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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang

dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh 

pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan 

atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya kredit dapat berbentuk barang 

atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang 

dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan 

tertentu

10. 

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11, 

memberikan penjelasan bahwa “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”. dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang 

10 Luluk Ambarsita. 2013. Analisis Penanganan Kredit Macet. Jurnal Manajemen Bisnis 

UMM.VOL 3.No.01. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 14 
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berdasarkan ketentuan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh pihak 

Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar 

utangnya pada jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.   

 Kredit disamping kegiatan pengarahan dana dan masyarakat merupakan 

kegiatan utama dari bank-bank umum di Indonesia karena ada dua alasan11: 

1) Bunga kredit merupakan sumber-sumber pendapatan utama. 

2) Dalam kegiatan penyaluran kredit sumber dana kredit itu berasal terutama 

dari dana-dana yang dikerahkan oleh bank dari masyarakat berupa 

simpanan. Kredit bank merupakan lembaga yang perannya sangat strategis 

bagi pembangunan perekonomian bagi perkembangan usaha bank itu 

sendiri serta sarat dengan berbagai pengaturan.  

 Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan 

sanagat konvensional dari suatu bank bahkan semetara pakar mengatakan bahwa 

fungsi tradisional bank adalah menghimpun dana dari masyrakat dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana pada umumnya dilakukan 

dalam bentuk pemberian kredit12.  

 Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Kualitas 

Aset Bank Umum Pasal 1 angka 5 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

                                                             
 11 Neni Sri Imaniyati, 2010, Pegantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung, PT Rafika 

Aditama, hal 138 

 12 Ibid  
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pinjam meminjam atara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melayani utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga, termasuk setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga termasuk: 

a. Cerukan yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak 

dapat dibayar lunas pada akhir hari.  

b. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang. 

c. Pengambilan atau pembelian kredit dari pihak lain. 

 Apabila ditelusuri pengertian kredit itu lebih lanjut, maka dapat ditemukan 

unsur-unsur yang terkandung dalam makna kredit yaitu13: 

a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang 

diberikannya kepada nasabah peminjaman dana yang akan dilunasinya 

sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu. 

b. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian dan 

pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu 

disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah 

peminjam dana. 

c. Prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi 

dan kotraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan 

pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dan 

                                                             
 13 Rachmad Usman, 2012.,Hukum Perbankan., Jakarta, Penerbit Sinar Grafika. Hal 268 
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nasabah peminjam dana, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur 

dengan uang dan bunga atau imbalan, atau bahkan tanpa imbalan bagi 

bank syariah. 

d. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka 

waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk 

mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya 

wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakanlah pengikatan jaminan 

(agunan). 

 Menurut Kasmir (2011)14 unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian 

suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 

1) Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan bagi si pemebri kredit bahwa 

kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan 

datang sesuai dengan jangka waktu kredit. 

2) Kesepakatan, dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

3) Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu 

tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang 

telah disepakati 

4) Risiko, akibat adanya tenggang waktu, akan memungkinkan suatu risiko 

tidak tertagihnya atau macet dalam pemberian kredit. Semakin lama kredit 

                                                             
 14  Tan Kamello. 2014. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan 

Bank Indonesia. Jurnal Hukum USU. Vol.2. No.3. Fakultas Hukum. Universitas Sumatra Utara. Hal 3 
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yang diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya. Risiko yang terjadi 

dalam proses pemberian kredit ini akan menajdi tanggungan bank. 

5) Balas jasa, merupakan keuntungan atau pendapatan yang diterima oleh 

bank atas pemberian kredit. Balas jasa yang diterima oleh bank berupa 

bunga dan biaya administrasi kredit yang ditanggungkan oleh debitur.  

2. Fungsi Kredit  

 Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara ekonomis, baik bagi debitur, 

kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. 

Lebih baik disini diartikan bahwa fungsi tersebut dapat memberikan pengaruh 

bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk mencapai tujuan pencapaian 

kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari hari. Fungsi kredit 

secara umum ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat to 

serve the society dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, 

produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya 

ditujukan untuk menaikan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi kredit jika 

dipisahkan secara garis besar adalah sebagai berikut15:  

a. Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang. 

 Peningkatan daya guna uang terjadi karena para pemilik uang atau modal 

meminjamkan langsung kepada pengusaha yang membutuhkan uang atau modal, 

atau dapat menyimpan uang atau modalnya di lembaga kredit untuk dipinjamkan 

                                                             
 15 Nasroen Yabasari dan Nina Kurnia Dewi, 2007, Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK 

Mengakses Pembiayaan, Bandung : Alumni, hal. 38. 
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kepada para pengusaha yang membutuhkannya. Sementara itu, kredit yang 

diberikan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, 

bilyet giro, wesel dan peredaran uang tunai di masyarakat. 

b. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.  

 Dengan mendapatkan kredit, pengusaha (peminjam atau debitur) dapat 

memproses bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga daya guna barang tersebut 

menjadi lebih. Selain itu, kredit dapat pula menigkatkan peredaran barang melalui 

penjualan langsung atau penjualan secara kredit, sehingga peredaran barang 

meningkat  

c. Kredit merupakan salah satu alat untuk terpeliharanya stabilias ekonomi.  

 Stabilitas ekonomi dapat dijaga melalui pengendalian inflasi, rehabilitasi 

sarana, dan kebutuhan masyarakat. Karena kredit diarahkan untuk sektor-sektor 

yang produktif secara selektif termasuk untuk peningkatan ekspor dan 

terpenuhinya kebutuhan masyarakat, maka kredit secara tidak langsung dapat 

menjaga stabilitas suatu negara. 

d. Meningkatkan kegairahan berusaha dan peningkatan pendapatan.   

 Bantuan kredit yang diberikan oleh lembaga kredit kepada 

perorangan/perusahaan akan mampu meningkatkan aktivitas usaha yang 

bersangkutan. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila profit ini secara 

kumulatif dikembangkan lagi ke struktur permodalan, peningkatan ini akan 

berlangsung terus menerus. Secara tidak langsung hal itu terkait dengan 
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peningkatan pendapatan dan penerimaan pajak yang pada akhirnya adalah 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

e. Meningkatkan hubungan internasional.  

 Bank-bank besar di luar negeri yang memiliki jaringan usaha atau negara-

negara lain yang lebih maju, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit 

secara langsung atau tidak langsung kepada para pengusaha dalam negeri atau 

kepada pemerintah. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk kredit 

dengan syarat-syarat ringan, yaitu bunga murah dan jangka waktu kredit yang 

panjang. Melalui bantuan kredit antar negara, hubungan antara negara pemberi 

kredit dengan negara penerima kredit menjadi semakin erat. Dengan kata lain, 

kredit dapat meningkatkan hubungan internasional. 

  Kredit atau fasilitas lain sebagaimana didefinisikan diatas mengandung hal 

penting yang menjadi landasan hukum suatu bentuk kredit atau pembiayaan, yaitu 

perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang dimaksud adalah persetujuan pinjam 

meminjam secara tertulis antara bank atau lembaga penyedia fasilitas pembiayaan 

(sebagai kreditur), dan pihak lain yang menerima kredit (sebagai debitur / nasabah 

kreditur). 

3. Prinsip-prinsip Kredit 

 Pemberian kredit oleh bank tersebut merupakan unsur yang terbesar dari 

aktiva bank, yang juga sebagai aset sekaligus menentukan maju mundurnya bank 

yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat. Disamping menjalankan fungsi pegerahan dana 
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masyarakat, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998. Untuk menjalakna fungsi tersebut, bank perlu melakukan analisis dalam 

pemeberian kredit agar tidak mudah muncul kredit dengan menerapkan prinsip-

prinsip dalam perbankan yaitu16: 

a. Prinsip kepercayaan 

 Pada prinsip kepercayaan ini debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk 

memenuhi perikatannya, hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. 

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian 

diikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat 

membayar kembali kreditnya. Dalam hal ini kreditur harus melihat apakah calon 

debitur memenuhi kriteria dalam melakukan kredit17. 

b. Prinsip kehati-hatian 

 Prinsip kehati-hatian ini merupakan salah satu konkretisasi dari prinsip 

kepercayaan dalam suatu pinjaman kredit. Untuk mewujudkan prinsip ini dalam 

pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal 

maupun eksternal.  

 

 

                                                             
 16 Neni Sri Imaniyati, 2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung, Pt Refika 

Aditama, hal 142 

 17 Ibid, hal. 143 
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c. Prinsip 5-C  

 Prinsip ini merupakan singkatan dari unsur-unsur character, capacity, capital, 

condition of economy, dan collateral. Character adalah watak/kepribadian/prilaku 

calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit 

ditandatangani. Capacity adalah kemampuan calon debitur sehingga diprediksi 

kemampuannya untuk melunasi utangnya. Capital adalah permodalan dari suatu 

debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemampuan 

permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan 

tingkat kemampuan membayar kredit. Condition of economy yaitu suatu kondisi 

perekonomian baik secara mikro maupun secara makro yang harus dianalisis 

sebelum kredit diberikan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis 

pihak debitur. Collateral atau agunan merupakan the last resort bagi kreditur, 

akan tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan dalam setiap 

pemberian kredit. Agunan akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-

benar dalam kedaan macet18. 

d. Prinsip 5-P 

 Menurut prinsip ini para pihak merupakan titik sentral yang harus 

diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut krakternya, kemampuan 

dan sebagainya. Purpose, yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah 

kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan income 

perusahaan. Payment atau pembayaran, pihak kreditur memperhatikan apakah 

                                                             
 18 Ibid, hal. 144 
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sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman dan tersedia sehingga 

mencukupi untuk membayar kredit. Profitability, yaitu penilaian terhadap 

kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dan usahanya. 

Protection atau perlindungan, yaitu perlindungan dari kelompok perusahaan atau 

jaminan dari holding atau jamianan pribadi dari pemilik perusahaan merupakan 

hal yang penting untuk diperhatikan 

e. Prinsip 3-R  

 Prinsip 3-R yaitu retruns, repayment, dan risk bearing ability. Retruns, yaitu 

hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi 

untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping 

membayar keperluan perusahaan yang lain. Repayment, yaitu kemampuan bayar 

dari pihak debitur. Apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule 

pembayaran kembali dari kredit yang diberikan. Risk bearing ability atau 

kemampuan menanggung risiko sejauhmana kemampuan debitur untuk 

menanggung resiko dalam hal-hal diluar antisipasi. 

 Dalam berbagai prinsip diatas, prinsip 5-C yang dikemukakan diatas lebih 

dahulu telah mengcover prinsip 5-P dan 3-R yang diuraikan berikutnya. Jika 

melihat ketentuan kredit yang terdapat dlam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
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1998 tanpak bahwa dalam UU tersebut secara eksplisit telah mencamtumkna 

prinsip 5-C19. 

4. Jenis Kredit 

 Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria 

tertentu. Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi 

yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit 

secara efektif. Dari kegiatan pengklasifikasian tersebut maka dikenal jenis-jenis 

kredit yang didasarkan pada20: 

a. Jenis Kredit Menurut Kelembagaan  

 Pengelompokan ini didasarkan dari kriteria segi kelembagaannya, yaitu dalam 

arti pihak yang terkait sebagai pihak pemberi dan pihak penerima kredit terutama 

menyangkut struktur kelembagaan pelaksanaan kredit itu sendiri. Jenis kredit 

dengan dasar pengelompokkan menurut kriteria kelembagaan terdiri atas: 

1) Kredit perbankan  

 Kredit perbankan yang diberikan oleh bank milik negera atau bank swasta 

kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi.  

2) Kredit likuiditas 

 Yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang ada dan 

beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk 

                                                             
 19 Ibid. hal, 145 

 20 Muhammad Djumhana, 2012,  Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung, Pt Citra Aditya 

Bakti, hal 424 
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membiayai kegiatan perkreditanya. Pelaksanaan kredit ini merupakan operasi 

Bank Indonesia dalam rangka tugasnya yang diemban sebagai bank sentral. 

3) Kredit langsung  

 Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau 

semi pemerintah. Mislanya, Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada 

Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian 

kredit langsung kepada Pertamina, atau kepada pihak ketiga21.  

4) Kredit (pinjaman antar bank) 

 Kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang 

kekurangan dana. Peminjaman model ini merupakan sarana yang paling 

gampang dilakukan oleh bank yang memerlukan tambahan dana bak dalam 

keadaan darurat maupun dalam keadaan biasa dalam arti sekedar memerlukan 

tambahan dana untyk dapat diputar kembali. Pelaksanaannya dapat dengan wesel 

unjuk, cek, promes (promissory  note), atau sara lainnya.  

 Pinjam meminjam dana atarbank merupakan transaksi umum dan biasa 

dilakukan setiap hari kerja oleh bank, baik antarbank di dalam negeri maupun 

antar bank di luar negeri, yang semuanya dijalankan melalui mekanisme pasar 

uang (money market). Dalam transaksi ini terkait bank pemberi pinjaman 

(lending bank), yakni bank yang kelebihan dana (over cash ratio) dan bank 

peminjam (borrowing bank) yang membutuhkan dana.22 

                                                             
 21 Ibid, hal. 423 

 22 Ibid. hal, 427  
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b.  Jenis Kredit Menurut Jangka Waktu. 

 Dari segi jangka waktu jenis kredit meliputi: 

1) Kredit jangka pedek (short term loan) 

 Kredit ini memiliki jangka waktu maksimum 1 tahun. Berikutnya dapat 

berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel. 

Dapat juga berbentuk kredit modal kerja, yaitu kredit untuk membiayai 

kebutuhan modal kerja usaha atau proyek.  

2) Kredit jangka menengah (medium tern loan) 

 Kredit ini berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Bentuk-bentuknya 

dapat berupa kredit investasi jangka menengah. 

3) Kredit jangka panjang 

 Kredit ini berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit berjangka panjang ini 

pada umumnya berupa kredit investasi yang bertujuan menambah modal 

perusahaan dalam jangka waktu untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi 

(perluasan), dan pemberian proyek baru.  

c. Jenis Kredit Menurut Penggunaanya. 

 Dari segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari: 

1) Kredit konsumtif 

 Yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang 

diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk 

kebutuhan sehari-hari. 

2) Kredit produktif, baik kredit investasi, maupun kredit eksploitasi. 
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 Kredit investasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai 

pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, 

juga untuk membiayai rehabilitas, ekspansi, relokasi proyek, atau pendirian 

proyek baru. Adapun jangka waktu dapat berjangka waktu menengah atau 

panjang. Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan 

pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan 

baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi, serta piutang, 

sedangkan jangka waktunya berlaku pendek.  

d. Jenis Kredit Menurut Keterikatannya dengan Dokumen  

 Dari segi dokumen maka kredit jenis ini, yaitu kredit yang sangat terikat 

dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki subtitusi nilai jumlah uang 

dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit sehingga 

sering disebut documentary credit. Jenis kredit ini diantaranya yaitu: 

1) Kredit ekspor  

    Yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. 

Jadi, bisa dalam bentuk kredit langsung ataupun tidak langsung, seperti 

pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek ataupun kredit investasi untuk 

jenis industri yang berorientasi ekspor. 

2) Kredit impor 

    Unsur dan ruang lingkup dari kredit impor pada dasarnya hampir sama dengan 

kredit ekspor karena jenis kredit tersebut merupakan kredit berdokumen.  
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 Kedua jenis kredit yang sangat erat hubungannya dengan dokumen-dokumen 

tersebut pada pelaksanaanya harus terkait, diantaranya, dengan surat izin, 

korespodensi, pengangkutan, administrasi kepabean, dan sebagainya. 

e. Jenis Kredit Menurut Aktivitas Perputaran Usaha 

 Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamikia 

sektor yang digeluti, asset yang dimiliki, dan sebagainya. Maka jenis kredit 

terdiri atas: 

1) Kredit kecil 

 Kredit kecil adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan 

sebagai pengusaha kecil. Pengusaha kecil yang dimaksudkan adalah memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta, memiliki hasil penjualan tahunan 

paling banyak Rp.1 milyar, berdiri sendiri, berbentuk uasah orang perseorangan. 

2) Kredit menengah 

 Kredit menengah adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang 

asetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil. 

3) Kredit besar 

 Kredit besar pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh 

debitur. Dalam pelaksanaan pemberian kredit yang besar ini bank dengan 

melihat risiko yang besar pula biasanya memberikannya secara kredit sindikasi 

ataupun konsorsium. Hal ini dilakukan guna menekan risiko serta dana yang 

tersedia dapat disebar tidak hanya pada satu perusahaan sehingga guna 

pemberian kredit yang besar dilakukan dengan cara pembiyaan bersama.  
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 Menyangkut kredit pada usaha mikro, kecil, dan menengah, Bank Indonesia 

memberikan perhatian khusus diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan 

penurunan penetapan bobot risiko atas kredit usaha kecil, kredit milikan rumah, 

dan kredit pegawai/pensiunan dalam penghitungan aktiva tertimbang menurut 

risiko. 

f. Jenis Kredit Menurut Jaminannya. 

 Dari segi jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan sebagai berikut: 

1) Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (unsecurend loan) 

 Kredit ini merupakan pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), 

pemberiannya sangatlah selektif dan ditunjukan kepada nasabah besar yang telah 

teruji bonafiditas, kejujurannya, dan ketaatanya, baik dalam transaksi perbankan 

maupun kegiatan usaha yang dijalananinya. Dalam peraturan perbankan yaitu 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan  yang telah diubah 

dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pemberian 

kredit dapat dilakukan oleh bank apabila bank mempunyai keyakinan terhadap 

debiturnya atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya 

sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun agunan merupakan jaminan tambahan 

yeng lebih bersifat fisik. Kredit tanpa jaminan mengandung risiko lebih besar. 

Dengan demikian, berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang 

bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada 

kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang. 
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2) Kredit dengan jaminan (secured loan) 

 Kredit ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas 

kemampuan debitur, juga didasarkan pada adanya agunan atau jaminan yang 

berupa fisik sebagai jaminan tambahan, misalnya berupa tanah. Banguanan, alat-

alat produksi, dan sebagainya. Agunan sebagai jaminan tambahan ini 

dimaksudkan untuk memudahkan kreditur. Apabila debtur wanprestasi, bank 

segera dapat menerima pelunasan utangnya melalui cara pelelangan agunan 

tersebut. 

 Dari kedua jenis kredit berdasarkan jaminannya, yang paling tepat dijalankan 

dalam pemberian kredit dalam rangka sistem kehati-hatian perbankan, yaitu 

kredit disertai jaminan karena kredit tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

dibandingkan dengan kredit tanpa jaminan. Dengan adanya jaminan yang diikat 

dengan hak tanggungan dan fidusia maka kreditur dapat ditentukan menjadi 

kreditur preferen yang didahulukan pemenuhan pembayarannya dibandingkan 

kreditur lainnya. Sedangkan apabila tanpa jaminan, kedudukan kreditur hanya 

kreditur biasa, tidak memiliki keistimewaan, sama seperti kreditur lainnya.  

5.  Pemberian Kredit Bank. 

 Dalam pemberian kredit bank mewajibkan untuk memiliki dan menerapkan 

pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Kewajiban 

ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undanga Nomor 7 

Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998, bahwa bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan 
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dan pembiyaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Masing-masing Bank Umum berkewajiban 

untuk menyusun dan menerapkan pedoman perkreditan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia.  

 Dari penjelasan diatas terdapat pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia antara lain23: 

a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat 

dalam bentuk perjanjian tertulis. 

b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dari kesangupan 

nasabah debitur yang anatar lain diperoleh dai penilaian yang seksama 

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari 

nasabah debitur. 

c. Kewajiban bank unutk menyusun dan menerapkan prosedur 

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. 

d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai 

prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah 

debitur dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur 

dan/atau pihak-pihak terafiliasi. 

                                                             
 23 Rachmad Usman, 2012, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, hal 299  
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f. Penyelesaian sengketa.  

 Selain dari ketentuan-ketentuan diatas, maka hal-hal lainnya yang perlu 

diperhatikan oleh bank dalam pemberian kredit, yaitu24: 

a. Pemberian kredit harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis  

b. Bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan serta kesanggupan 

nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang sama 

terhadap watak, kemampuan, modal, aguanan, dan prospek usaha dari 

nasabah debitur. 

c. Bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang telah disusunnya sendiri. 

d. Bank wajib memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan 

persyaratan pemberian kredit atau pembiayaan syariah. 

e. Bank dilarang memeberikan kredit atas pembiayaan syariah dengan 

persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan pihak-pihak 

terafiliasi. 

 Untuk merealisasikan semua yang telah disebutkan diatas maka pihak bank 

juga harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yaitu sebagaimana yang 

dimaksudkan dalam PBI No. 3/10/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal 

Nasabah Pasal 2 yang menyebutkan: 

                                                             
 24 Afnil Guaza, 2008, Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia, Jakarta, 

Asa Mandiri, hal. 70 



37 

 

1) Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer      

Principles).  

2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), Bank wajib: a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah; b. 

menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah; c. 

menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan 

transaksi Nasabah; d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko 

yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 

6. Penggolongan Kredit Bank 

 Kondisi dan karekteristik dari asset perbankan nasional, baik pada saat ini 

maupun diwaktu yang akan datang, masih tetap terpengaruhi oleh risiko kredit, 

yang apabila tidak dikelola secara efektif akan berpotensi menggangu 

kelangsungan usaha bank. Pengelolaan risiko kredit yang tidak efektif antara lain 

disebabkan kelemahan dalam penerapan kebijakan dan prosedur penyediaan dana, 

termasuk penetapan kualitasnya, kelemahan dalam mengelola portofolio asset 

bank, serta kelemahhan dalam mengantisipasi perubahan faktor eksternal yang 

mempengaruhi kualitas penyediaan dana25. 

 Untuk memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu meminimalkan potensi 

kerugian dari penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur risiko 

kredit pada tingkat yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, pengurus bank 

                                                             
 25 Hermansyah. 2014. Hukum Perbankan Nasional Indonesia.  Jakarta. Prenadamedia Group. 

Hal. 66 



38 

 

wajib menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis 

penyediaan dana serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan 

transaksi-transaksi dimaksud. 

 Dalam rangka mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, 

bank wajib menjaga kualitas aktiva dan wajib membentuk penyisihan 

penghapusan aktiva. Oleh karena itu, asset yang dinilai kualitasnya mencakup 

aktiva produktif dan aktifa non-produktif. Perluasan cakupan asset yang dinilai 

tersebut dimaksudkan agar bank sedini mungkin mengatur kembali portofolio 

aset-asetya, terutama pada sisi aktiva nonproduktif, sehingga dapat 

mengembalikan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan 

dana kepada sektor usaha yang eligible. Selain itu, untuk menentukan kualitas 

penyediaan dana yang lebih mencerminkan tingkat eksposur risiko kredit.  

 Dalam penetapan kualitas kredit, Bank Umum wajib memperhatikan faktor- 

faktor penliaian sebagai berikut26: 

1.   Prospek usaha, yang meliputi penilian terhadap komponen-komponen: 

a. Potensi pertumbuhan usaha 

b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan 

c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja 

d. Dukungan dari grup atau afiliasi dan 

e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan 

hidup. 

                                                             
 26 Ibid, hal. 68 
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2. Kinerja (performance) debitur, meliputi penilian terhadap komponen-  

komponen: 

a. Perolehan laba 

b. Struktur permodalan 

c. Arus kas dan 

d. Sensitivitas terhadap risiko pasar. 

3. Kemampuan membayar debitur, meliputi penilian terhadap komponen-

komponen:  

a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga 

b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur 

c. Kelangkapan dokumentasi kredit 

d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit 

e. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban dan  

f. Kesesuaian penggunaan dana. 

 Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukakan analisis terhadap 

faktor-faktor penilian sebagaimana dimaksud diatas dengan mempertimbangkan 

komponen-komponen yang terdapat dalam masing-masing faktor penilian dan 

mempertimbangkan pula: 

1) Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilian dan 

komponen,serta 

2) Relevansi dari faktor penilian dan komponen terhadap debitur yang 

bersangkutan. 
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Berdasrkan penilian sebagaimana disebutkan diatas,maka kualitas kredit 

dapat ditetapkan menjadi: 

1) Lancar 

2) Dalam Perhatian Khusus 

3) Kurang Lancar 

4) Diragukan, atau  

5) Macet.  

7. Perjanjian Kredit 

 Perjanjian kredit (PK) menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu 

dari bentuk perjanjian pinjem-meminjam yang diatur dalam  buku ketiga 

KUHPerdata. Dalam bentuk apa pun pemberian kredit itu diadakan pada 

hakikatnya merupakan salah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1574-1769 KUHPerdata. Akan tetapi, dalam praktik perbankan 

yang modern,hubungan hukum dalam kredit bukan lagi semata-mata berbentuk 

perjanjian pinjam-meminjam,melainkan adanya campuran dengan bentuk 

perjanjian yang lainnya, seperti perjanjian pembrian kuasa dan perjanjian lainnya. 

Dalam bentuk campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan 

dianatara perjanjian yang terkait tersebut. Namun,dalam praktik perbankan pada 

dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjem-meminjam yang ada dalam 

KUHPerdata tidaklah sepenuhnya identic dengan bentuk dan pelaksanaan suatu 

perjanjian kredit perbankan, dianatara keduanya ada perbedaan-perbedaan yang 

gradua;, bahkan dapat pula merupakan perbedaan yang pokok. 
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 Sesuai dengan asas yang utama dari suata perikatan atau perjanjian, yaitu asas 

kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam 

perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan tidak hanya pada ketentuan-

ketentuan yang ada pada KUHPerdata, tetapi juga dapat mendasarkan pada 

kesepakataan bersama,artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus 

sesuai dengan ketentuan yang tercantuk dalam KUHPerdata,sedangkan dalam hal 

ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak. Dengan 

demikian,perjanjian kredit selain dikuasi oleh asas-asas umum hukum perjanjian, 

juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak. 

 Dalam praktik, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dan bank 

yang lainnya tidaklah sama. Hal tersebut terjadi ddalam rangka menyesuaikan diri 

dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian, perjanjian kredit 

tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum, hanya saja dalam praktik 

ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit, misalnya, 

berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian (terutama dalam 

perjanjian kredit dengan pihak asing atau dikenal dengan loan agreement), jum;ah 

dan batas waktu peminjaman,serta pembayaran kembali peminjaman (repayment), 

juga mengenal apakah sipeminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih 

cepat dari ketentuan yang ada, penetapan bunga pinjaman dan dendanya jika 
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debitur lalai membayar bunga, terkahir dicantumkan berbagai klausul seperti 

hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut27. 

 Dalam praktiknya perjanjian kredit sering kali mengakomodasi hal-hal seperti 

diatas sehingga semuanya dibakukan dak akhirnya terbentuklah perjanjian baku 

untuk perjanjian kredit tersebut. Dengan bentuk perjanjian yang baku tersebut 

tidaklah menjadi suatu pengingkaran atas asas kebebasan berkontrak sepanjang 

tetap ditegakkannya asas-asas umum perjanjian,seperti syarat-syarat yang wajar 

dengan menjunjung keadilan dan adanya keseimbangan para pihak dengan 

menghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya karena kekuatan yang 

dimiliki oleh salah satu pihak. Dengan demikian, rumusan perjanjian baku 

tersebut harus terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan 

kecurangan yang sangat berlebihan dan terjadinya suatu pemkasaan karena 

adanya ketidakseimbangan kekuatan para pihak, juga harus dihindarkan syarat 

perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak, atau risiko yang hanya 

dibebankan kepada sepihak, serta pembatasan hak dalam menggunakan upaya 

hukum28.  

 Dalam rangka lingkup pembahasan perjanjian kredit ini, sering pula dalam 

praktiknya peminjam diminta memberikan representations, warranties, dan 

covenants. Yang dimaksud dengan representations adalah keterangan-keterangan 

yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian kredit. Adapun 

                                                             
 27 Muhammad Djumhana. 2012. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung. Pt Citra Aditya 

Bakti. Hal.442 

 28 Ibid 
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warranties adalah suatu perjanjian,misalnya,janji bahwa si debitur akan 

melindungi kekayaan perusahaannya atau asset yang telah dijadikan jaminan 

untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan covenants biasanya adalah janji 

untuk tidak melakukan sesuatu, misalnya, janji bahwa si debitur tidak akan 

mengadakan merger dengan perusahaan lain atau menjadi atau 

memindahtangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin bank 

(kreditur). 

 Perjanjian kredit ini perlu medapat perhatian yang khusus,baik oleh bank 

sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur karena perjanjian kredit 

mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya, 

ataupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Ch. Gatot Wardoyo29 dalam 

tulisannya sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, perjanjian kredit 

mempunyai beberapa fungsi, diantaranya: 

1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian 

kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya 

perjanjian lain yang mengikitunyan misalnya, perjanjian pengikatan 

jaminan. 

2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan 

hak dan kewajiban diantara kreditu dan debitu. 

                                                             
 29 Muhammad Djumhana. 2012. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung. Pt Citra Aditya 

Bakti. Hal.443 
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3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring 

kredit. 

B. Tinjauan Tentang Kredit Bermasalah 

1. Pengertian Kredit Bermasalah  

 Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan 

bank. Nasabah dalam hal ini ada kalanya memberikan data-data fiktif, sehingga 

mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. Kemudian 

apabila salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak 

layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet (kredit 

bermasalah). Kredit bermasalah yaitu kredit yang dalam pelaksanaannya belum 

mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank kemudian memiliki 

kemungkinan timbulnya risiko kemudian hari bagi bank dalam arti luas, juga 

mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban baik dalam 

bentukpembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda 

keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang 

bersangkutan30.  

 Menurut Tjoekam (1999:264)31 mengungkapkan bahwa: “Kredit bermasalah 

adalah gambaran dari suatu kondisi kredit berupa principal, bunga, biaya-biaya, 

dan overdraft akan mengalami kegagalan karena tanda-tanda penyimpangan 

                                                             
 30 Luluk Ambarsita, 2013, Analisis Penanganan Kredit Macet. Jurnal Manajemen Bisnis 

UMM.VOL 3.No.01. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 16 

 31 Neni Sri Imaniyati. 2010. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung. Pt Refika 

Aditama. Hal 152 
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dibiarkan berakumulasi sehingga menurunkan mutu kredit dan cenderung 

menimbulkan kerugian potensial bagi bank.” Menurut Siamat (2001:174)32 

menjelaskan kredit bermasalah/problem loan dapat diartikan sebagai pinjaman 

yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau 

karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur Jadi dapat disimpulkan, 

kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup 

membayar sebagian atas seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah 

diperjanjikan dan dapat menimbulkan kerugian potensial kepada bank. 

 Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah adalah apabila kualitas kredit 

tersebt tergolong pada tingkat kolektabilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. 

Untuk kredit bermasalah bersifat nonstructural, pada umumnya dapat diatasi 

dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan bunga kredit, 

perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan 

tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit 

menjadi penyertaan modal sementara. Adapun kredit bermasalah bersifat structural 

pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit 

bermasalah yang bersifat nonstructural. Melainkan harus diberikan pengurangan 

pokok kredit sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 

                                                             
 32 J. Soedradjad Dijiwandono. 2007. Perbankan Indonesia. Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti. 

Hal. 49 
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14/15/PBI/2012 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu 

untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya33. 

 Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang 

digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan 

Macet (M). Sedangkan penilaian atau penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat 

kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. 

Kriteria penilaian kolektibilitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan 

pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, 

yaitu mencakup ketepatan pembayaran pokok, bunga maupun kewajiban lainnya. 

Penilaian terhadap pembayaran tersebut dapat dilihat berdasarkan pada data 

historis (past performance) dari masing-masing rekening pinjaman. Selanjutnya 

data historis tersebut dibandingkan dengan standar sistem penilaian kolektibilitas, 

sehingga dapat ditentukan kolektibilitas dari suatu rekening pinjaman. Sedangkan 

kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha 

debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Dalam menentukan “judgement” 

terhadap usaha debitur yang dinilai adalah kemampuan debitur membayar kembali 

pinjaman dari hasil usahanya (sebagai first way out) sesuai perjanjian. Dikatakn 

kredit mengalami bermasalah maka akan terlebih dahulu diketahui unsur-unsur 

yang disebut kredit bermasalah yaitu: 

                                                             
 33 Hermansyah. 2014. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta. Prenadamedia Group. 

Hal. 75 
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 Suatu kredit dikatakan bermasalah sejak tidak ditepatinya atau tidak 

dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila 

debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan   bunganya. 

Adapun tanda-tandanya adalah sebagai berikut: 

a. Sebelum jatuh tempo, rekening tidak menunjukkan mutasi debet dan  kredit. 

b. Kredit mengalami overdraft secara terus menerus. 

c. Adanya tanda-tanda bahwa debitur tidak sanggup lagi membayar bunga atas 

kredit yang diberikan pihak kreditur34 

 Suatu kredit dikatakan bermasalah dengan klasifikasi antara lain tergolong 

sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit bermasalah.. Istilah 

kredit bermasalah telah digunakan perbankan Indonesia sebagai terjemahan 

Problem Loan yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia 

internasional. Agar dapat menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah 

harus   didasarkan    pada    kolektibilitas    kreditnya.     

 Kolektibiltas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsauran dan bunga 

kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana 

tersebut. Suatu kredit akan dikatakan bermasalah dengan ciri-ciri sebagai berikut:   

a. Tidak memenuhi kriteria lancar kurang lancar dan diragukan. 

                                                             
 34 Machmoedin A.S, 2011, 100 Penyebab Kredit Bermasalah, Jakarta, Kencana, hal. 137  
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b. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak 

digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan 

kredit 

c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri 

atau badan urusan piutang negara atau diajukan penggantian ganti rugi 

kepada perusahaan asuransi kredit35 

2. Penyebab Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah atau nonperforming loan merupakan risiko yang 

terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa 

keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit 

bermasalah di perbankan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya ada 

kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan 

prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor 

makroekonomi36. 

Faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajat Kuncoro & Suhardjono  adalah37: 

1) Sisi Nasabah  

 Faktor Keuangan Faktor-faktor keuangan yang dapat diidentifikasi sebagai 

penyebab krdit bermasalah adalah :  

                                                             
 35 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, PT. 

Gramedia Pustaka Utama, hal. 355 

 36 Hermansyah. 2014. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta. Prenadamedia Group. 

Hal. 78 

 
 37 Ibid 
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a. Utang meningkat sangat tajam. 

b. Utang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan asset. 

c. Pendapatan bersih menurun. 

d. Penurunan penjualan dan laba kotor. 

e. Biaya penjaualan, biaya umum dan administrasi meningkat.  

f. Perubahan kebijaksanaan dan syarat-syarat penjualan secara kredit.  

g. Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang 

semakin lambat.  

h. Piutang tak tertagih meningkat. 

i. Perputaran persediaan semakin lambat.  

j. Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur. 

k. Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu.  

 Faktor-faktor manajemen yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit 

bermasalah, antara lain :  

a. Perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan.  

b. Tidak ada kaderisasi dan job description yang jelas.  

c. Sakit atau meninggalnya orang penting dalam perusahaan (key person). 

d. Kegagalan dalam perancanaan.  

e. Manajemen puncak didominasi oleh orang yang kurang cakap.  

f. Pelanggaran terhadap perjanjian atau klausula kredit.  

g. Penyalahgunaan kredit.  

h. Pendapatan naik dengan kualitas menurun.  
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i. Rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan.  

 Faktor-faktor operasional yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit 

bermasalah, antara lain :  

a. Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin menurun. 

b. Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama.  

c. Pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik.  

d. Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah STIKOM 

ketinggalan atau tidak efisien. 

e. Opersional perusahaan mencemari lingkungan.  

2) Sisi Ekstern Faktor-faktor ekstern yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab 

kredit bermasalah, antara lain :  

a. Perubahan kebijaksanaan pemerintahan di sektor riil.  

b. Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi 

keuangan dan operasional serta manajemen nasabah.  

c. Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi (BBM, Angkutan, dan 

sebagainya).  

d. Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjuni oleh 

nasabah. 

e. Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman.  

f. Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi dan kebijakan moneter lainnya.  

g. Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya. 

h.  Bencana alam (force majeure).  
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3) Sisi Bank  

 Faktor-faktor yang dapat diidentifikasikan sebagai penyebab kredit 

bermasalah, antara lain : 

a. Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja. 

b.  Adanya perubahan waktu dalam permintaan kredit musiman. 

c. Menerbitkan cek kosong.  

d. Gagal memenuhhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit.  

e. Adanya over kredit atau underfinancing.  

f. Manipulasi data.  

g. Over taksasi agunan atau penilaian agunan yang terlalu tinggi.  

h. Kredit topengan, tempilan atau fiktif.  

i. Kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit. 

j. Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring kredit.  

3. Penyelamatan Kredit Bermasalah 

 Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau non-performing loan itu dapat 

ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. 

Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian 

kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan 

nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu 

langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud 

dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara 

(PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui 
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Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian 

sengketa. Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial 

dilakukan melalui penjadwalan (rescheduling), persyaratan (reconditioning), dan 

penataan kembali (restructuring). Penanganan dapat melalui salah satu cara 

ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut 

dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial 

melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga 

Paksa Badan. 

 Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan 

berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 

1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum 

diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara 

penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan 

penataan kembali (restructuring). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud 

dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui rescheduling, 

reconditioning, dan restructuring adalah sebagai berikut: 

1. Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk 

melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan 

dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang 

(grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan 

penambahan kredit. 
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2. Melalui reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan 

atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada 

perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit 

tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas 

seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. 

3. Melalui restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan 

perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau 

melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan 

dilakukan dengan atau  tanpa rescheduling atau reconditioning. 

 Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank 

dalam  kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: 

a. Penurunan suku bunga Kredit. 

b. Perpanjangan jangka waktu Kredit. 

c. pengurangan tunggakan bunga Kredit. 

d. pengurangan tunggakan pokok Kredit. 

e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau 

f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. 

 Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet 

diawali dengan upaya-upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara 

antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang 
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bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri 

untuk pelunasan kreditnya di bank. 

 Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, 

pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. 

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat 

dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan38.  

C. Tinjauan Tentang Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 Tentang 

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum 

 Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank 

Indonesia).  Jadi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 Tentang Penilaian 

Kualitas Aset Bank Umum ini adalah ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia yang mengatur Bank Umum terkait dalam melaksankan kegiatan usahanya, 

bank harus mengelola risiko kredit antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap 

melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset. 

 Aset merupakan segala sesuatu yang berbentuk uang, segala sesuatu yang dapat 

diubah dalam bentuk uang yang mempunyai nilai manfaat bagi sesorang atau bagi 

                                                             
 38 Hermansyah. 2014. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta. Prenadamedia Group. 

Hal. 77 
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beberapa dan asset tersebut dijamin secara hukum. Didalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Aset Bank Umum, aset dibagi 

menjadi dua yaitu aset produktif dan aset non produktif. Dalam Pasal 1 angka 3 

menyebutkan “Aset Produktif adalah penyedian dana bank untuk memperoleh 

penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, 

tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibe;I dengan janji dijual kembali 

(reverse repurchase agreement), tagihan derivative, penyertaan, transaksi rekening 

administrative serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan 

dengan itu”. Sedangkan didalam Pasal 1 angka 4 menyebutkan “ Aset Non Produktif 

adalah aset bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain 

dalam bentuk agunan yang diambil alih, property yang terbengkalai (abandoned 

property), rekening antar kantor, dan suspense account. 

D. Tinjauan Tentang Jaminan 

1. Pengertian Jaminan  

 Pengertian Jaminan Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa 

Belanda, yaitu zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara 

umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping 

pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah 

jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca dalam Pasal 1 

angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah : 
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“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka 

mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.” 

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (accesoir). Tujuan 

agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan 

oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu : 

1) Jaminan tambahan   

2) Diserahkan oleh debitur kepada bank  

3) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan 

 

2. Objek Dan Ruang Lingkup Jaminan 

 Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan Objek kajian merupakan 

sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Objek itu dibagi 

menjadi 2 macam, yaitu objek materiil dan objek forma. Objek materiil hukum 

jaminan adalah manusia. Objek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap 

objek materiilnya. Jadi objek forma hukum jaminan adalah bagaimana subjek 

hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga 

keuangan nonbank. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan 

umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu 

: 

1) Jaminan perorangan Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian 

jaminan antara kreditur (bank) dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan 

perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat 



57 

 

dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam 

perjanjianJaminan perorangan meliputi: borg, tanggung-menanggung 

(tanggung renteng), dan garansi bank.  

2) Jaminan kebendaan Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) 

atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang 

suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila 

debitur ingkar janji. Dengan mempunyai berbagai kelebihan, yaitu sifat-

sifat yang dimilikinya, antara lain sifat absolut dimana setiap orang harus 

menghormati hak tersebut, memiliki droit de preference, droit de suite, 

serta asas-asas yang terkandung padanya, seperti asas spesialitas dan 

publisitas telah memberikan kedudukan dan hak istimewa bagi pemegang 

hak tersebut/kreditur, sehingga dalam praktek lebih disukai pihak kreditur 

daripada jaminan perorangan. Menurut sifatnya, jaminan kebendaan 

dibagi menjadi dua (2), yaitu:  

a. Jaminan dengan benda berwujud (materiil) Benda berwujud dapat 

berupa benda/barang bergerak dan atau benda/barang tidak 

bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi: 

gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak 

meliputi: hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, 

hipotek kapal laut dan pesawat udara. 
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b. Jaminan dengan benda tidak berwujud (imateriil) Benda/barang 

tidak berwujud yang lazim diterima oleh bank sebagai jaminan 

kredit adalah berupa hak tagih debitur terhadap pihak ketiga. 

E. Tinjauan Tentang Lelang 

1. Pengertian Lelang  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah “lelang” 

dijelaskan bahwa lelang adalah  penjualan di hadapan orang banyak (dengan 

tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang 

adalah menjual dengan cara lelang. Sedangkan menurut Richard L.Hisrhberg 

menyatakan bahwa lelang merupakan penjualan umum dari property bagi 

penawar yang tertinggi, di mana pejabat lelang bertindak terutama sebagai 

perantara dari penjualan39. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa penjualan di 

muka umum (lelang) itu adalah pelelnga dan penjualan barang yang diadakan di 

muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan 

harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-

orang yang diundang atau sebelumnya diberi tahu tentang pelelangan atau 

penjulan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang 

atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan40. 

                                                             
39 Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2007. Modul Pengetahuan Lelang: 

Penghapusan Barang Milik Negara. Jakarta. Pusdiklat Keuangan Umum Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Hal 6 
40 M. Yahya Harahap. 2014. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta. 

PT Gramedia. Hal 115 
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Pengertian lelang juga dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 

Peraturan Menteri Keaungan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Lelang 

sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 

27/PMK.06/2016, yang menyatakan: 

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan 

penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau 

menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan 

Pengumuman Lelang. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lelang adalah suatu 

bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan 

harga penawaran yang semakin menungkat atau menurun untuk mencapai harga 

tertinggi, yang diajukan secara tertulis maupun secara lisan, sebelumnya didahului 

pemberitahuan tentang akan adanya pelelangan atau penjualan barang.  

 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan 5 (lima) unsur 

yang harus dipenuhi di dalam pengertian lelang, antara lain:  

a. Lelang adalah suatu sarana dalam melakukan bentuk penjualan atas 

sesuatu barang  

b.  Harga yang diperoleh bersifat kompetitif karena cara penawaran harga 

dilakukan secara khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan 

dan naik-naik atau turun-turun dan/atau secara tertulis dan tertutup tanpa 

memberi prioritas pada pihak manapun untuk membeli.  
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c. Pembeli tidak dapat ditunjuk sebelumnya, kecuali kepada calon peminat 

pembeli lelang dengan penawaran tertinggi yang telah melampaui harga 

limit dapat ditunjuk sebagai pemenang/pembeli.  

d. Memenuhi unsur publisitas, karena lelang adalah penjualan yang bersifat 

transparan. 

e.  Dilaksanakan pada suatu saat dan tempat tertentu sehingga bersifat cepat, 

efisien, dan efektif.41 

2. Asas-Asas Lelang 

 Asas-asas lelang antara lain asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, 

asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. Asas keterbukaan 

menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang 

dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak 

dilarang oleh undang-undang. 

 Asas persaingan mengandung makna bahwa dalam proses pelaksanan lelang 

setiap peserta atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing 

dalam mengajukan penawaran harga tertinggi atau setidaknya mencapai atau 

melampaui nilai limit dari barang yang akan dilelang. 

 Asas keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan 

lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak 

                                                             
41 S. Mantayborbir. 2010. Hukum Piutang dan Lelang Negara. Medan.  Pustaka Bangsa Press. 

Hal. 168. 
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yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat 

Lelang kepada peserta lelang.  

 Asas kepastian hukum mengkehendaki agar lelang yang telah dilaksanakan 

menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam melaksanakan lelang.  Setiap pelaksanaan dibuat Risalah Lelang oleh 

Pejabat Leang yang merupakan akta autentik. 

 Asas efesiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan 

biaya yang relatif  murah karena lelang dilakukan  pada tempat dan waktu yang 

telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga. 

 Asas akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat 

Lelang dapat dipertanggubgjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. 

Pertanggungjawaban pejabat lelang meliputi sdministrasi lelang dan pengelolaan 

uang lelang.42 

3.Macam-Macam Lelang 

Didalam Peraturan Mentri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang disebutkan mengenai Jenis lelang diaman terdapat dalam 

Pasal 5 yang menyatakan sebagai berikut : 

Jenis Lelang terdiri dari:  

a) Lelang Eksekusi 

b)  Lelang Noneksekusi Wajib  

                                                             
42 Rachamdi Usman. 2016. Hukum Llelang. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 25  
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c) Lelang Noneksekusi Sukarela.  

 Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan 

pengadilan, dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, atau melaksanakan 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan43. Dalam hal ini termasuk dalam 

Lelang Eksekusi, namun tidak terbatas pada dinyatakan dalam Pasal 6 : 

 Lelang Eksekusi terdiri dari: 

a) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) 

b) Lelang Eksekusi pengadilan 

c) Lelang Eksekusi pajak 

d) Lelang Eksekusi harta pailit 

e) Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) 

f) Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab UndangUndang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) 

g) Lelang Eksekusi barang rampasan 

h) Lelang Eksekusi jaminan fidusia 

i) Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang 

yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai 

j) Lelang Eksekusi barang temua 

k) Lelang Eksekusi gadai 

                                                             
43 Rochmat Soemitro. 1987. Peraturan dan Intruksi Lelang.  Bandung.  PT. Eresc. Hal 106 
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l)  Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan 

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 

m) Lelang Eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan 

barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijula secara 

lelang44. Dalam hal ini termasuk Lelang Noneksekusi Wajib, dinyatakan dalam 

Pasal 7 Lelang Noneksekusi Wajib terdiri dari:  

a) Lelang Barang Milik Negara/ Daerah 

b) Lelang Barang milik Badan Usaha Milik Negara/ Daerah 

c) Lelang Barang milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

d) Lelang Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks kepabeanan 

dan cukai 

e) Lelang Barang gratifikasi 

f) Lelang aset properti bongkaran Barang Milik Negara karena 

perbaikan 

g) Lelang aset tetap dan barang jaminan diambil alih eks bank dalam 

likuidasi 

                                                             
44 Ibid, hal. 107 



64 

 

h) Lelang aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset 

i) Lelang aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

j) Lelang Balai Barta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus 

dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir 

k) Lelang aset Bank Indonesia 

l) Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama 

m) Lelang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.  

Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau 

badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela.45 Dinyatakan dalam 

Pasal 8 Lelang Noneksekusi Sukarela terdiri dari:  

a) Lelang Barang milik Badan Usaha Milik Negara/ Daerah berbentuk 

persero 

b) Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh 

peraturan perundang-undangan 

c)  Lelang Barang milik perwakilan negara asing;  

d)  Lelang Barang milik perorangan atau badan usaha swasta.  

4. Persiapan Lelang 

Perisiapan lelang yang harus dilakukan menurut Peraturan Menteri Keuangan 

No. 27/PMK.06/2016 terdapat dalam Pasal 11 dan pasal 12 yang menyatakan 

sebagai berikut: 

                                                             
45 Ibid  
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Pasal 11 sebagai berikut: 

a) Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui 

KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai 

dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta 

jadwal pelaksanaan lelang. 

b) Dalam hal Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, 

permohonan lelang diajukan melalui nota dinas yang ditandatangani 

oleh Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL dan disampaikan kepada 

Kepala KPKNL bersangkuntan.  

c) Dalam hal Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada 

KPKNL, permohonan lelang diajukan melalui nota dinas yang 

ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Umum KPKNL dan 

disampaikan kepada Kepala KPKNL bersangkutan. 

d) Dalam hal Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP berupa 

ikan hasil tindak pidana perikanan, surat permohonan lelang berikut 

dokumen persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

disampaikan terlebih dahulu oleh Penjual kepada Kepala KPKNL, 

melalui faksimili atau surat elektronik 

e) Surat permohonan dan dokumen persyaratan lelang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPKNL pada saat 

pelaksanaan lelang. 
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Pasal 12 yaitu menyatakan sebagai berikut: 

a) Penjual atau Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan 

barang secara lelang melalui Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang 

Kelas II, harus mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada 

Pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II, disertai 

dokumen persyaratan lelang sesuai dengan Jenis lelangnya.  

b)  Dalam hal dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan Legalitas 

formal subjek dan objek lelang telah terpenuhi, serta Pemilik Barang 

telah memberikan kuasa kepada Balai Lelang untuk menjual secara 

lelang, Pemimpin Balai Lelang mengajukan surat permohonan lelang 

kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II untuk dimintakan 

jadwal pelaksanaan lelangnya. 

 Terkait dengan persiapan pelelangan mengenai lelang Eksekusi Pasal 

6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) penjual harus menyiapkan 

bebrapa syarat seperti: 

a) Salinan atau fotokopi Perjanjian Kredit 

b) Salinan atau fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian 

Hak Tanggungan  

c) Salinan atau fotokopi Perincian utang atau jumlah kewajiban debitur 

yang harus dipenuhi 
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d) Salinan atau fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa 

peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pohak kreditur 

e) Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan 

bertanggung jawab apabila terjadi gugatan 

f) Salinan atau fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang 

kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling lama satu hari 

sebelum lelang dilaksanakan46 

 

 

 

 

                                                             
46 Habib Adjie. 2011.  Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung. PT Refika 

Aditama.. Hlm 6. 


