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ABSTRAK 
 

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI  
PENJUALAN DIBAWAH TANGAN ATAS JAMINAN FIDUSIA  
(STUDI PADA PT FINANSIA MULTI FINANCE SRIWIJAYA) 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui penyelesaian 
kredit bermasalah melalui penjualan dibawah tangan atas jaminan fidusia studi 
pada PT. Finansia Multi Finance sriwijaya. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Normatif Empiris dengan menggunakan metode pendekatan, yaitu Pendekatan 
Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Sosiologis. 
Pengumpulan bahan hokum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian 
kepustakaan. Analisis bahan hokum dilakukan dengan menggunakan analisis 
kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) penyelesaian kredit 
bermasalah melalui penjualan dibawah tangan atas jaminan fidusia yang 
dilakukan oleh PT. Finansia Multi Finance Sriwijaya melalui dua jalul penyelesai 
yaitu penyeleaian malalui jalur Litigasi dan jalur Non Litigasi; 2) hambatan-
hambatan  yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan 
dibawah tangan atas jaminan fidusia pada  PT. Finansia Multi Finance Sriwijaya 
yaitu Keberatan debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia dan Keberatan harga 
jual jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan keinginan debitur. 
Kata Kunci : Penyelesaian kredit bermasalah, penjualan dibawah tangan atas  

jaminan fidusia 
ABSTRACT 

 
SETTLEMENT OF CREDIT PROBLEM THROUGH 

SALES UNDER THE HAND TO FIDUSIA GUARANTEE 
(STUDY ON PT FINANSIA MULTI FINANCE SRIWIJAYA) 

 
 This research was conducted with the intention to know the settlement of 
nonperforming loans through sale under the hands of fiduciary guarantee study on 
PT. Finansia Multi Finance sriwijaya. This research is a Normative Empirical 
Research by using approach method, that is Legal Approach, Conceptual 
Approach, and Sociological Approach. The collection of legal materials in this 
research is done through library research. The analysis of legal materials is done 
by using descriptive qualitative analysis. The result of the research shows that: 1) 
the settlement of nonperforming loans through the sale under the hand of fiduciary 
guarantee conducted by PT. Finansia Multi Finance through two resolers namely 
the settlement of malalui Litigation path and Non Litigation path; 2) the obstacles 
faced in the settlement of nonperforming loans through the sale under the hands of 
fiduciary guarantee on PT. Finansia Multi Finance Sriwijaya namely the debtor's 
objection to the execution of fiduciary guarantee and the objection of fiduciary 
selling price that is not in accordance with the wishes of the debtor.      
Keywords : Settlement of problem loans, sales under the hand of fiduciary 

guarantee 
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I. PENDAHULUAN 
 Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan 

Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan 

rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. Dengan berjalan meningkatnya pembangunan, meningkat 

pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam 

meminjam.  

 Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Undang-undang Perbankan, dalam memberikan kredit, 

kreditor wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah 

diperjanjikan. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 8 tersebut dijelaskan, 

bahwa kreditor untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum 

memberikan kredit harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama 

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

debitur. Dalam pemberian kredit sudah pasti dengan perjanjian dan juga 

adanya suatu jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal adalah 

"Fidusia". 

 Seperti selama ini diketahui bahwa fidusia adalah penyerahan 

hak milik secara kepercayaan dari debitor kepada kreditor. Penyerahan 

hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan 

penyerahan Constitutum Possesorium (penyerahan dengan melanjutkan 

penguasaannya). "Kontruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas 
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barang-barang kepunyaan debitor kepada kreditor sedang penguasaan 

fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor (Constitutum Possesorium) 

dengan syarat bahwa bilamana debitor melunasi hutangnya, maka 

kreditor harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada 

debitur.1 

 Adanya pemberian kredit seperti ini pihak kreditor juga 

mengharapkan pengembalian kredit yang telah diberikan dengan bunga 

yang telah ditetapkan pula. Namun dalam prakteknya tidaklah semuanya 

dapat berjalan dengan lancar, sebab banyak kredit yang mengalami 

penunggakan. Dengan kata lain, pengembalian kredit yang telah 

diberikan oleh kreditur mengalami hambatan atau disebut "problem 

loan", maka disinilah peran lembaga jaminan fidusia digunakan.  

 Rumusan masalah yang akan dibahasa dalam penelitian ini 

adalah bagaimana cara penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan 

dibawahtangan atas obyek Jaminan Fidusia oleh penerima Jaminan 

Fidusia dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan dibawah tangan 

Jaminan Fidusia oleh penerima Jaminan Fidusia. 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara 

penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan dibawahtangan atas 

obyek Jaminan Fidusia oleh penerima Jaminan Fidusia dan untuk 

mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian 

 1 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Revisi Kedua, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta 
2003. hlm 10. 
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kredit bermasalah melalui penjualan dibawah tangan Jaminan Fidusia 

oleh penerima Jaminan Fidusia. 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya bidang Hukum Perdata dan memberikan pemahaman kepada 

mahasiswa maupun masyarakat mengenai penyelesaian kredit 

bermasalah melalui penjualan dibawah tangan atas jaminan fidusia.  

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris 

dengan menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual dan sosiologis. Sumber 

bahan hukumnya bersumber dari kepustakaan yang terdiri dari tiga jenis 

bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik 

pengumpulan bahan hukum ada dua yaitu bahan kepustakaan dan data 

lapangan, dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif 

induktif serta penyimpulan data secara deduktif. 
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II.  PEMBAHASAN 

A. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Dibawah 

Tangan Obyek Jaminan Fidusia Penerima Jaminan Fidusia 

 Masalah agunan atau jaminan merupakan suata masalah yang 

sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan dalam pemberian kredit. 

Tanpa adanya pengamanan, akan sulit menghindarkan risiko yang akan 

terjadi, sebagai akibat dari wanprestasinya debitur. Sebagaimana 

disebutkan di dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia dalam Pasal 29 menyebutkan:2 

1. Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap 
Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan 
cara: 
a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 

15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; 
b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas 

kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta 
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan 
kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara 
demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para 
pihak. 

2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c 
dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan 
secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-
pihak yang berkepentingan dan diumum 
 

 Dalam upaya cara penyelesaian debitur wanprestasi pada 

perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hukum di Indonesia pada 

dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu non-

litigasi dan litigasi.  

2 Indonesia Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran 
Negara Tahun 1999 No 168 Tambahan lembaran Negara No 3889 
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 Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi 

merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar 

pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat 

menyelesaikan sengketanya.  

 Penyelesaian atas obyek jaminan fidusia dapat dilakukan di luar 

pengadilan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(APS) atau AlternativeDispute Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa 

tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

 Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini menghasilkan 

kesepakatan yang bersifat win-win solution atau saling menguntungkan 

satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari 

kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative, 

menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaandan 

tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan 

ini lebih banyak dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap 

tidak efisien dan tidak efektif. 

 Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga 

peradilan sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan 

diperiksa dan diputus oleh hakim, yang mana melalui sistem ini tidak 

mungkin akan dicapai sebuah win-win solution atau solusi yang 

memperhatikan kedua belah pihak karena hakim harus menjatuhkan 
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putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan 

pihak lain menjadi pihak yang kalah. Penyelesaian secara litigasi, 

penyelesaian kredit terhadap debitur wanprestasi dapat dilakukan dengan 

cara yaitu: 

a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan 

hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta. Dengan 

cara tersebut dapat dijadikan salah satu cara penyelesaian kredit macet 

yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan mengajukan gugagtan 

perdata atas dasar wanprestasi. Grosse Akta Pengakuan Utang 

merupakan eksekusi pengecualian yang diatur pasal 224 HIR dan 

pasal 258 Rbg, yakni eksekusi yang dijalankan melalui penetapan 

Ketua Pengadilan Negeri, dan tidak memerlukan putusan pengadilan 

yang bersifat tetap. Dengan aturan ini maka eksekusi tersebut dappat 

dilakukan lebih cepat dan lebih mudah.3 

b. Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. 

Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri (PN) atas 

dasar wanprestasi (ingkar janji) dapat dijadikan opsi oleh Bank 

(kreditur) untuk menyelesaikan kredit macet. Opsi ini dapat ditempuh 

apabila pihak bank (kreditur) tidak dapat melakukan eksekusi grosse 

akta melalui Pengadilan Negeri disebabkan antara lain perjanjian 

3Ibid. hlm. 182 
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kreditnya tidak diiringi pembuatan grosse akta pengakuan utang yang 

dibuat secara notariil.4 

 Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut 

pihak kreditur agar mendapat perlindungan hukum, maka 

sebagaimana yang diatur dalamUndang-Undang Jaminan Fidusia, 

pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan 

akta otentik agar muncul asas spesialitasnya. Asas ini terdapat pada 

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan 

bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta 

notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. 

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kredit 

Bermasalah Melalui Penjualan Dibawah Tangan Jaminan Fidusia 

Oleh Penerima Jaminan Fidusia 

 Dalam penyelesaian kredit macet di PT. Finansia Multi Finance 

Sriwijaya atas obyek jaminan fidusia sebagian besar menggunakan 

eksekusi di bawah tangan. Hal tersebut lebih memudahkan kreditur dan 

debitur, karena apabila dilakukan melalui pengadilan akan lebih 

membutuhkan waktu dan biaya. Namun demikian tentunya eksekusi di 

bawah tangan juga mempunyai kelemahan dalam pelaksanaannya. 

 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan 

melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan 

4Ibid. hlm. 186 
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dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan 

fidusia karena dalam gadai pun dikenal lembaga serupa.5 

 Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa 

apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap 

bendayang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: 

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;  

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 

penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 

3. Penjualan di bawah tangan 

 Berdasarkan hal di atas, Bapak Ida Bagus Maratua Sebagai 

Coordinator Remedial KMB6, mengatakan bahwa penjulan terhadap 

jamina pidusia dilakukan oleh piha PT. Finansia Multi Finance Sriwijaya 

karena menganggap dibitur sudah tidak mampu lagi untuk melakukan 

kewajibanya sehingga perlu dilakukan penjualan terhadap objek tersebut. 

Serta untuk mengantisipasi harga jaminan fidusia turun dari harga 

minumun sehingga akan memberatkan debitur untuk menutupi 

kekurangannya. 

 

 

5 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta : Raja Grafindo, 2000, 
Hal Hal. 150 

6Hasil Wawancara Dengan Bapak Ida Bagus Maratua Sebagai Coordinator Remedial 
KMB. Pada Tanggal 28 Maret 2018 Pukul 09.00 WITA 
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Kendala-kendala yang muncul adalah sebagai berikut :7 

1. Keberatan debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia  

BerdasarkanHasil Wawancara Dengan Bapak Ida Bagus Maratua Sebagai 

Coordinator Remedial KMB, dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia 

seringkali ditemui kendala perlawanan dari debitur yang keberatan 

jaminan fidusianya ditarik. Alasan yang dikemukakan oleh debitur 

antara lain, debitur menganggap bahwa bank terlalu cepat mengambil 

tindakan eksekusi tanpa memberikan kesempatan kepada debitur 

untuk melunasi tunggakannya. Mengenai hal ini PT. Finansia Multi 

Finance Sriwijaya senantiasa mengajukan klausula yang tercantum 

dalam Surat Persetujuan Kredit atau Akta Perjanjian Kredit yang 

menyatakan bahwa bilamana debitur menunggak melebihi 1 (satu) 

bulan maka jaminan fidusianya akan dieksekusi. 

 Bapak Ida Bagus Maratua Sebagai Coordinator Remedial KMB 

juga mengatakan bahwa,8 Eksekusi jaminan dilakukan sebagai alternatif 

terakhir dalam penyelesaian kredit macet bilamana debitur telah 

menunjukkan performa kredit yang buruk. Hal ini ditandai dengan 

tidak patuhnya debitur dalam menyelesaikan tunggakan kreditnya, 

tidak mengindahkan peringatan yang telah di berikan, atau 

menunjukkan itikad tidak baik atau kehendak tidak mau bekerjasama 

dengan dalam melakukan pembayaran. 

7 Hasil Wawancara Dengan Bapak Ida Bagus Maratua Sebagai Coordinator Remedial 
KMB. Pada Tanggal 28 Maret 2018 Pukul 09.00 WITA 

8Hasil Wawancara Dengan Bapak Ida Bagus Maratua Sebagai Coordinator Remedial 
KMB. Pada Tanggal 28 Maret 2018 Pukul 09.00 WITA 
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2. Keberatan harga jual jaminan fidusia  

Permasalahan berikut yang dihadapi adalah keberatan debitur terhadap 

harga jual jaminan fidusia. Permasalahan ini dijumpai pada saat 

melakukan tindakan penjualan. Tahap penjualan ini, PT. Finansia 

Multi Finance Sriwijaya melaksanakan penguasaan sebagaimana 

diatur dalam Akta Jaminan Fidusia serta Sertifikat Jaminan Fidusia.9 

Sebagaimana diketahui bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang 

mempunyai kekuatan eksekutorial memberikan kekuasaan kepada 

bank untuk dapat menjual sendiri (eksekusi di bawah tangan) obyek 

fidusia yang hasilnya digunakan untuk menyelesaikan hutang debitur. 

 Berdasarkan hasil Hasil Wawancara Dengan Bapak Ida Bagus 

Maratua Sebagai Coordinator Remedial KMB, dalam pelaksanaannya 

penjualan jaminan fidusia senantiasa debitur akan disurati untuk 

diberikan kesempatan terakhir melunasi seluruh hutang berikut bunga, 

denda, dan kewajiban lain yang tertunggak, seketika dan lunas agar 

dapat memiliki kembali jaminan fidusia. Kesempatan ini diberikan 

kepada debitur paling cepat 7 (tujuh) hari sampai dengan paling lama 

30 (tiga puluh) hari.10 

 Apabila debitur tidak dapat memenuhi permintaan 

sebagaimana tersebut di atas, makaakan segera mencari pembeli yang 

berminat sesuai harga yang dianggap paling menguntungkan. Untuk 

9Hasil Wawancara Dengan Bapak Ida Bagus Maratua Sebagai Coordinator Remedial 
KMB. Pada Tanggal 28 Maret 2018 Pukul 09.00 WITA 

10Hasil Wawancara Dengan Bapak Ida Bagus Maratua Sebagai Coordinator Remedial 
KMB. Pada Tanggal 28 Maret 2018 Pukul 09.00 WITA 
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memperoleh harga minimum (floor price) yang paling 

menguntungkan. 

 Setelah mendapatkan harga yang menguntungkan, maka bank 

membuka penawaran secara terbuka kepada masyarakat. Bilamana 

telah ada penawaran, maka akan dicari penawar dengan harga 

penawaran tertinggi, selanjutnya dilakukan transaksi jual-beli. 

Selanjutnya seluruh hasil penjualan yang diterima dari pembeli, akan 

digunakan untuk menyelesaikan kewajiban debitur yang tertunggak. 

 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Ida Bagus 

Maratua Sebagai Coordinator Remedial KMB, mengatakan bahwa;11 

bilamana terdapat kelebihan, maka kelebihannya itu dikembalikan 

kepada debitur, sedangkan bilamana harga yang diperoleh di bawah 

jumlah kewajiban debitur maka kepada debitur tetap ditagihkan untuk 

menyelesaikan sisa tunggakannya. 

 Bapak Ida Bagus Maratua Sebagai Coordinator Remedial KMB. 

Juga menambahkan bahwa,12dari pihak PT. Finansia Multi Finance 

Sriwijaya akan memberikan informasih kepada debitur mengenai 

mekanisme penjualan dan penetapan harga barang tersebu. Hal ini 

dilakukan sebagai bentuk transparansi sehingga tidak menimbulkan 

masalah di kemudian hari. 

11Hasil Wawancara Dengan Bapak Ida Bagus Maratua Sebagai Coordinator Remedial 
KMB. Pada Tanggal 28 Maret 2018 Pukul 09.00 WITA 

12Hasil Wawancara Dengan Bapak Ida Bagus Maratua Sebagai Coordinator Remedial 
KMB. Pada Tanggal 28 Maret 2018 Pukul 09.00 WITA 
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 Dalam hal terjadi kredit macet, PT. Finansia Multi Finance 

Sriwijaya lebih memilih penyelesaian dengan cara penjualan di bawah 

tangan, dibandingkan dengan proses pelelangan, karena lamanya proses 

pelelangan dari mulai pendaftaran lelang pada Kantor Lelang, 

pengumuman lelang, sampai dengan pelaksanaan lelang. 

 Selain prosesnya yang lama, PT. Finansia Multi Finance 

Sriwijaya diharuskan mengeluarkan biaya yang tentu tidak kecil dan pada 

akhirnya akan menambah beban biaya, serta berakibat pada rendahnya 

harga lelang, sehingga akan memberatkan, karena jika harga lelang di 

bawah jumlah kewajiban kredit debitur, maka selisihnya akan menjadi 

tanggungan kreditur, meskipun diakui bahwa sisa hutang masih menjadi 

kewajiban dari si yang berhutang (debitur). 
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III. PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Dibawahtangan 

Atas Obyek Jaminan Fidusia Oleh Penerima Jaminan Fidusia yaitu, 

Dalam upaya cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian 

kredit jaminan fidusia hukum di Indonesia pada dasarnya menganut 

dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi. 

Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga 

peradilan sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi 

akan diperiksa dan diputus oleh hakim sedangkan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan salah satu 

proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang 

dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan 

sengketanya. 

2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kredit 

Bermasalah Melalui Penjualan Dibawah Tangan Jaminan Fidusia 

Oleh Penerima Jaminan Fidusia yaitu keberatan debitur terhadap 

eksekusi jaminan fidusia dan Keberatan harga jual jaminan fidusia. 

B. SARAN 

1. Bagi debitur diharapkan untuk melakukan pelunasan atau pembayar 

kredit sebelum jatuh tempo sebagaimana yang telah tertuang didalam 

perjanjian, sehingga tidak terjadinya penjualan di bawah tangan 

terhadap jaminan fidusia yang mana akan meruggikan debitur. 
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2. Diharapkan kepada kreditur dan debitur untuk menyelesaikan segala 

bentuk perselisihan yang terjadi melalui jalur Non Litigasi sehingga 

tidak ada pihak yang dirugikan. 
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