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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan, merupakan terjemahan dari 

overeenkomst, Pasal 1313 KUH Pdt menyatakan suatu persetujuan 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian 

atau persetujuan (overeenkomst) , yang dimaksud dalam Pasal 1313 

KUH Pdt hanya terjadi atas izin,atau kehendak (toestemming) dari 

semua mereka,yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang 

mengadakan,persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.

33

Para sarjana hukum perdata,pada umumnya berpendapat 

bahwa,definisi perjanjian yang,terdapat di dalam ketentuan di atas 

adalah,tidak lengkap dan pula terlalu luas.34  Menurut R. Wirjono 

Projodikoro, suatu perjanjian diartikan,sebagai suatu perhubungan 

hukum,mengenai harta benda kekayaan,antara dua pihak dalam mana 

suatu pihak berjanji,atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal 

33 Komar Andasasmita, 1990, Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya, Cetakan 2, 
Bandung, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, hlm. 430. 

34Mariam Darus Badrulzaman, 1993, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan 
Penjelasannya, Bandung, Alumni, hlm. 65. 
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atau tidak,melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain,berhak 

menuntut pelaksanaan janji itu.35 

R. Wirjono Prodjodikoro, juga mendefinisikan perjanjian 

adalah,suatu perhubungan hukum mengenai,harta benda antara dua 

pihak, dalam mana suatu pihak,berjanji atau dianggap berjanji untuk 

melakukan,sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, 

sedang pihak lain berhak,menuntut pelaksanaan janji itu”.36 Menurut 

Subekti, perjanjian adalah suatu,peristiwa dimana seseorang berjanji 

kepada seseorang lain,atau dimana itu saling berjanji untuk 

melaksanakan,sesuatu hal.37 

Salah satu sumber perikatan,adalah perjanjian. Perjanjian 

melahirkan,perikatan yang menimbulkan hak,dan kewajiban bagi para 

pihak,dalam perjanjian tersebut. Adapun pengertian perjanjian 

menurut,ketentuan Pasal 1313 KUH Pdt adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih. Rumusan dalam Pasal 1313 KUH Pdt 

menegaskan,bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang,mengikatkan 

dirinya terhadap orang lain.38 

Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa perjanjian 

menimbulkan,prestasi terhadap para pihak dalam,perjanjian tersebut. 

                                                             
35R. Wirjono Prodjodikoro, 1991, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertulis, Bandung, 

Subur, hlm.1. 
36R. Wirjono Prodjodikoro, 1991, Asas-asas Hukum Perjanjian,  Bandung,Subur, hlm. 9. 
37Subekti, 1994, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, hlm. 1. 
38Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta, 

RajaGrafindo Perkasa, hlm. 92. 
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Prestasi merupakan kewajiban,yang harus dipenuhi dan dilaksanakan 

oleh,salah satu pihak (debitur) kepada pihak lain (kreditur) ,yang ada 

dalam perjanjian. Prestasi terdapat,baik dalam perjanjian yang bersifat 

sepihak,atau unilateral agreement, artinya prestasi atau,kewajiban 

tersebut hanya ada,pada satu pihak tanpa adanya suatu,kontra prestasi 

atau kewajiban yang,diharuskan dari pihak lainnya.39 Prestasi juga 

terdapat dalam,perjanjian yang bersifat timbal balik,atau bilateral (or 

reciprocal agreement), dimana dalam bentuk,perjanjian ini masing-

masing pihak yang,berjanji mempunyai prestasi atau,kewajiban yang 

harus dipenuhi terhadap,pihak yang lainnya.40 

b. Asas-Asas dalam Perjanjian 

Pada pokoknya,terdapat 5 asas dalam hukum,perjanjian, yaitu 

meliputi : 

1) Asas kebebasan berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak adalah,suatu asas yang memberikan 

kebebasan kepada,para pihak untuk : 

a) membuat atau,tidak membuat perjanjian  

b) mengadakan perjanjian,dengan siapapun  

c) menentukan isi,perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya  

d) menentukan bentuknya,perjanjian, yaitu tertulis atau lisan41 

2) Asas konsensualisme 
                                                             

39Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, 2005, Hukum 
Perdata (Suatu Pengantar), Jakarta,CV. Gitama Jaya, hlm. 150. 

40Ibid. 
41Salim H.S, 2006, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan Ketiga, 

Jakarta,Sinar Grafika, hlm. 25. 
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Asas konsensualisme dapat,disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 

(1) KUHPdt. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa,salah satu 

syarat sahnya perjanjian,adalah adanya kata kesepakatan antara 

kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas,yang menyatakan 

bahwa perjanjian pada umumnya,tidak diadakan secara formal, 

melainkan cukup dengan,adanya kesepakatan kedua belah pihak. 

Kesepakatan adalah persesuaian antara,kehendak dan pernyataan 

yang dibuat oleh,kedua belah pihak.42 

3) Asas kepastian hukum 

Asas kepastian hukum,atau disebut juga dengan asas pacta sunt 

servanda merupakan,asas yang berhubungan dengan akibat 

perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan,asas bahwa 

hakim atau pihak ketiga,harus menghormati substansi kontrak 

yang,dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya,sebuah 

undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan,intervensi 

terhadap substansi kontrak,yang dibuat oleh para pihak. Asas 

pacta sunt servanda dapat,disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUH Pdt.43 

4) Asas itikad baik 

Asas itikad baik tercantum,dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt 

yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

                                                             
42S. Imran, Asas-Asas Dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Historis Yuridis Pada Hukum 

Perjanjian, Artikel Hukum Perdata, https://www.legalitas.org, 2007. 
43Ibid.  
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baik.” Asas ini merupakan asas,bahwa para pihak, yaitu pihak 

kreditur dan debitur harus,melaksanakan substansi kontrak 

berdasarkan kepercayaan,atau keyakinan yang teguh maupun 

kemauan,baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi 

dua macam, yakni itikad baik nisbi,dan itikad baik mutlak. Pada 

itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap,dan tingkah 

laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian 

terletak pada akal,sehat dan keadilan serta dibuat ukuran,yang 

obyektif untuk menilai,keadaan (penilaian tidak memihak) 

menurut norma-norma,yang objektif.44 

5) Asas kepribadian 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan,bahwa 

seseorang yang akan melakukan,perjanjian hanya untuk 

kepentingan,perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 

1315 dan Pasal 1340 KUHPdt. Pasal 1315 KUHPdt. menegaskan: 

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan 

atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.45 

c. Syarat Sahnya Perjanjian 

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur,dalam pasal 1320 KUH 

Pdtyang menyatakan bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian 

diperlukan empat syarat :  

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri  

                                                             
44Ibid.  
45Ibid.  
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2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  

3) Suatu hal tertentu  

4) Suatu sebab yang halal  

Syarat pertama dan kedua dinamakan,syarat subjektif, karena 

menyangkut orang-orang,yang mengadakan perjajian, sedangkan 

syarat ketiga dan,keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut 

objek,dari peristiwa yang dijanjikan itu.46 

Keempat syarat diatas merupakan syarat,sahnya sebuah 

perjanjian. Apabila dari keempat syarat,tersebut, terdapat salah satu 

tidak terpenuhi maka perjanjian,tersebut dinyatakan batal demi hukum 

atau,perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dengan adanya kata 

sepakat dari ke 2,belah pihak menandakan bahwa perjanjian,tersebut 

mengikat ke 2 belah pihak,dari perjanjian tersebut dibuat atau 

disahkan.  

Sehubungan dengan syarat,kesepakatan mereka yang 

mengikatkan,diri, dalam KUHPdt dicantumkan,beberapa hal yang 

merupakan,faktor, yang dapat menimbulkan,cacat,pada kesepakatan 

tersebut, yaitu:  

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  

Adanya kata sepakat berarti,terdapat suatu persesuaian 

kehendak diantara para,pihak yang mengadakan 

perjanjian.Perjanjian sudah lahir,pada saat tercapainya kata 

                                                             
46Mariam Darus Badrulzaman, 2015, “Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga”, 

Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 107. 
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sepakat diantara para pihak, dikenal dengan asas konsensualisme 

yang,merupakan asas pokok dalam hukum perjanjian. Menurut 

Abdul Kadir Muhammad persetujuan kehendak,adalah 

kesepakatan seia-sekata. Pihak-pihak mengenai,pokok perjanjian, 

apa yang dikehendaki oleh,pihak yang satu juga dikehendaki oleh 

pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya,sudah mantap, tidak 

lagi dalam perundingan.47 

Pernyataan kehendak atau,persetujuan kehendak harus 

merupakan perwujudan,kehendak yang bebas, artinya tidak ada 

paksaan dan,tekanan (dwang) dari pihak manapun juga, harus 

betul-betul atas kemauan sukarela,para pihak. Dalam pengertian 

kehendak atau,sepakat itu termasuk juga tidak ada kekhilafan 

(dwaling) ,dan tidak ada penipuan (bedrog). Apabila ada 

kesepakatan terjadi,karena kekhilafan, paksaan atau penipuan 

maka perjanjian tersebut,dapat dibatalkan atau dapat dimintakan 

pembatalan kepada,hakim (vernietigbaar). Hal ini sesuai dengan 

Pasal 1321 KUHPdt yang bunyinya: “tidak ada sepakat yang sah 

apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya 

dengan paksaan atau penipuan”. Dikatakan tidak ada paksaan 

apabila orang yang,melakukan kegiatan itu tidak berada di bawah 

ancaman, baik,dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya 

menakut-takuti, sehingga dengan demikian,orang itu tidak 

                                                             
47Abdul Kadir Muhammad, 1990, Hukum Perdata Indonesia, Bandung,Cipta Aditya Bhakti, 

hlm. 228-229. 
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terpaksa menyetujui,perjanjian (Pasal 1324 KUHPdt). Dan 

dikatakan tidak,ada kekhilafan atau kekeliruan,mengenai pokok 

perjanjian atau sifat-sifat,penting obyek perjanjian atau mengenai 

orang dengan siapa,diadakan perjanjian itu. Dikatakan tidak ada 

penipuan apabila,tidak ada tindakan penipuan menurut,arti 

Undang-undang (Pasal 1328 KUHPdt). Penipuan menurut arti 

Undang-undang ialah dengan,sengaja melakukan tipu muslihat 

dengan memberikan,keterangan palsu dan tidak benar untuk 

membujuk,pihak lawannya supaya menyetujui.48 

2) Cakap untuk membuat suatu perikatan 

Pada dasarnya semua orang,cakap membuat perjanjian, 

sesuai dengan ketentuan dalam,Undang-undang Pasal 1329 

KUHPdt kecuali yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPdt. Pada 

umumnya orang dikatakan,cakap melakukan perbuatan hukum 

termasuk pula membuat,perjanjian ialah bila ia sudah dewasa 

yaitu berumur,18 tahun dan telah kawin. Dalam Pasal 1330 

KUHPdtdisebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat 

suatu perjanjian, yaitu :  

a) Orang-orang yang belum,dewasa  

b) Mereka yang ditaruh di,bawah pengampuan  

                                                             
48Mariam Darus Badrulzaman, 1986, Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Bandung,Citra 

Aditya Bhakti, hlm. 123. 
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c) Orang perempuan yang,telah kawin (dengan adanya UU No. 

1 tahun 1974, ketentuan ini tidak berlaku lagi).49 

3) Adanya suatu hal tertentu 

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu,dalam suatu 

perjanjian ialah objek,perjanjian. Objek perjanjian adalah,prestasi 

yang menjadi pokok,perjanjian yang bersangkutan. Prestasi itu 

sendiri bisa,berupa perbuatan untuk memberikan suatu, 

melakukan sesuatu,atau tidak melakukan sesuatu. Di dalam KUH 

PdtPasal 1333 angka 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus 

mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu 

barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Mengenai 

jumlahnya tidak,masalah asalkan dikemudian,hari di tentukan.50 

4) Adanya suatu sebab/kausa yang halal 

Yang dimaksud dengan sebab/kausa,di sini bukanlah sebab yang 

mendorong orang tersebut,melakukan perjanjian. Sebab atau 

kausa suatu perjanjian,adalah tujuan bersama yang hendak,dicapai 

oleh para pihak, sedangkan adanya,suatu sebab yang dimaksud 

tidak lain daripada isi,perjanjian. Pada pasal 1337 KUH 

Pdtmenentukan bahwa suatu,sebab atau kausa yang halal adalah 

apabila tidak dilarang oleh,undang-undang, tidak bertentangan 

dengan ketertiban umumdan kesusilaan. Perjanjian yang tidak 

                                                             
49Komariah, 2017, Hukum Perdata, Malang,UMM Press, hlm. 146. 
50Sri Soedewi Masjachan, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan 

dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta, Liberty, hlm. 319. 
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mempunyai sebab,yang tidak halal akan berakibat,perjanjian itu 

batal demi hukum.51 

d. Akibat Hukum Perjanjian 

Menurut pasal 1338 KUH Pdtyang berisikan mengenai,akibat 

hukum perjanjian yang sah, yakni yang memenuhi,syarat-syarat pada 

pasal 1320 KUH Pdtberlaku sebagai undang-undang,bagi para 

pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali,tanpa persetujuan kedua 

belah pihak atau,karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-

undang, dan harus,dilaksanakan dengan itikad baik. 

e. Hapusnya Perjanjian 

Menurut Pasal 1381 KUHPdt menyebutkan,sepuluh cara 

hapusnya perikatan, yaitu:52 

1) Pembayaran 

Pembayaran ialah setiap pemenuhan,perjanjian secara sukarela, 

misalnya pembayaran,uang oleh pembeli, pemenuhan perjanjian 

kerja,oleh buruh. Perikatan selalu dibayar,oleh debitur, juga oleh 

setiap orang yang,berkepentingan, misalnya orang,yang turut 

berutang atau seorang,penanggung (borg) dan,orang yang tidak 

berkepentingan,misalnya pihak ke 3 yang melakukan 

pembayaran. Dalam melakukan,pembayaran, pihak ke 3 dapat 

bertindak atas nama si,berutang atau atas nama sendiri. Jika 

pembayaran dilakukan atas,nama si berutang, berarti pembayaran 

                                                             
51Ibid. 
52Komariah, Op. Cit, hlm. 168-176 (halaman berbeda) 
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dilakukan oleh si pembayar,sendiri, jika pembayaran dilakukan 

atas nama sendiri berarti pihak,ke 3 lah yang membayarnya. 

2) Pembaruan utang (Novasi) 

Menurut Pasal 1413 KUHPdt ada 3 macam jalan untuk 

melaksanakan pembaharuan,utang atau novasi, yaitu : 

a) Apabila seorang yang,berutang membuat suatu pearikatan 

utang baru guna orang,yang mengutangkan kepadanya, yang 

menggangtikan utang,yang lama, yang dihapuskan karenanya. 

b) Apabila seorang,berutang baru ditunjuk untuk menggantikan 

orang berutang lama, yang oleh berpiutang dibebaskan dari 

perikatannya. 

c) Apabila sebagai,akibat suatu persetujuan baru, seorang 

berpiutang baru ditunjuk dengan menggantikan orang 

berpiutang lama, terhadap,siapa si berutangdibebaskan dari 

perikatannya. 

3) Perjumpaan utang atau kompensasi 

Perjumpaan utang atau,kompensasi ialah suatu cara hapusnya 

perikatan dengan jalan,memperhitungkan utang piutang secara 

timbal balik antara,kreditur dengan debitur. Jadi pihak-pihak yang 

mengadakan perikatan,itu masing-masing merupakan debitur satu 

sama lainnya. 

4) Percampuran utang 
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Percampuran utang adalah,salah satu hapusnya perikatan karena 

kedudukan sebagai kreditur,dan debitur berkumpul pada satu 

orang. Percampuran ini terjadi,secara otomatis atau demi hukum. 

5) Pembebasan utang 

Pembebasan utang ialah pernyataan,dengan tegas si berpiutang 

atau si krditur bahwa ia tidak,menghendaki lagi prestasi dari si 

debitur dan melepaskan,haknya atas pembayaran atau pemenuhan 

perjanjian. Apabila terjadi,pembebasan utang, maka hapuslah 

hubungan utang piutang,antara kreditur dan debitur. Pembebasan 

utang,tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. 

Menurut Pasal 1439 KUH Pdt pengembalian,sepucuk surat tanda 

piutang asli secara,sukarela oleh si kreditur, merupakan suatu 

bukti,tentang pembebasan utang. 

6) Musnahnya barang yang terutang 

Menurut Pasal 1444 KUHPdt, jika barang tertentu,yang menjadi 

obyek perjanjian musnah tak,dapat lagi diperdagangkan atau 

hilang, maka perikatan hapus,asal musnahnya atau hilangnya 

barang itu diluar kesalahan,si berutang (debitur) dan sebelum ia 

lalai menyerahkannya. 

7) Kebatalan atau pembatalan 

Meskipun dalam KUHPdt,disebutkan batal atau pembatalan, 

tetapi yang dimaksudkan adalah,dapat dibatalkan. Sebab apabila 

perjanjian itu batal demi hukum,maka tidak ada suatu perikatan 
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hukum yang dilahirkan karenanya, sehingga tentu saja tidak dapat 

hapus. 

Bidang kebatalan ini dapat,dibagi dalam 2 hal pokok, yaitu : 

a) Batal demi hukum, karena kebatalan,terjadi berdasakan UU. 

Seperti telah kita,bicarakan dalam syarat-syarat sahnya 

perjanjian, apabila,perjanjian itu tidak memenuhi syarat 

obyektif (hal tertentu,dan causa yang halal), maka perjanjian 

tersebut batal demi,hukum. Batal demi hukum berakibat 

bahwa perbuatan,hukum yang bersangkutan oleh hukum 

dianggap tidak,pernah terjadi. UU menentukan bahwa 

perbuatan hukum,batal demi hukum jika terjadi pelanggaran 

terhadap syarat yang,menyangkut bentuk perbuatan hukum, 

ketertiban umum atau,kesusilaan. 

b) Dapat dibatalkan, karena kebatalannya terjadi apabila ada 

pihak yang memohon,pembatalan. 

Dapat dibatalkan baru,mempunyai akibat setelah ada 

keputusan hakim yang,membatalkan perbuatan tersebut. 

Sebelum ada keputusan, perbuatan,hukum yang bersangkutan 

tetap berlaku. 

8) Berlakunya syarat batal 

Yang dimaksud dengan berlakunya,syarat batal ialah syarat yang 

apabila dipenuhi akan,menghentikan atau mengakhiri 

perjanjiannya, dan membawa,segala sesuatu kembali kepada 
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keadaan semula seolah-olah,tidak pernah ada suatu perjanjian. 

Berlakunya syarat batal ini,berkaitan dengan adanya perjanjian 

bersyarat dengan syarat batal, yaitu perikatan yang berdasarkan 

pada peristiwa yang masih,akan datang dan yang masih belum 

tentu terjadi secara,membatalkan perikatan.  

9) Lewatnya waktu atau verjaring 

Lewatnya waktu,atau daluwarsa ialah suatu upaya untuk 

memperoleh sesuatu,atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan 

dengan lewatnya suatu,waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang 

ditentukan oleh UU. 

2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit 

a. Pengertian Kredit 

Arti kredit yang terdapat dalam UU No.10 1998 tentang 

perubahan UU No. 7 tahun,1992 : “Kredit adalah penyediaan uang 

atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan peminjam, dimana 

pihak peminjam berkewajiban mengembalikan setelah jangka waktu 

tertentu dengan bunga, imbalan, atau bagi hasil”. 

Kredit adalah kemampuan,untuk melaksanakan suatu pembelian 

atau mengadakan suatu,pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan 

dilaksanakan pada,jangka waktu yang telah disepakati.53 

b. Pengertian Perjanjian Kredit 

                                                             
53Astiko, 1996, Manajemen Perkreditan, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 5. 
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Istilah perjanjian kredit,tidak dikenal dalam Undang-Undang 

Perbankan tetapi pengertian,kredit dalam Undang-Undang Perbankan 

mencantumkan kata-kata,persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam. Kata-kata tersebut,menegaskan bahwa hubungan kredit 

adalah hubungan kontraktual, (hubungan yang berdasar pada 

perjanjian) yang berbentuk,pinjam meminjam. Perjanjian kredit itu 

sendiri mengacu pada,perjanjian pinjam meminjam.54 Dalam Pasal 

1754 KUHPdt disebutkan bahwa : ”Perjanjian pinjam meminjam ialah 

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak 

yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabis karena 

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan 

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang 

sama pula.” 

c. Prinsip Pemberian Kredit 

Prinsip-prinsip dalam,pemberian kredit sangat umum 

diketahui,yaitu Prinsip 5C :55 

1) Character (Kepribadian) 

Karakter berarti bahwa,para peminjam adalah orang-orang yang 

dapatmemegang teguh,setiap perkataan mereka. Mereka harus me

miliki kejujuran dan,dapat dipercaya. Pun mereka akan 

                                                             
54Elizabeth Karina Leonita, FH UI, 2010, Perlindungan Hukum Analisis, 

http://lib.ui.ac.id,Access 14 Maret 2018. 
55Ibid, hlm. 10-11. 

http://lib.ui.ac.id/
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melakukan segala sesuatu,untuk membayar kembali pinjaman mereka 

baik hutang pokoknya maupun,bunganya. 

2) Capacity(Kemampuan) 

Kapasitas digunakan untuk,mengukur keuangan dan sejarah 

seseorangsecara menyeluruh. Penilaian terhadap kapasitas ini 

dimaksudkan untuk menilai,sampai sejauh mana hasil usaha 

(kemampuan) yang akan,diperolehnya tersebut akan mampu 

untuk melunasi pinjamannya,tepat waktusesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati antara,pihak koperasi dan pihak peminjam.  

3) Capital (Modal) 

Modal yang dimiliki oleh,pengusaha di dalam perusahaannya 

sangatlah penting. Untuk,pertimbangan tersebut, para pejabat 

koperasi akan lebih berkeyakinan,untuk meminjamkan uangnya kepada 

orang-orang yangmempunyai,kekuatan keuangan yang cukup kuat 

dibandingkan dengan,mereka yang banyak berutang. Bila keuangan 

yang dimiliki mereka,cukup baik, akan memberikan gambaran 

kelangsungan usahanya,untuk  berkelanjutan dan juga dapat 

menjaga dalam menghadapi,masalah keuangan. 

4) Conditionof  Economy (Kondisi Ekonomi) 

Situasi dan kondisi,politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain 

yangmemengaruhi,keadaan perekonomian pada suatu saat dalam 

kurun waktu,tertentu kemungkinan akan dapat memengaruhi 

kelancaran usaha dari,perusahaan (anggota) yang memperoleh pinjaman. 
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5) Collateral  

(Agunan)Agunan atau,jaminan kebendaan merupakan salah satu 

pengamanan untuk  pengembalian,pinjaman bilamana pinjaman 

tersebut bermasalah dan macet. Oleh karena itu, peminjam uang 

diminta untuk,memberikan agunan atau jaminan kebendaan atau 

melengkapinya,dengan perlindungan tambahansebagai garansi 

untuk koperasi. Jika peminjam mengalami kesulitan 

dalammembayar kembali,pinjamannya, maka jaminan tersebut 

akan dijual danuang yang,diperoleh dari hasil penjualan tersebut 

akan digunakan untuk,melunasi pinjamannya. 

B. Tinjauan tentang Penggunaan Identitas Orang Lain Tanpa Hak dalam 
Perjanjian Kredit ditinjau dari Perspektif Hukum Perjanjian 
Aspek Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Kredit dengan 
Menggunakan Identitas Orang Lain Tanpa Hak 

Dari syarat sahnya perjanjian,yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, (“KUHPdt”) harus terdapat kata sepakat. 

Kata sepakat adalah persesuaian,kehendak antara duapihak yaitu apa yang 

dikehendaki oleh pihak ke satu,juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua 

kehendak tersebut,menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. 

Dandijelaskan lebih lanjut bahwa,dengan hanya disebutkannya“sepakat” saja 

tanpa tuntutan secara bentuk,cara (formalitas)apapun sepertinya tulisan, 

pemberian tanda atau panjer,danlain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa 

bilamana,sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686
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ataumengikatlah,perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang,bagi 

mereka yang membuatnya.56 

Menurut Pasal 1321 KUH Pdt. Kata sepakat harus,didasarkan atas 

kemauan bebas, dan perjanjian baru,merupakan perjanjian yang sah jika 

didasarkan atas,kata sepakat yang sempurna. Kata sepakat tidak didasarkan 

atas kata sepakat,yang sempurna apabila didasarkan :57 

1. Kekhilafan (dwaling) 

Khilaf adalah,keadaan dimana seseorang mempunyai pandangan yang 

sama terhadap,orang atau barang. Khilaf terhadap orang bisa terjadi 

seseorang mempunyai,pandangan yang sama terhadap diri orang atau 

sifat/ keadaan diri,orang. 

Contoh : 

Khilaf terhadap,diri orang : A membuat perjanjian dengan B, tetapi salah/ 

keliru dengan C. Dan A,memandang C adalah B.  

Khilaf terhadap sifat/,keadaan diri orang : A meminjam uang kepada B, 

tetapi ternyata B adalah,seorang penjudi. 

Khilaf terhadap barang : A,membeli barang yang semula disangkanya 

barang antik, tetapi ternyata,palsu. 

Menurut Pasal 1332 KUH Pdt,kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya 

suatu perjanjian selainnya apabila,kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat 

barang yang menjadi pokok,perjanjian.  

                                                             
56R. Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 4. 
57Komariah, Op. Cit, hlm. 148-151. 
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Kekhilafan terhadap diri,orang atau terhadap sifat/ keadaan diri orang 

tidak mengakibatkan kebatalan,selainnya perjanjian tersebut dibuat 

terutama karena mengingat diri,atau sifat orang tersebut.  

2. Paksaan (geveld) 

Paksaan ialah suatu perbuatan,yang sedemikian rupa hingga dapat 

menakutkan seorang yang,berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu 

dapat menimbulkan ketakutan,pada orang tersebut bahwa dirinya atau 

kekayaannya terancam dengan,suatu kerugian yang nyata dan terang. 

Contoh : 

a) Jika saudara tidak mau,membeli barang ini, akan saya siksa. 

b) Jika saudara tidak mau,menjual rumah ini, kejelekan saudara akan 

saya umumkan di surat,kabar. 

3. Penipuan (bedrog) 

Penipuan ialah perbuatan,seseorang dengan sengaja memakai alat tipu 

untuk menimbulkan kekhilafan,orang lain. 

Contoh : 

Seseorang mengetahui bahwa,mesin mobilnya tidak orisinil, tetapi orang 

tersebut menjualnya dengan,mengatakan bahwa mesin mobilnya adalah 

asli atau,orisinil. 

Perjanjian yang didasarkan pada,kata sepakat yang tidak sempurna 

(karena khilaf, paksaan dan penipuan) ,tidak dengan sendirinya batal 

(nietigbaar). 
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Kata sepakat para pihak dalam,suatu perjanjian itu harus dinyatakan. 

Pernyataan itu ada kalanya sesuai,dengan kehendaknya, tetapi mungkin pula 

pernyataan seseorang itu tidak sesuai,atau tidak selaras dengan kehendaknya. 

Sehubungan dengan hal ini, untuk,menentukan telah terjadinya kata sepakat, 

ada beberapa teori sebagai,berikut : 

1. Teori kehendak (wilstheorie) 

Menurut teori ini jika,kita mengemukakan pernyataan yang berbeda 

dengan apa yang,dikehendaki, maka kita tidak terikat pada pernyataan 

itu. Dengan demikian,telah terjadi perjanjian. 

2. Teori pernyataan (verklaringstheorie) 

Menurut teori ini kebutuhan,masyarakat menghendaki bahwa kita dapat 

berpegang pada apa yang,dinyatakan. Jadi jika kita mengemukakan 

pernyataan yang berbeda,dengan apa yang dikehendaki, maka kita terikat 

kepada pernyataan itu. Dengan,demikian telah terjadi perjanjian. 

3. Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie) 

Menurut teori ini kata sepakat,terjadi jika ada pernyataan yang secara 

obyektif dapat dipercaya. Teori,inilah yang sekarang dianut, juga oleh 

yurisprudensi. 

Maka bilamana dalam suatu,perjanjian kredit terdapat penggunaan 

identitas orang lain tanpa hak, maka,otomatis tidak terdapat kata sepakat 

antara ke 2 belah pihak. Oleh karenanya,unsur kesepakatan antara ke 2 belah 

pihak tidak terpenuhi dalam perjanjian,dengan menggunakan identitas orang 

lain tanpa hak. 
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Dalam suatu perjanjian apabila,pihak lain berhalangan hadir pada saat 

pembuatan maupun,pengesahan perjanjian, maka pihak lain yang berhalangan 

hadir tersebut tetap,dapat melakukan perjanjian dengan memberikan kuasa. 

Sehingga dalam hal ini,perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa 

berlaku secara sah sebagai,perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi 

kuasa sendiri. Dengan perkataan lain, penerima kuasa,dapat dan berwenang 

bertindak dan/atau berbuat seolah-olah ia,adalah orang yang memberikan 

kuasa itu.Pemberian kuasa (lastgeving) ,di ataur dalam buku III Bab XVI 

mulai dari pasal 1792-1819 Kitab,Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), sedangkan mengenai,kuasa (volmacht) tidak diatur secara 

khusus, baik didalam KUHPerdata,maupun di dalam perundang-undangan 

lainnya, tetapi diuraikan sebagai,salah satu bagian dari pemberian kuasa.58 

Kuasa terjadi karena adanya,machtiging yang merupakan pernyataan 

kehendak (sepihak) dari pemberi,kuasa yang mengandung kemauan agar ia 

diwakili oleh penerima kuasa,untuk melakukan tindakan hukum demi 

kepentingan dan atas nama,pemberi kuasa. Dari pernyataan kehendak 

pemberi kuasa timbul suatu,hak bagi penerima kuasa bukan kewajiban untuk 

melakukan tindakan hukum,atas nama pemberi kuasa. Kuasa yang diberikan 

oleh pemberi kuasa bertalian,dengan adanya asas nemo plus iuris ad alium 

transferre potest quam ipse,haberet, yang berarti bahwa seorang tidak dapat 

mengalihkan hak kepada,orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya, 

                                                             
58Herlien Budiono, 2012,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, 

Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 413. 
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sehingga pemberi kuasa,tidak dapat memberikan kuasa lebih dari pada hak 

atau kewenangan yang,dimillikinya.59 

Perlu diperhatikan akan,ketentuan umum, suatu kuasa bersifat privative 

yang berarti bahwa dengan,adanya kuasa tidak berarti pemberi kuasa sendiri 

tidak dapat melakukan,perbuatan hukum yang telah dikuasakannya. Suatu 

kuasa bukan suatu,peralihan hak. Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan 

bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang 

memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas 

namanya menyelenggarakan suatu urusan”, dari pengertian pasal tersebut 

dapat dilihat,unsur-unsur pemberian kuasa, yaitu :60 

1. Perjanjian  

2. Memberikan,kekuasaan kepada penerima kuasa  

3. Atas nama pemberi,kuasa menyelenggarakan suatu urusan 

Dengan demikian, unsur-unsur,dari perjanjian demikian pula syarat 

sahnya suatu perjanjian, (pasal 1320 KUHPerdata) harus dipenuhi. Dengan 

lahirnya perjanjian timbul,pula hak dan kewajiban pada para pihak. Pada 

umumnya suatu pemberian,kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti 

bahwa kewajiban untuk,melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu 

pihak, yaitu pada,penerima kuasa. Pemberian kuasa pada mulanya didasarkan 

pada hubungan,persahabatan sehingga dilakukan secara Cuma-Cuma, kecuali 

diperjanjikan,sebaliknya (pasal 1794 KUHPerdata). Dengan diperjanjikan 

                                                             
59Taufiq Utomo, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Penerimaan Kuasa yang Aktanya 

dicabut Sepihak oleh Pemberi Kuasa, Malang, Mahasiswa Program Pasca sarjana Magister 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2014, hlm. 4. 

60Herlien Budiono, Op.Cit, hlm. 416. 
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upah, maka sifat perjanjian,pemberian kuasa menjadi timbal balik, yaitu 

prestasi harus dilakukan oleh,kedua belah pihak. Pada suatu pemberian kuasa 

(lastgeving) tidak selalu,diberikan kewenangan untuk mewakili pemberi 

kuasa. Jika wewenang,mewakili pula pada perjanjian pemberian kuasa, 

terjadilah suatu perwakilan,yang terjadi karena perjanjian.61 

Akta kuasa dapat dibuat,dalam bentuk perjanjian atau dalam bentuk 

tindakan hukum sepihak. Apabila dibuat,dalam bentuk perjanjian, berarti 

kedua belah pihak, yakni pihak,pemberi kuasa dan penerima kuasa datang 

menghadap kepada notaris dan,keduanya menandatangani akta kuasa 

tersebut. Pada kuasa dalam bentuk,tindakan hukum sepihak, berarti hanya 

pihak pemberi kuasa yang datang,menghadap.62Kuasa yang merupakan 

tindakan sepihak terjadi karena adanya,kewenangan dari pemberi kuasa dan 

dengan pernyataan kehendak (sepihak) ,dari pemberi kuasa yang mengandung 

kemauan agar ia diwakili oleh penerima,kuasa untuk melakukan tindakan 

hukum demi kepentingan dan atas,nama pemberi kuasa. Pada 

pemberiankuasa (lastgeving) tidak selalu,pemberi kuasa (lastgever) juga 

memberikan kewenangan mewakili,kepada penerima kuasa. Apabila 

wewenang mewakili juga diberikan,kepada penerima kuasa, terjadilah suatu 

perwakilan yang terjadi karena,perjanjian.63 

Maka dapat diambil,kesimpulan bahwa, orang yang memberikan sepakat 

adalah orang-orang yang,terlibat dalam perjanjian dengan adanya identitas 

                                                             
61Ibid, hlm. 417. 
62Herlien Budiono, 2014, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

hlm 208. 
63Ibid, hlm. 209. 
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pendukung dari pihak-pihak,yang mengadakan perjanjian. Apabila dalam 

suatu perjanjian pihak ke 2,berhalangan hadir pada saat pembuatan maupun 

pengesahan perjanjian dan,tanpa adanya suatu kuasa, maka pihak ke 2 yang 

berhalangan hadir tersebut,tidak dapat melakukan perjanjian. Sehingga dalam 

hal ini apabila tetap terjadi,kesepakatan perjanjian tanpa adanya kuasa maka 

perbuatan hukum yang,dilakukan oleh pihak pertama dengan tanpa adanya 

kuasa dari pihak ke 2,merupakan pemakaian identitas tanpa hak. Dengan 

demikian akibat hukumnya,dinyatakan tidak ada kesepakatan antara ke 2 

belah pihak. perjanjian tersebut,dinyatakan tidak sah sebagai perbuatan 

hukum. 

C. Tinjauan Umum tentang Upaya Penyelesaian Kredit Macet 

1. Penyelesaian Secara Litigasi 

Proses penyelesaian sengketa,yang dilaksanakan melaluipengadilan 

atau yang sering disebut,dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu 

penyelesaian sengketa yang,dilaksanakan dengan proses beracara 

dipengadilan di mana,kewenangan untuk mengatur dan 

memutuskannya,dilaksanakan oleh hakim. 

Litigasi merupakan proses,penyelesaian sengketa di pengadilan, 

dimana semua pihak yang,bersengketa saling berhadapan satu sama 

lainuntuk mempertahankan,hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir 
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darisuatu penyelesaian,sengketa melalui litigasi adalah putusan 

yang,menyatakan win-lose solution.64 

Tahap akhir dari penyelesaian sengketa,secara litigasi adalah berupa 

putusan hakim. Putusan pengadilan pun,dirasakan tidak menyelesaikan 

masalah, cenderung menimbulkan,masalah baru, lambat dalam 

penyelesaiannya, kondisi ini menyebabkan,para pihak mencari alternatif 

lain yaitu penyelesaian,sengketa di luar proses peradilan formal.65 

2. Penyelesaian Secara Non Litigasi 

Nonlitigasi sebagai,kebalikan darilitigasi (argumentum analogium) 

adalahuntuk menyelesaikan,sengketa di luar pengadilan melalui 

perdamaian dan,penangkalan sengketa dengan perancangan-

perancangan,kontrak yang baik. Penyelesaian,sengketa secara non litigasi 

meliputibidang yang sangat luas,bahkan mencakup seluruh aspek 

kehidupan yang dapat,diselesaikan secara hukum.66 

Penyelesaian sengketa melalui proses,di luar pengadilan 

menghasilkan kesepakatan,yang bersifat “win-win solution”,dijamin 

kerahasiaan sengketa para,pihak, dihindari kelambatan yang 

diakibatkankarena hal prosedural,dan administratif, menyelesaikan 

masalah secara komprehensif,dalam kebersamaan dan tetapmenjaga 

hubungan baik. Satu-satunya,kelebihan proses nonlitigasi ini sifat 

                                                             
64Amriani, Nurnaningsih, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 

Pengadilan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 35. 
65Yahya Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta,Sinar Grafika, hlm. 244. 
66I Wayan & I Ketut Artadi, 2010, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Denpasar-Bali, 

Udayana University Press, hlm. 3. 
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kerahasiaannya, karena,proses persidangandan bahkan hasil 

keputusannya pun tidak,dipublikasikan. 

Penyelesaian sengketa,melalui non-litigasi jauh lebih efektif 

danefisien sebabnya,pada masa belakangan ini, berkembangnya 

berbagaicara penyelesaian,sengketa (settlement method) di luar 

pengadilan, yangdikenal dengan,ADR dalam berbagai bentuk, seperti : 

a. Arbitrase 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan 

bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaiansuatu sengketa perdata di 

luar pengadilan umum yangdidasarkan pada perjanjian arbitrase 

yang dibuat secaratertulis oleh paa pihak yang bersengketa”. 

Arbitrase digunakan untuk,mengantisipasi perselisihanmungkin 

terjadi maupun yang sedang,mengalamiperselisihan yang tidak dapat 

diselesaikan secara,negosiasi/ konsultasi maupun melalui pihak 

ketiga serta,untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui 

peradilan.67 

b. Negosiasi 

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan,komunikasi dua arah 

yang dirancang untuk mencapai,kesepakatan pada saat kedua belah 

pihak memiliki berbagai,kepentingan yang sama maupun yang 

berbeda.68Hal iniselaras dengan apa,yang diungkapkan oleh Susanti 

AdiNugroho bahwa, negosiasi ialah,proses tawar-menawaruntuk 

                                                             
67Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 236. 
68Amriani, Nurnaningsih, Op.Cit, hlm. 23. 
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mencapai kesepakatan dengan,pihak lain melaluiproses interaksi, 

komunikasi yang dinamis dengan tujuan,untuk mendapatkan 

penyelesaian atau jalan keluar dari,permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh kedua belahpihak.69 

c. Mediasi 

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun2016 Tentang 

Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara,penyelesaian sengketa 

melalui proses perundingan untuk,memperoleh kesepakatan para 

pihak dengan dibantumediator. Mediasi (mediation) melalui sistem 

kompromi, (compromise) diantara para pihak, sedang pihak ketiga 

yang bertindak sebagai mediator,hanya sebagai penolong(helper) 

dan fasilitator.70Istilah Mediasi dalam,bahasa Inggris dinamakan 

Mediation menurut Munir Fuady menjelaskan,tentang penyelesaian 

sengketamelalui mediasi adalah,suatu proses penyelesaian sengketa 

berupanegosiasi untuk memecahkan,masalah melalui pihak luar yang 

netraldan tidak memihak, yang akan,bekerja dengan pihak yang 

bersengketa untuk membantu,menemukan solusi dalam 

menyelesaikan sengketa,tersebut secara memuaskan kedua belah 

pihak. Pihak ketiga yang,netral tersebut disebut dengan mediator.71 

d. Konsiliasi 

                                                             
69Susanti Adi Nugroho, 2009, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta,Prenada Media, 

hlm. 21. 
70Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.236. 
71Fuady, Munir, 2003,  Jaminan Fidusia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 134. 
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Konsiliasi merupakan,lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi 

menjadi konsiliator. Dalam hal ini,konsiliator menjalankan fungsi 

yang lebih aktif dalam,mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa 

dan menawarkannya,kepada para pihak. Jika para pihak dapat 

menyetujui, solusi yang dibuat,konsiliator akan menjadi resolution.72 

e. Penilaian Ahli 

Penilaian ahli merupakan cara,penyelesaian sengketaoleh para pihak 

dengan meminta pendapat,atau penilaianahli terhadap perselisihan 

yang sedang terjadi.73 

D. Tinjauan Umum tentang Koperasi 

1. Pengertian Koperasi 

Dilihat dari segi bahasa, secara umum,koperasi berasal dari kata- 

kata Latin yaitu Cum yang,berarti dengan, dan Aperari yang berarti 

bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa,Inggris dikenal istilah Co dan 

Operation, yang dalam bahasa,Belanda disebut dengan istilah 

CooperativeVereneging yang berarti,bekerja bersama dengan orang lain 

untuk mencapai suatu,tujuan tertentu. Kata CoOperation kemudian 

diangkat menjadi istilah,ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan 

menjadi suatu bahasa ekonomi,yang dikenal dengan istilah KOPERASI, 

yang berarti organisasi,ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya 

sukarela. Oleh karena itu, koperasi dapat didefinisikan,sebagai suatu 

                                                             
72Amriani, Nurnaningsih, Op.Cit, hlm. 34. 
73Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 

Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 19. 
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perkumpulan atau organisasi ekonomi,yang beranggotakan orang-orang 

atau badan-badan, yang memberikan,kebebasan masuk dan keluar 

sebagai anggota menurut,peraturan yang ada; bekerja sama secara 

kekeluargaan menjalankan,suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi 

kesejahteraan jasmaniah,para anggotanya.74 

2. Pengaturan Koperasi di Indonesia 

Sumber hukum perkoperasian,di Indonesia meliputi : 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian. 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentangPerkoperasian 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran 

Koperasi oleh Pemerintah dan Petunjuk Pelaksanaannya. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam olehKoperasi. 

e. Kep. Menkop & UKM No. 226/KEP/M/V/1996 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 

f. Kep. Menkop & UKM No. 351/KEP/M/XII/1998tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Simpan PinjamKoperasi. 

g. Kep. Menkop & UKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 

SimpanPinjam. 

h. Kep. Menkop & UKM No. 139/KEP/M/VII/1998 tentang Penunjukan 

Pejabat yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akte 

                                                             
74Ibid, hlm. 1-2. 
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Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta PerubahanKoperasi. 

i. Kep. Menkop & UKM No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Kelembagaan Koperasi. 

j. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKN No. 

19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 

k. Dan peraturan perundanganlainnya. 

3. Pengaturan tentang Kegiatan Simpan Pinjam pada Koperasi 

Dewasa ini,Koperasi terus mengembangkan sayap dibidang 

usahanya,untuk mengikuti perkembangan,kebutuhan manusia yang tak 

terbatas. Salah satu bidang usaha Koperasi,yang dirasakan kian hari 

semakin dibutuhkan,masyarakat ialah masalah simpan pinjam.75 

Pengaturan mengenai kegiatan,simpan pinjam pada Koperasi  diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Koperasi simpan pinjam 

yang dikembangkan oleh,Kementerian Negara Koperasi dan UKM ada 

dua bentuk yaitu Koperasi,Simpan Pinjam disebut KSP melaksanakan  

kegiatan usahanya hanya,usaha simpan pinjam dan Unit Usaha Simpan 

Pinjam disebut USP adalah,unit usaha yang dibentuk dalam suatu 

koperasi sebagai bagian dari,kegiatan usaha koperasi melakukan kegiatan 

usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam,adalah kegiatan 

yang dilakukan untuk menghimpun,dana dan menyalurkannya melalui 

                                                             
75PartadiredjaAtje,2000,Manajemen Koperasi,Jakarta, Bharata, hlm. 3. 
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kegiatan usaha simpan pinjam dari,dan untuk anggota koperasi yang 

bersangkutan, calon anggota koperasi,yang bersangkutan, koperasi lain 

dan atau anggotanya.  

Unit Simpan Pinjam adalah unit,koperasi yang bergerak di bidang 

usaha simpanpinjam, sebagai bagian,dari kegiatan usaha Koperasi yang 

bersangkutan. Simpanan adalah dana,yang dipercayakan oleh anggota, 

calon anggota, koperasi- koperasi,lain dan atau anggotanya kepada 

koperasi dalam bentuk tabungan, dan,simpanan koperasi berjangka.  

Pinjaman adalah penyediaan,uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan,persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara Koperasi dengan,pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya,setelah jangka waktu tertentu 

disertai dengan,pembayaran sejumlah imbalan. Selain koperasi tersebut 

koperasi kredit, (credit union) mulai timbul di Indonesia pada tahun 1950 

adalah koperasi,yang mempunyai kegiatan simpan,pinjam sama dengan 

Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang,dikembangkan oleh 

Kementerian Negara Koperasi dan,Usaha Kecil dan Menengah tersebut.  

Koperasi kredit dimiliki oleh,sekumpulan orang dalam suatu ikatan 

pemersatu, bersepakat untuk,menabungkan uang mereka sehingga 

menciptakan modal bersama guna,dipinjamkan diantara sesama mereka 

untuk tujuan produktif dan,kesejahteraan anggotanya. Tujuan produktif 

dan kesejahteraan berarti,bahwa pinjaman hanya diberikan pada anggota 

untuk dimanfaatkan modal,usaha yang bisa meningkatkan penghasilan 
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atau usaha stabilitas kehidupan,para anggota. Artinya pinjaman tidak bisa 

diberikan untuk tujuan konsumtif,ataupun spekulatif. Koperasi ini 

berhasil karena melaksanakan,prinsip-prinsip koperasi secara tepat dalam 

menjalankan organisasi,dan usahanya.76 

Adapun pengelolaan kegiatan simpan pinjam pada koperasi 

berlandaskan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh 

Koperasi, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : 

“Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 

Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang 

sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan 

pemohon pinjaman”.  

Penjelasan atas pasal tersebut adalah sebagai berikut : “Yang 

dimaksud dengan azas pemberian pinjaman yang sehat adalah 

pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan 

kemampuan permohonan pinjaman”.  

Di dalam penjelasan,pasal tersebut hanya disebutkan bahwa 

pemberian pinjaman yang sehat,didasarkan pada penilaian kelayakan dan 

kemampuan permohonan,pinjaman. Tentang bagaimana bentuk 

pelaksanaan dari kedua,penilaian tersebut diatur lebih rinci di dalam 

Pasal 19 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 

                                                             
76Panggabean, Riana, 2009,Analisa Komparatif Antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan 

Koperasi Kredit (KOPDIT), Jurnal Volume 4– Agustus 2009 : 37-61, hlm. 38. 
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19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyebut bahwa :  

Pasal 19 Ayat (2)  

”Pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan 

prinsip kehati- hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga 

memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya.”  

Pasal 19 Ayat (3)  

“Sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian 

yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek 

usaha dari peminjam.” 

Adapun uraian penjelasan dari penilaian tersebut adalah sebagai berikut 

:77 

a. Penilaian Terhadap Watak atau Karakter Calon Peminjam 

Penilaian terhadap watak atau,karakter calon peminjam dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana,tingkat kejujuran dan integritas serta 

itikad baik calon peminjam,dalam memenuhi kewajibannya. 

Penilaian terhadap karakter,calon peminjam dilakukan dengan 

melihat langsung calon peminjam,melalui wawancara pada saat 

survei kelayakan usaha. Selain itu,juga ada yang melakukan 

penilaian secara tidak langsung, yaitu menanyakan,kepada anggota 

lain yang mengenal dan mengetahui,karakter calon peminjam. 

                                                             
77Riska Artanti, 2013, Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman yang Sehat dalam 

Penyaluran Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi Kota Blitar (Studi 
Implementasi Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi), Malang, Jurnal Ilmiah, Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 7-12. 
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Penilaian secara tidak langsung,juga dilakukan dengan cara 

melakukan survei di lingkungan,sekitar tempat tinggal atau tempat 

usaha calon peminjam. Survei lingkungan merupakan,cara yang 

paling umum dan biasa dilakukan,oleh pihak koperasi, yaitu dengan 

menanyakan karakter calon,peminjam kepada tetangga di sekitar 

rumah atau tempat usahanya. Dengan menggunakan BI-Checking, 

pihak koperasi dapat,menilai apakah calon peminjam memiliki 

karakter jujur dan taat,aturan atau tidak. Cara ini merupakan cara 

yang efektif apabila,calon peminjam sedang atau pernah memiliki 

riwayat pinjaman,kepada bank. 

b. Penilaian Tehadap Kemampuan Calon Peminjam  

Penilaian terhadap kemampuan,calon peminjam berhubungan 

dengan kemampuan calon,peminjam dalam mengelola usahanya. 

Dengan kemampuan mengelola,usahanya tersebut, nantinya calon 

peminjam diharapkan memiliki,kemampuan untuk membayar. Pihak 

koperasi biasanya melakukan,penilaian ini dengan cara mencari 

informasi tentang latar belakang,usaha yang dijalankan calon 

peminjam dengan relasi bisnisnya. Di samping itu juga dengan cara 

mencari informasi tentang,pendapatan yang diperoleh calon 

peminjam dari usaha yang,dijalankannya. Petugas bagian survei 

mencatat segala informasi,terkait dengan usaha dari calon peminjam 

dalam data kelayakan,pinjaman. Data tersebut minimal berisi 

tentang: 
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1. Tempat tinggal calon peminjam, merupakan rumah,pribadi atau 

rumah sewa.  

2. Tujuan pinjaman, untuk pemenuhan,kebutuhan sehari-hari 

(konsumtif) atau untuk,permodalan usaha (produktif)  

3. Jumlah pinjaman yang,dimohonkan  

4. Modal usaha (untuk,pinjaman produktif)  

5. Pendapatan bersih,calon peminjam, berasal dari rata-rata 

pendapatan rutin per,bulan dikurangi biaya hidup dan tanggungan 

lainnya (misalnya,tanggungan untuk suami/istri, tanggungan 

untuk pendidikan anak, baik SD, SMP, maupun SMA) 

6. Rincian tanggungan,keluarga calon peminjam  

c. Penilaian Terhadap,Permodalan Calon Peminjam 

Penilaian terhadap permodalan,calon peminjam terutama dilakukan 

terhadap pinjaman produktif. Untuk pinjaman,produktif, pihak 

koperasi menilai kelayakan dan,kemampuan calon peminjam dari 

besarnya modal,usaha yang dimiliki, kemudian modal tersebut 

dikelompokkan ke,dalam modal sendiri dan modal pinjaman baik 

dari bank,atau pinjaman lainnya. Jika tanggungan modal,pinjaman 

masih besar nilainya, hal tersebut juga,dapat mempengaruhi 

keputusan tentang diterima atau,ditolaknya permohonan pinjaman 

yang bersangkutan serta,mempengaruhi jumlah pinjaman yang 

disetujui untuk,dicairkan.  
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Petugas bagian survei dapat,mengetahui modal usaha calon 

peminjam melalui wawancara,dengan calon peminjam, kemudian 

mencocokkan dengan melihat,volume usaha dan aset yang dimiliki 

calon peminjam. Misalnya calon peminjam,yang memiliki usaha 

perdagangan, petugas bagian survei dapat,mengetahui modal usaha 

dengan cara mencocokkan pengakuan,calon peminjam dan melihat 

laporan keuangan atau buku,tabungan peminjam (jika ada) atau 

dengan melihat jumlah barang,yang tersedia di toko calon peminjam. 

d. Penilaian Terhadap Agunan Calon Peminjam 

Agunan pinjaman pada koperasi,simpan pinjam bukan merupakan 

hal yang sangat utama. Koperasi simpan pinjam,mensyaratkan 

adanya agunan pada kondisi-kondisi,tertentu. Di KSP. Centra Dana 

Abadi mensyaratkan,adanya agunan bagi : 

a. Calon peminjam yang statusnya,masih sebagai calon anggota 

atau; 

b. Bagi calon peminjam yang statusnya,sebagai anggota dengan 

jumlah pinjaman lebih dari 3 kali lipat,jumlah simpanan pokok, 

simpanan wajib dan,simpanan khusus.  

Syarat adanya agunan,biasanya diterapkan dengan pertimbangan 

bahwa jumlah pinjaman,yang disalurkan besar dan beresiko tinggi. 

Mengacu pada Peraturan,Khusus Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Pemberian Pinjaman KSP. 

e. Penilaian Terhadap Prospek Usaha 
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Penilaian ini dilakukan,dengan melihat prospek usaha milik calon 

peminjam baik untuk masa,sekarang maupun masa mendatang yang 

dapat mempengaruhi kelangsungan,usaha calon peminjam. Misalnya 

pinjaman untuk usaha,toko klontong, maka petugas memperhatikan 

apakah keberadaan toko,tersebut cukup dibutuhkan masyarakat di 

sekitarnya atau tidak, atau banyak pesaing,toko yang lainnya atau 

tidak. 




