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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagimana kedudukan surat 

keputusan pegawai negri sipil sebagai jaminan kredit dan akibat hukum jika 

terjadi kredit macet dalam proses pelunasannya. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah normatif dan empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode pendekatan Perundang-Undang, pendekatan 

konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Kesimpulannya adalah Surat Keputusan 

Pegawai Negeri Sipil dapat disamakan kedudukannya seperti jaminan kebendaan 

lainnya yang membuat pihak bank percaya untuk memberikan kredit dan akibat 

hukumnya jika terjadi kredit macet pihak bank dapat menempuh jalur pengadilan 

baik secara perdata maupun pidana  bilamana pihak bank mendapat bukti ada 

unsur kesengajaan atau penipuan dari pihak debitur. 

 

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Surat Keputusan, Pegawai Negeri Sipil 

 

 

IMPLEMENTATION  OF CREDIT AGREEMENT WITH THE CIVIL 

SERVANTS DECREE AS GUARANTEE OF REPAYMENT FOR DEBT 

ACCORDING ACT NUMBER 10 OF THE YEAR 1998 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to find out how the position of Civil Servants Decree as 

guarantee for credit and the consequences of it, if a non performing loans in the 

process of repayment of credit. By using the normative-empirical research with 

statute, conceptual and sociological approach.  The conclusion is the decree of 

civil servants can be equated to its position as the guarantee material other, that 

makes the bank believe to give credit and the legal consequences, if a non 

performing loans the bank can take way of court both civil and criminal, if the 

bank got the evidence there is an element of wilfulness or fraud of the debtor 

 

Keywords: Credit Agreement, Decree, Civil Servants, 
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I. PENDAHULUAN 

 

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat. Dana yang dihimpun dari masyarakat dalam 

bentuk giro, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu merupakan sumber dana terpenting bagi bank dalam menjalankan 

kegiatan usahanya karena pada prinsipnya dana yang bersumber dari 

masyarakat tersebut disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak yang 

memiliki keterbatasan dana untuk pemenuhan kebutuhan atau peningkatan 

usaha. 

Pada umumnya jaminan dijadikan sebagai salah satu persyaratan 

pemberian kredit. Setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus menyerahkan 

jaminan berupa barang atau surat-surat berharga yang nilainya  sesuai dengan 

besarnya pinjaman kredit. Jaminan kredit berfungsi untuk melindungi bank 

dari segala kemungkinan yang dapat terjadi. 

Jasa Kredit yang diberikan pihak perbankan kini telah dapat di 

manfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk diantaranya adalah 

para PNS/Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan jaminan berupa SK atau 

Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dan Surat Keputusan Pengangkatan 

Terakhir (asli) sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mana kredit ini bertujuan 

untuk membantu memenuhi kebutuhan bagi kehidupan para Pegawai Negeri 

Sipil, yang pembayarannya dilakukan dengan pemotongan gaji, oleh 

Bendahara gaji pada Instansi dimana PNS tersebut bekerja. 
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Menurut ketentuan hukum di Indonesia SK PNS tidak termasuk dalam 

jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak 

istimewa (prevelege) yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan 

(SK), Surat pensiun dan lain-lain. Sehingga dalam perkreditan di Indonesia 

SK PNS dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. 

Pada berita yang dirilis melalui Bimakini.com para debitur melakukan 

permohonan kredit pada tahun 2011 dengan menjaminkan SK PNS yang 

dimiliki, namun dalam proses pelunasan hutangnya terjadi kredit macet atau 

kredit bermasalah yang mengakibatkan Bank Nusa Tenggara Barat mengalami 

kerugian hingga mencapai Rp. 200.000.000,- sementara tidak ada jaminan lain 

yang diikutsertakan. 

Berdasarkan urain pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan  

permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana kedudukan Surat Keputusan 

Pegawai Negeri Sipil dalam perjanjian kredit di Bank Nusa Tenggara Barat; 2) 

Apakah akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjaminkan Surat 

Keputusan Pegawai Negeri Sipil dalam perjanjian kredit apabila terjadi kredit 

macet atau  bermasalah  dalam  proses pelunasan  hutangnya 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami Untuk 

mengetahui dan memahami kedudukan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil 

dalam perjanjian kredit di Bank Nusa Tenggara Barat dan akibat hukum 

apabila terjadi kredit macet atau bermasalah  dalam  proses pelunasan  hutang 

bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjaminkan Surat Keputusan Pegawai 

Negeri Sipil dalam  perjanjian  kredit. 
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Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis beguna sebagai 

sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum perdata 

mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan surat keputusan pegawai negri 

sipil sebagai jaminan pelunasan hutang. Dan manfaat praktis yaitu penelitian 

ini dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pembaca 

sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum perjanjian, 

khususnya perjanjian kredit di Indoesia. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif dan Empiris  

, penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai 

sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah 

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan 

pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)1, Penelitian hukum empiris 

adalah suatu penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan 

penelitian terhadap efektivitas hukum di masyarakat. 

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan 

perundang-undangan (Statute Approach), metode pendekatan konseptual 

(Concptual Approach) dan Pendekatan Sosiologis. 

 

  

                                                             
1Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif&Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 34. 
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II. PEMBAHASAN  

A. Kedudukan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil  Dalam Perjanjian 

Kredit Di Bank Nusa Tenggara Barat 

 

Prinsip 5C merupakan prinsip baku didalam menyalurkan kredit 

kepada calon debitor, setiap bank mempunyai sistem penilaian tersendiri 

terhadap calon debitornya akan tetapi pada dasarnya tetap mendasarkan pada 

prinsip 5C tersebut dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keyakinan 

terhadap calon debitor. 

Secara umum dan sederhana kredit berarti hutang (loan) dan hutang 

adalah sesuatu kelak harus dibayar kembali kepada yang telah 

meminjamkannya. Istilah kredit berasal dari bahasa latin “credere” (“credo” 

dan “creditum”) yang berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris “faith” dan 

“trust”). Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi 

kredit, lazimnya Bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, 

penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan 

dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan 

(membayar kembali) kredit yang bersangkutan.2 

Hubungan antara calon nasabah dengan pihak Bank diawali dengan 

kedatangan nasabah di kantor Bank NTB, pada hari dan jam kerja untuk 

memberikan kelengkapan persyaratan-persyaratan kredit dan mengisi blanko 

permohonan pinjaman yang dapat diambil saat itu juga di kantor Bank NTB. 

  

                                                             
2Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, cet. II, Gramedia 

Pustaka Utama, 2003, hlm. 236. 
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Adapun alur dalam tata cara pengajuan kredit yakni sebagai berikut  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan dibutuhkannya surat pengangkatan pegawai negri sipil adalah 

sesuai dengan SOP (standard operating procedure) Bank, dimana dalam 

persaingan bisnis bank dibutuhkan jaminan dalam mengikat pegawai negeri 

untuk menghindari double kredit di bank lain. Double kredit yang dimaksud 

adalah dimana pegawai negri sipil terikat perjajian kredit pada dua bank atau 

lebih. Walaupun SK PNS bukan merupakan benda yang dapat 

dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan 

dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut 

menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit.  

Menurut ketentuan hukum di Indonesia SK PNS tidak termasuk 

dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk 

sebagai hak istimewa (prevelege) yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat 

Keputusan (SK), Surat pensiun dan lain-lain. Sehingga dalam perkreditan di 

Alur Pengajuan Kredit 
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Indonesia SK PNS dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, apabila terjadi 

wanprestasi, dalam hal ini terjadi pergantian antar waktu (PAW) yang dapat 

disebabkan antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau 

diberhentikan oleh instansi terkait, berarti secara otomatis juga menyebabkan 

berakhirnya keanggotaan sebagai PNS, maka bank akan sulit untuk 

mengeksekusi, karena SK PNS bukan benda yang dapat diperjual belikan 

sehingga tidak bisa dieksekusi secara langsung. 

Kedudukan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dalam perjanjian 

kredit bank lebih menekankan unsur kepercayaan untuk memberikan kredit 

dengan jaminan SK PNS. Selain itu juga diketahui bahwa pihak bank tetap 

memakai prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dimana juga 

debitur sebagai Pegawai Negeri Sipil selalu menjaga dan tidak merusak 

kredibilitasnya.  

Pemberian kredit dapat dilaksanakan ketika ada persetujuan atau 

perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah penerima kredit 

sebagai debitur yang disebut perjanjian kredit. 

B. Akibat Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menjaminkan Surat 

Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dalam Perjanjian Kredit Apabila 

Terjadi Kredit Macet Atau  Bermasalah  Dalam  Proses Pelunasan  

Hutangnya 
 

Bank berkaitan dengan fungsinya yang menyalurkan kredit kepada 

masyarakat harus mempunyai instrument yang kuat agar kredit yang telah 

dikucurkannya kepada para debiturnya berada dalam posisi yang secured. 

Bank dalam rangka pengadministrasian dan pengamanan kredit pada awal 
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pemberian kredit selalu didahului dengan penandatanganan perjanjian kredit 

oleh dan antara bank dan debitur. 

Jaminan secara umum belaku bagi semua kreditur, sehingga kalau 

ada banyak kreditur ada kemugkinan beberapa orang dari mereka tidak lagi 

mendapat bagian. Sedangkan jaminan yang bersifat khusus jaminan yang 

diberikan oleh debitur kepada kreditur, yang hak-hak tagihannya mempunyai 

hak mendahului sehingga kedudukam kreditur privilege (hak preverent).3  

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

menegaskan bahwa : 

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan 

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” 

 

 

Ada berbagai hal yang dirasa cukup, dalam hal Bank NTB 

memberikan pengamanan pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan 

Pegawai Negeri Sipil yaitu : 

a. Kelengkapan Data 

 Hal memberikan pelayanan pertama kepada calon debitor dimana dalam 

melengkapi data identitas diri yang diperlukan untuk pengajuan kredit 

dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. 

Apabila data masih kurang lengkap maka pihak bank memberikan 

tenggang waktu satu minggu untuk melengkapinya. Jika data yang 

dibutuhkan sudah lengkap atau telah memenuhi syarat maka pihak bank 

                                                             
3 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 207. 
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dalam hal ini Bank NTB akan melayani pengajuan kredit dengan jaminan 

Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. 

b. Batas maksimum pemberian kredit 

Latar belakang ditetapkannya ketentuan batas maksimum pemberian kredit 

dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah 

agar bank melakukan penyebaran risiko dalam penanaman dananya 

sedemikian rupa agar tidak terpusat pada peminjam, kelompok peminjam, 

atau bahkan sektor tertentu. Konsentrasi pemberian kredit dapat 

memberikan risiko yang sangat besar bagi bank. 

c. Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

Dalam hal pemenuhan kelengkapan persyaratan terhadap pemberian atau 

penyaluran dana melalui kredit konsumtif kepada debitor sebagai pegawai 

negeri sipil dibutuhkan agunan atau jaminan yaitu Surat Keputusan 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil itu dijadikan jaminan karena ditujukan untuk 

penekanan (preasure) terhadap debitor agar melunasi pinjaman kredit dari 

Bank NTB. Jaminan tersebut juga dapat dikatakan sebagai upaya pihak 

perbankan untuk mengamankan dananya dari risiko yang dikemudian hari 

akan terjadi wanprestasi yang dilakukan debitor sebagai peminjam dana 

kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan PegawaiNegeri 

Sipil. 
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Secara umum, penyelesaian suatu sengketa perbankan dapat 

dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. 

Wanprestasi/Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan 

perkreditan Bank karna Bank tidak mungkin menghindarkan kredit 

bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya 

kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia, sebagai 

pengawas Bank Indonesia.4 

Apabila terjadi kredit bermasalah maka diperlukan upaya 

penyelamatan yang merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah 

melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memberi 

keringanan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan demikian 

diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit itu. 

Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat 

paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik yang kooperatif dari 

debitur.  

Penanganan penyelesaian kredit bermasalah melalui proses 

pengadilan dilakukan oleh bank bilamana pihak bank mendapat bukti ada 

unsur penipuan atau kesengajaan di pihak debitur atau apabila proses 

penyelesaian diluar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. 

Dapat diketahui bahwa terhadap kredit yang diikat dengan jaminan 

berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri yang bermasalah juga 

                                                             
4Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 

236. 
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mengikuti prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada umumnya. 

Kemudian apabila tidak berhasil, maka akan dilakukan upaya eksekusi. 

Pelaksanaan eksekusi atas kredit bermasalah dengan menggunakan Surat 

Keputusan Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga 

(perusahaan asuransi), di mana pihak perusahaan asuransi hanya mengcover 

75% dari sisa kredit yang ada (baki debet). 

Pihak Perusahaan asuransi hanya menggantikan sementara jumlah 

kredit yang tersisa dan bank tetap melakukan penagihan 100% kepada 

nasabah. Dengan kata lain, pihak bank tetap melakukan penagihan sampai 

lunas 100% dan apabila telah lunas pihak bank mengembalikan dana talangan 

pihak asuransi.5  

Tindakan Bank NTB jika debitornya tidak memenuhi kewajiban 

dalam surat perjanjian kredit diambil langkah-langkah : 

a. Musyawarah dengan pihak debitor; 

b. Memberikan kesempatan kepada debitor untuk membayar secara 

angsuran; 

c. Memberi kelonggaran waktu untuk membayar hutang; 

d. Menagih dengan memberi pernyataan (pernyataan dengan sangat), agar 

debitor segera memenuhi kewajibannya; 

e. Pernyataan dengan pembenahan bunga kredit yang disetor. 

Dari langkah-langkah yang diambil tersebut terkadang pihak bank 

menghadapi kendala dalam menyelesaikan kredit yang wanprestasi, yaitu : 

                                                             
5 Wawancara dengan  H. Lalu Raehul Ammar MH, Staf  PT. Bank Nusa Tenggara 

Barat (Persero) Tbk Cabang Mataram, Pada : Selasa, 20 Februari 2018, Di Mataram. 
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a. Debitor dipindahkan / mutasi ke kota / propinsi lain; 

b. Debitor diberhentikan dengan tidak hormat; 

c. Meninggal dunia. 

Dalam hal debitor pindah / mutasi ke kota maupun propinsi lain, 

Bank NTB melakukan langkah-langkah : 

a. Pemberitahuan kepada bendahara gaji tempat debitor bekerja secara lisan 

atau tertulis, apabila kemudian diperoleh informasi yang dibutuhkan 

misalnya alamat instansi debitor yang baru, pihak bank kemudian; 

b. Mengirim surat kepada Pemimpin instansi dimana instansi tempat debitor 

bekerja, untuk dapat dilakukan tindakan peringatan kepada debitor, apabila 

kemudian debitor menyetujui membayar maka pembayaran dilakukan 

dengan melalui transfer antar bank kepada Bank NTB. 

 Dalam hal debitor diberhentikan dengan tidak hormat dari 

jabatannya, dan kemudian terjadi kredit yang wanprestasi. Bagian 

penyelamatan kredit yang wanprestasi dengan persetujuan dari pemimpin 

Bank NTB akan menempuh langkah-langkah :6 

a. Akan memberikan peringatan tertulis kepada debitor sebanyak 3 

kaliberturut-turut. Apabila tidak diperoleh tanggapan pihak bank 

akanmendatangi si debitor untuk menanyakan itikad baik dari debitor 

untukmelunasi utangnya. 

b. Apabila si debitor tetap nakal dan tidak mempunyai itikad baik untuk 

melunasi utangnya maka untuk kredit bermasalah Bank NTB 

                                                             
6 Wawancara dengan Samsudin S.Adm, Pimpinan Desk PT. Bank Nusa Tenggara Barat 

(Persero) Tbk Cabang Mataram, Pada : Senin, 19 Februari 2018, Di Mataram. 
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menyerahkannya ke jalur hukum. Jalur hukum yang akan ditempuh oleh 

pihak Bank NTB, antara lain adalah melalui badan peradilan dan  melalui 

kantor pengurusan piutang dan lelang negara (KP2LN) 

Apabila si debitor meninggal dunia maka pihak bank akan terus 

melakukan penagihan dan tidak akan menempuh jalur hukum. Jika memang 

masih belum bisa penagihan kepada keluarga dari si debitor untuk melunasi 

utangnya, bank akan menempuh tindakan yaitu melakukan konfirmas kepada 

kepala kantor/dinas, apakah masih ada hak-haknya yang dipunyai oleh debitor 

seperti dana pensiun ataupun uang pesangon dimana debitor dimasa hidupnya 

bekerja. Jika tidak ada atau kurang mencukupi dalam pelunasan kredit dengan 

jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, maka pihak 

bank merealisasikan dana asuransi jiwa untuk pelunasan kredit tersebut. 

Asuransi jiwa itu ada apabila namanya tercantum sebagai nasabah pada Bank 

NTB. 

Bank NTB melakukan kerjasama dengan beberapa pihak asuransi 

diantaranya Askrindo, Jamkrindo, Askrida, Bangun Askrida, Jamkrida dan 

sebagainya. Khusus kredit pegawai negri sipil di bank NTB semuanya diback 

up langsug oleh pihak asuransi yang berkaitan.7 

 

 

  

                                                             
7 Wawancara degan Maya Triana SE., Staf  PT. Bank Nusa Tenggara Barat (Persero) 

Tbk Cabang Mataram, Pada : Selasa, 20 Februari 2018, Di Mataram. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan  

1. Kedudukan SK PNS menurut ketentuan hukum di Indonesia tidak 

termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi 

termasuk sebagai hak istimewa (prevelege) yang dapat dijadikan sebagai 

jaminan kredit,  sehingga nasabah yang merupakan pegawai negeri sipil 

yang hendak mengajukan permohonan kredit akan memudahkan pihak 

Bank NTB untuk membangun kepercayaan kepada debitur yang 

merupakan pegawai negeri sipil. Sehingga SK PNS dapat disamakan 

kedudukannya seperti jaminan kebendaan lainnya yang membuat pihak 

bank percaya untuk memberikan kredit. 

2. Akibat hukum apabila nasabah mengalami masalah atau kredit macet 

dalam pelunasan hutangnya yakni pihak bank dapat melakukan upaya 

penyelamatan kredit melalui proses rekstrukturisasi kredit apabila pihak 

nasabah kooperatif dan memiliki itikad baik dalam usaha melunasi 

hutangnya, dan pihak bank dapat menempuh jalur pengadilan baik secara 

perdata maupun pidana  bilamana pihak bank mendapat bukti ada unsur 

kesengajaan atau penipuan dari pihak debitur dan apabila proses 

penyelesaian diluar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang 

diharapkan. 

Saran 

1. Pihak Bank harus melakukan sosialisasi tentang pemahanan yang lebih 

lagi kepada calon nasabah yang menjaminkan SK PNS sebagai jaminan 
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kredit dan Pegawai negeri sipil yang hendak mengajukan kredit kepada 

pihak Bank sebaiknya mengajukan kredit sesuai dengan kemampuan gaji 

yang dimiliki. 

2. Pihak bank harus selalu mengedepankan asas kehati-hatian bank dalam 

proses pemberian kreditnya, baik kepada nasabah umum maupun nasabah 

dari kalangan pegawai negeri sipil, agar tidak terjadi lagi kasus kredit 

macet atau wanprestasi yang dilakulan oleh oknum-oknum tertentu. 
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