. Konsep tersebut diperkuat lagi 

melalui pengertian yang tertuang pada Pasal 1 angka 2 UU No.10 tahun 1998 

tentang Perbankan yang menyatakan bahwa 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 orang banyak. Dari 

sini dapat diketahui bahwa fungsi utama perbankan di Indonesia adalah 

sebagai penghimpun dana dan penyalur dana mesyarakat. Dalam menjalankan 

fungsinya perbankan di Indonesia haruslah berdasarkan demokrasi ekonomi 

dengan mengunakan prinsip kehati-hatian. 

Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank dan termasuk 

di dalamnya usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama 

perbankan (Financial Depening) yang dalam pelaksanaannya tergantung dari 

tingkat kemajuan perbankan. Semakin maju suatu bank, maka semakin besar 

pula manifestasi bank tersebut. Di negara berkembang seperti di Indonesia, 
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besar perkreditan yang dijalankan mencapai 35%-40% dalam menjalankan 

usaha perbankan.  

Berdasarkan data perkembangan penyaluran kredit, tampak bahwa 

pergerakan positif pos kredit 2004 lebih banyak didorong oleh pergerakan  

outstanding kredit dalam rupiah yang setahun mencatat rata-rata pertumbuhan 

sebesar 2, 49 %. Sedangkan dalam valas mengalami pertumbuhan negatif 

sebesar 1, 8 %. Pemberian persetujuan kredit baru oleh bank-bank umum 

diperkirakan akan mengalami peningkatan namun masih terjadi perlambatan 

pada triwulan I 2005 yakni sebasar 60,61 % sedangkan pada triwulan IV 2002 

tercatat sebesar 68,75%1. 

Meningkatnya pemberian persetujuan kredit baru adalah dikarenakan 2 

(dua) alasan yakni dilihat dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi 

internal, permodalan bank masih cukup kuat dan portofolio kredit meningkat, 

sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya prospek usaha debitur. 

Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kredit yang bermasalah atau 

kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet 

adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun 

seluruhnya2.  

Kredit macet merupakan bagian dari kredit bermasalah. Diungkapkan 

berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maka kualitas 

                                                
1 Bagian Statistik Sektor Riil dan Keuangan Pemerintah Bank Indoensia dalam situs 

bi.co.id 
2 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 

2006) 
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kredit ditetapkan menurut faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, 

kinerja (performance) debitur; dan kemampuan membayar. Dengan 

memperhatikan ketiga faktor penilaian tersebut, maka kualitas kredit 

ditetapkan menjadi3:  

a. lancar; 
b. dalam perhatian khusus; 
c. kurang lancar; 
d. diragukan;  
e. macet 
 
Namun, banyak kejadian-kejadian yang membuktikan bahwa kredit 

yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian 

persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Di Indonesia masalah kredit macet, 

yang dalam istilah perbankan disebut dengan Non Perfoming Loan (NPL), 

menduduki posisi tertinggi yakni 55%. Persentase ini adalah perbandingan 

antara kredit macet atau bermasalah dengan total pemberian kredit 

perbankan.4 

Kredit bermasalah atau kredit macet memberikan dampak yang kurang 

baik bagi negara, masyarakat, dan bagi perbankan Indonesia. Bahaya atas 

kredit macet yakni tidak terbayarnya kembali kredit yang diberikan, baik 

sebagian maupun seluruhnya. Semakin besar kredit macet yang dihadapi oleh 

bank, maka manurun pula tingkat kesehatan operasi bank tersebut. Penurunan 

mutu kredit dan tingkat kesehatan bank mempengaruhi likuiditas keuangan 

dan solvabilitasnya, yang dapat mempngaruhi kepercayaan para penitip dana 

atau para debitur dan calon debitur. Semakin besar jumlah kredit yang 

                                                
3 Ibid., h.556 
4 Ibid., h.556 
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bermasalah, maka semikin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, 

semakin basar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan 

tersebut, karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi modal 

sendiri. Dampak yang ditimbulkan oleh kredit bermasalah tersebut 

menguatkan keharusan perbankan untuk berusaha mengupayakan 

penaggulangan ataupun pencegahan bahaya yang mungkin timbul akibat 

kredit bermasalah tersebut. 

Salah satu upaya Bank adalah menggunakan sistem agunan. Dalam 

praktek perkreditan yang sesungguhnya, agunan sebagai jaminan tambahan 

sebenarnya merupakan hal yang sangat diutamakan oleh bank daripada 

sekedar jaminan berupa keyakinan bahwa debiturnya akan membayar kembali 

kredit tersebut5. Oleh karena itu dikembangkan sistem fidusia pada perbankan. 

Fidusia ini pada asasnya merupakan pengembangan dari lembaga gadai. Oleh 

karena itu yang menjadi obyek jaminannya, yaitu barang bergerak, sehingga 

apabila fidusia diterapkan bagi barang-barang tidak bergerak, maka fidusia 

tersebut tidak sah dan batal demi hukum6. Dengan demikian barang-barang 

yang dapat dijaminkan melalui sistem fidusia adalah: 

1) Bahan baku yang diolah, barang setengah jadi, dan hasil produksi 

2) Alat-alat inventaris 

3) Kendaraan bermotor 

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

2006), h.519 
6 Ibid., h.526 
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Dalam pinjaman kredit skala kecil dan menengah, kebanyakan jaminan 

untuk bank berupa fidusia. Bank memiliki wewenang langsung untuk 

menanggulangi tindakan wanprestasi dari debiturnya dengan melakukan 

praktek penyitaan secara langsung terhadap barang-barang yang dijaminkan. 

Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan 

perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan yang paling 

sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang salah satunya adalah 

Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan atas 

benda bergerak dan telah banyak digunakan oleh masyarakat dalam bisnis. 

Jaminan fidusia ini didasarkan pada Undang-Undang No.42 tahun 1999 

tentang Fidusia.  

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Fidusia, kesulitan yang dihadapi oleh bank dalam hal eksekusi, karena tidak 

ada kejelasan pengaturannya. Sehingga dalam pelaksanaan eksekusinya 

dilakukan dengan prosedur gugatan ke pengadilan, yang biasanya 

membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak.  

Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Fidusia, maka proses eksekusi jaminan fidusia menjadi lebih mudah 

dengan adanya beberapa pilihan bagi bank dalam pelaksanaan eksekusinya 

yang diantaranya yaitu7:  

1. Pelaksanaan parate eksekusi oleh penerima fidusia; 

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang 

                                                
7 Lihat UU No.42 tahun 1999 tentang Fidusia 
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eksekusi jaminan fidusia yaitu melalui parate eksekusi.  

Parate eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau 

tanpa campur tangan pengadilan. Parate eksekusi dalam hukum jaminan 

semula hanya diberikan kepada kreditur penerima hipotik pertama dan 

kepada penerima gadai (pand). 

Dalam berbagai hukum jaminan terdapat beberapa macam parate eksekusi. 

Di antaranya: parate eksekusi penerima hipotik pertama, parate eksekusi 

penerima hak tanggungan pertama, parate eksekusi penerima gadai, parate 

eksekusi penerima fidusia, parate eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara 

(PUPN) untuk bank Pemerintah. 

2. Pelaksanaan secara fiat eksekusi;  

Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 

penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan 

dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal 

penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan 

harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia ataupun 

penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan 

hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan 

syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.  
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3. Penjualan di bawah tangan  

Pelaksanaan penjualan bawah tangan yang dilakukan berdasarkan 

kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian 

dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dilakukan 

setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis dan 

diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah 

yang bersangkutan untuk selanjutnya hasil penjualan tersebut diserahkan 

kepada penerima fidusia (pihak kredit/bank) untuk melunasi hutang 

pemberi fidusia dan atau (debitur) 

Dalam penyelesaian kredit macet di BPR Kharisma KusumaWilayah 

Lawang, obyek jaminan fidusia tersebut lebih memudahkan kreditur dan 

debitur, karena apabila dilakukan melalui pengadilan akan lebih membutuhkan 

waktu lama dan biaya yang sangat banyak. Namun demikian, tentunya 

eksekusi di bawah tangan juga mempunyai kelemahan dalam pelaksanaannya. 

Dalam upaya penanggulangan ini, sudah bukan rahasia lagi bahwa 

pihak Bank seringkali menggunakan cara-cara yang kurang sesuai dengan 

ketentuan hukum perdata untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet 

debitur. Terutama hal ini terjadi dalam lingkup dimana pendidikan masyarakat 

tidak begitu tinggi sehingga justru banyak melanggar hak-hak debitur yang 

semestinya diberikan meskipun dalam hal ini debitur berada pada pihak yang 

bersalah. Dasar yang digunakan oleh Bank biasanya adalah asas kebebasan 

berkontrak. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 

yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
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Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam aplikasinya, bank 

dalam memberikan kredit memberikan klausul dalam kontrak bahwa apabila 

terjadi pelanggaran dalam perjanjian, dalam hal ini debitur tidak melakukan 

pembayaran sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh bank, maka pihak 

Bank memiliki hak untuk langsung melakukan eksekusi terhadap barang yang 

dijaminkan.  

Penulis di sini tertarik untuk mengungkap bagaimana penyelesaian 

kasus kredit macet dengan jaminan fidusia pada BPR Kharisma Kusuma 

Lawang – Malang, sebagai salah satu Bank pemberi kredit yang telah lama 

bekerja sama dengan masyarakat di wilayah Lawang – Malang, dimana dari 

kondisi sosial masyarakat, pendidikan masyarakat tidak begitu tinggi sehingga 

sering terjadi kasus dimana terjadi pelanggaran terhadap hak debitur dan 

jaminan fidusia yang diberikan.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penyelesaian kasus kredit macet dengan jaminan fidusia yang 

dilakukan oleh kreditur BPR Kharisma Kusuma Lawang – Malang? 

2. Faktor apa yang menjadi kendala eksekusi benda jaminan Fidusia di BPR 

Kharisma Kusuma Lawang - Malang?  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui penyelesaian kasus kredit macet dengan jaminan fidusia yang 

dilakukan oleh kreditur pada BPR Kharisma Kusuma Lawang – Malang.  

2. Mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi kendala eksekusi benda 

jaminan Fidusia di BPR Kharisma Kusuma Lawang - Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan 

penulis di bidang hukum, terutama hukum jaminan dan hukum perbankan. 

Khususnya berkaitan dengan penyelesaian kredit macet dengan jaminan 

fidusia  yang dilakukan oleh debitur Bank.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat untuk Peneliti 

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S-1) pada 

bidang ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Untuk BPR Kharisma Kusuma Lawang – Malang 

Agar BPR Kharisma Kusuma Lawang – Malang mengetahui aspek 

hukum yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian kredit macet 

dengan tetap memperhatikan hak-hak debitur dari perspektif hukum  
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c. Untuk masyarakat 

Memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat mengenai 

upaya penanggulangan kredit macet serta perlindungan hukum 

terhadap Kredit macet debitur yang menggunakan jaminan fidusia.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Berdasarkan apa yang akan diteliti, maka penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis (socio legal research) 

yaitu metode pendekatan berlandaskan pada teori-teori hukum serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan 

melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat8. Pendekatan yuridis 

sosiologis (socio legal research) merupakan penelitian yang diawali 

dengan meneliti data sekunder, kemudian dikomparasikan dengan 

penelitian data primer di lapangan9. Dalam hal ini, peneliti melakukan 

penelitian berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu 

penyelesaian kredit macet pada Bank yang menggunakan jaminan fidusia, 

kemudian melakukan analisis berdasarkan teori-teori hukum yang berlaku 

terhadap fenomena tersebut.  

 

 

                                                
8 Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2003) 
9 Ibid. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian penulis adalah BPR Kharisma Kusuma Lawang – 

Malang yang terletak di Jl. Raya Thamrin No.41 Lawang. khususnya 

bagian kredit yang menangani permasalahan kredit macet yang 

menggunakan jaminan fidusia. Penulis memilih lokasi penelitian dengan 

alasan bahwa pada lokasi penelitian tersebut terdapat upaya penyelesaian 

kasus kredit macet yang menarik untuk diteliti dari perspektif hukum. 

Ditinjau dari segi lokasi, wilayah penelitian berdekatan dengan tempat 

tinggal peneliti sehingga memudahkan untuk melaksanakan penelitian.  

3. Jenis Data 

Dalam hal ini, jenis data yang digunakan oleh penulis adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

lokasi penelitian. Data primer penulis dalam hal ini meliputi hasil 

wawancara terhadap subyek penelitian, observasi terhadap proses 

pelaksanaan penyelesaian kredit macet di Bank BPR Kharisma 

Kusuma Lawang, serta dokumen terhadap berbagai catatan-catatan 

yang mendukung penelitian.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer berupa artikel penulisan hukum dan 

pendapat hukum yang membahas aspek hukum perlindungan terhadap 

debitur dalam kasus kredit macet. Dalam hal ini bahan hukum primer 



 12

yang digunakan penulis adalah UU No.10 tahun 1998 tentang 

Perbankan dan UU No.42 tahun 1999 tentang Fidusia, sehingga bahan 

hukum sekunder yang digunakan adalah yang menjelaskan tentang 

aplikasi dari peraturan perundangan tersebut.  

4. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui metode: 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara 

terstruktur dilakukan terhadap informan yang dipilih oleh penulis 

dengan metode purposive (sengaja), yaitu berdasarkan tingkat 

pengetahuan informan terhadap permasalahan yang dibahas oleh 

penulis, serta random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak 

sesuai dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.  

1) Pengambilan Responden dengan Purposive Sampling 

Untuk purposive sampling, responden penulis dalam hal ini 

adalah Nuraini Endang Setyowati, sebagai Direktur Utama BPR 

Kharisma Kusuma Lawang dan Royke, Account Officer BPR 

Kharisma Kusuma Malang.  

2) Pengambilan Responden dengan Random Sampling 

Untuk pengambilan data dengan random sampling, penulis 

memilih responden sejumlah tiga orang yang merupakan debitur 

kredit macet. Dalam hal ini responden penulis adalah Melinda 

Febiana dan Rudi Susanto 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam hal ini adalah pengumpulan data dokumen dari 

BPR Kharisma Kusuma Lawang – Malang yang memiliki kaitan dan 

memberikan keterangan tentang penyelesaian kasus kredit macet yang 

melibatkan debitur dengan jaminan fidusia 

5. Analisis Data 

Dalam   analisa   data, penulis mengunakan   analisa   deskriptif   kualitatif,  

yaitu   mendeskripsikan  dan  menganalisa  secara   aktual, sistematis, 

akurat data  yang  akan  diteliti,  yang  telah  diperoleh   dilapangan  

(berupa kalimat-kalimat) kemudian   menampilkan  gambaran   obyektif   

dari  hasil penelitian berdasarkan kenyataan10  yang   terjadi   serta   

dikaitkan   dengan    teori-teori profesi, UU yang  relevan, sehingga 

menghasilkan hasil yang obyektif. Dalam hal ini penulis melakukan 

analisis mengenai penyelesaian kasus kredit macet dengan jaminan fidusia 

yang dilakukan oleh debitur BPR Kharisma KusumaLawang – Malang 

dari perspektif hukum.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi empat sub bab dan masing-

masing bab terdiri atas sub-bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai 

berikut : 

 

                                                
10 Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2003), h.38 
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BAB I  :  Pendahuluan 

  Bab I terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian  dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  Tinjauan Pustaka 

  Bab yang memberikan uraian tentang pengertian, kajian yuridis, 

pendapat para pakar, kerangka teori yang akan dipakai penulis 

dalam mendukung analisa terhadap permasalahan yang akan 

diteliti. 

BAB III  :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu aspek hukum 

perlindungan terhadap debitur dalam kasus kredit macet, 

penyelesaian yang dilakukan pihak Bank dalam kasus kredit 

macet serta hambatan dalam penyelesaian kasus kredit macet.  

BAB IV  :  Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan  

oleh penulis. 


