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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah

Bank adalah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat 

menunjang proses pencapaian perbaikan pertumbuhan perekonomian nasional. 

Hal ini dikarenakan bank memiliki peranan penting dalam kegiatan 

perekonomian, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat secara 

efektif dan efisien dalam rangka peningkatan dan percepatan perekonomian 

masyarakat secara nasional. Salah satu wujud peranan bank sebagai lembaga 

keuangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dalam 

menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pemberian kredit. Kredit 

mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber 

uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititik 

beratkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi bank. Kredit yang diberikan 

oleh bank berdasarkan atas kepercayaan kepada nasabah. Bank menyediakan 

berbagai jenis kredit yang dibedakan menurut tujuan kegunaan, jangka waktu, 

macam, sektor perekonomian, agunan. (Indrawati,2008). 

Dalam perkembangan seperti saat ini dimana kebutuhan itu semakin 

meningkat dan bertambah terus, baik macam, jumlah maupun mutunya. Hal ini 

disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, taraf hidup 

yang semakin meningkat, keadaan lingkungan dan tingkat kebudayaan manusia 

yang juga semakin meningkat. Dapat dikatakan kebutuhan manusia adalah 
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dinamis, artinya kebutuhan tersebut akan bertambah, baik kuantitas maupun 

kualitas sepanjang waktu. Berhadapan dengan kebutuhan manusia yang dinamis 

tersebut terdapat sarana untuk memenuhinya yang terbatas jumlahnya. Perbankan 

Indonesia mempunyai peran penting dimana tujuannya adalah menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak, salah satunya adalah pemberian kredit. Pemberian kredit kepada 

masyarakat dilakukan melalui suatu cara pemberian kredit dengan proses syarat 

jaminan yang telah disepakati antara pemberi dan penerima kredit sehingga terjadi 

hubungan hukum antara keduanya. Suatu kredit baru diberikan setelah ada suatu 

kesepakatan tertulis antara pihak bank pemberi kredit dengan pihak debitur 

sebagai penerima kredit. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum 

memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang sederhana terhadap 

watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Hal ini 

dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kredit macet yang dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan bank. (FITRIA PURNAMA,2004). 

Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional kenyataan di lapangan 

menyebutkan bahwa upaya pemberian kredit masih ditemukan adanya 

permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah informasi yang kurang 

jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat akan mengajukan 

proses kredit sehingga menyebabkan proses pemberian kredit terhambat, 

dokumen yang dibawa kurang sesuai dengan yang diinginkanoleh pihak bank, 
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untuk itu bank mengalami kesulitan melakukan pemeriksaan berkas pinjaman. 

Mekanisme pemberian kredit dari bank juga kurang begitu dipahami leh nasabah 

dimana mayoritas nasabah Bank Tabungan Pensiunan Nasional adalah para 

pensiun yang sudah memiliki usia lanjut yang membutuhkan penjelasan extra. 

(Dwi Lestanti,2013). 

Pemberian jaminan oleh debitur melupakan salah satu cara untuk 

memperkecil risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Tujuan jaminan 

kredit adalah untuk melindungi bank dari risiko kerugian, baik yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu, jaminan yang diserahkan oleh 

debitur merupakan beban sehingga debitur akan sungguh-sungguh untuk 

mengembalikan kredit yang diambilnya. Jaminan hendaknya melibihi jumlah 

kredit yang diberikan. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi kemacetan maka 

jaminan kredit tersebut dapat digunakan untuk melunasi hutang debitur. Di dalam 

hubungan ini lembaga perbankan seperti halnya dengan lembaga keuangan 

lainnya berfungsi untuk menjembatani masyarakat penabung yang memiliki 

kelebihan dana dengan masyarakat peminjam yang membutuhkan dana. 

Kemakmuran yang telah dicapai harus diimbangi dengan adanya pemerataan 

kemakmuraan bagi seluruh bangsa indonesia, antara lain diwujudkan melalui 

suatu kebijaksanaan dibidang perkreditan perbankan, jadi bukan golongan tertentu 

saja, melainkan juga menjangkau Pegawai Negeri dan TNI sebagai aparatur 

pemerintah yang dianggap sangat penting, juga mendapatkan perhatian dari 

pemerintah. Hal ini pemerintah memberikan hak-hak tertentu kepada PNS dan 
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TNI yang secara tidak langsung merupakan suatu pengakuan akan jasa-jasa 

mereka, hak-hak tersebut antara lain adalah hak atas gaji, hak atas cuti, hak atas 

pensiun dan sebagainya. Suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh 

seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai 

penghidupan selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk 

penghasilan lain-lain. Pada PNS tersebut mungkin dikarekan oleh faktor usia, 

tenaga dan pikiran. Fisiknya tidak mampu lagi untuk bekerja dengan baik. Dengan 

keadaan tersebut maka PNS akan terlantar jika tidak mendapatkan 

pensiun.(Hasibuan,2006) 

Berdasarkan hal tersebut maka perintah memberikan hak atas pensiun 

kepada PNS. Pemberian uang pensiun juga merupakan suatu cara terimakasih 

pemerintah kepada PNS yang telah mengabdi kepada pemerintah. Dengan adanya 

uang pensiun yang telah diterima mungkin keutuhan keluarga dari penerima 

pensiun tersebut belum tercukupi seperti misalnya harus membiayai sekolah 

anaknya di Perguruan Tinggi, untuk biaya memperbaiki rumah, untuk membeli 

kendaraan, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut, maka mereka sangat 

mendambakan akan adanya pemberian kredit untuk memenuhi kebutuhan mereka 

tersebut. Dengan situasi yang demikiaan maka pemerintah mengeluarkan PP No. 

14 Tahun 2011 tentang pensiun dan pegawai dan pensiun janda/duda pegawai. 

Tujuan dibuatnya peraturan pemerintah (PP) tersebut adalah menetapkan 

peraturan tentang pemberian pensiun pegawai janda/duda sebagai jaminan hari tua 

dan penghargaan ats jasa-jasa dalam dinas pemerintah kepada Pegawai Negeri. 
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sedangkan debitur dan kreditur yang diperoleh untuk mencukupi kebutuhannya. 

Setiap kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada 

maupun yang baru akan ada dapat dipakai sebagai jaminan. Sehingga seperti yang 

sudah diuraikan bahwa dengan demikian Surat Keputusan Pensiun atas nama 

seseorang maka melekat pula hak untuk mendapatkan suatu pembayaran sejumlah 

uang sebagai hak pensiun dari pemerintah dan juga Surat Keputusan Pensiun 

dapat dijadikan sebagai Jaminan kredit.(Suhartono,2005) 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti masalah “PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT 

PENSIUN DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PADA 

BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL CABANG MALANG”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka dapat  ditemukan beberapa permasalahan yang 

timbul sebagai berikut: 

1. Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan 

Pensiun pada Bank BTPN Cabang Malang ? 

2. Bagaimana upaya apabila debitur meninggal dunia sebelum jangka waktu 

pelunasan perjanjian kredit berakhir ? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah harus dilakukan untuk memberi kejelasan menegenai 

objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini, menghindari 

masuknya hukum yang tidak berkaitan dengan penelitian ini dan menghindari 

perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji 

dan agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan 

yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan pada 

Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pansiun. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat 

Keputusan Pensiun pada Bank BTPN Cabang Malang. 
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2. Untuk mengetahui upaya apabila debitur meninggal dunia sebeluum jangka 

waktu pelunasan perjanjian kredit berakhir. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para 

pembaca serta wawasan yang lebih luas terutama : 

1. Untuk Lembaga 

a. Sebagai referensi dan masukan yang berguna bagi pihak perusahaan atau 

instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan 

pemberian kredit dengan surat keputusan pensiun. 

b. Mempererat hubungan kerjasama dan tali silahturohim antara lembaga 

instansidan pihak terkait 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

a. Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya serta berguna 

dalam menambah pengetahuan dimasa yang akan datang. 

b. Memberikan informasi pengetahuan serta menambah wawasan kepada 

pembaca khususnya yang akan melakukan suatu penelitian. 

 


