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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian kredit antara 

PNS dengan Bank Mandiri Cabang Mataram serta tanggung jawab PNS 

selaku debitur bank yang meninggal dunia terhadap hutang-hutangnya. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit antara PNS dengan Bank 

Mandiri Cabang Mataram memiliki syarat dan ketentuan, proses 

pemberian kredit, hak dan kewajiban, serta jangka waktu yang harus 

dipahami oleh masing-masing pihak, dengan memperoleh pelayanan 

fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) non payroll. Bentuk tanggung 

jawab PNS selaku debitur bank yang meninggal dunia terhadap hutang-

hutangnya pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Mataram, ditanggung 

oleh asuransi rekanan pihak bank yaitu PT. Askrida. Pertanggungjawaban 

dapat terlaksana apabila pihak bank sudah mengirimkan permohonan 

(klaim) kepada pihak asuransi. 

 

Kata kunci : Tanggung jawab PNS, bank, hutang  

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the credit agreement between civil 

servants with Bank Mandiri Branch Mataram as well as the responsibility 

of civil servants as the debtor of the bank who died of debt-debt. This study 

uses a type of empirical legal research. The result of the research shows 

that credit agreement between PNS and Bank Mandiri Branch Mataram 

have terms and conditions, crediting process, rights and obligations, and 

time period to be understood by each party, by obtaining non-payroll 

Micro Credit Multi Purpose . The form of responsibility of civil servants 

as the debtor of the bank who died against his debts at PT. Bank Mandiri 

(Persero) Branch Mataram, borne by the insurance partner of the bank 

namely PT. Askrida. Accountability can be executed if the bank has sent a 

request (claims) to the insurer. 

 

Keywords: Responsibility of civil servants, banks, debt 
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I. PENDAHULUAN 

 

Bank secara umum memiliki makna sebagai tempat melakukan 

proses transaksi baik menabung, mengambil hingga melakukan pinjaman. 

Utang merupakan salah satu bentuk kewajiban yang akan selalu membebani 

keuangan selama belum terjadi pelunasan, hal ini karena faktor alasan di 

antaranya dipengaruhi oleh kebutuhan dan juga pola pikir seseorang dalam 

menangani masalah keuangannya. 

Implikasi/dampak tentang hutang tentunya tidak berimplikasi pada 

masa sekarang melainkan berpengaruh bagi waktu dimasa yang akan datang. 

Sehingga hutang bermacam-macam dilihat dari segi waktunya di antaranya 

hutang jangka panjang dan pendek. Sebagaimana hutang itu sendiri 

merupakan  hak atas uang, barang dan jasa kepada orang lain. 

Secara general bahwa, hampir semua produk pinjaman/kredit yang di 

berikan oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya telah disertai 

dengan perlindungan asuransi. 

Kredit yang diberikan oleh pihak bank sering kali menimbulkan 

risiko bagi debitur atau peminjam. Untuk mengurangi risiko tersebut maka 

pihak bank haruslah memiliki keyakinan terhadap kemampuan serta 

kesanggupan dari pihak debitur atau peminjam. Sebelum memberikan kredit, 

bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, 

modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada 

telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup 



v 
 

hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan 

tambahan.
1
 

Menurut ketentuan hukum di Indonesia Surat Keterangan (SK) 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak termasuk dalam jaminan kebendaan 

maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (privilege) 

yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan (SK), Surat pensiun dan 

lain-lain.
2
 Secara empirisnya bahwa kasus yang pernah terjadi seorang  PNS 

yang melakukan peminjaman uang pada salah satu Bank Persero (BUMN), 

PNS tersebut meninggal dunia sebelum jangka waktu untuk melunasi 

utangnya habis, namun pihak bank menyatakan bahwa utang debitur tersebut 

dianggap lunas pada saat debitur atau peminjam tersebut meninggal dunia, dan 

PNS yang telah meninggal dunia bebas dari hutang-hutang tanpa menyita atau 

menagih kepada keluarga yang bersangkutan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Perjanjian Kredit Antara PNS 

Dengan Bank Mandiri Cabang Mataram. 2) Bagaimana Tanggung Jawab PNS 

Selaku Debitur Bank Yang Meninggal Dunia Terhadap Hutang-Hutangnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Perjanjian kredit antara 

PNS dengan Bank Mandiri Cabang Mataram. 2) Tanggung jawab PNS selaku 

debitur bank yang meninggal dunia terhadap hutang-hutangnya. Manfaat yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta khususnya 

                                                           
1
 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 68 

2
 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1993), hlm.11 
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untuk memperdalam wawasan mengenai tanggung jawab PNS selaku debitur 

bank yang meninggal dunia terhadap hutang-hutangnya. 2) Dapat memberikan 

pengetahuan yang bermanfaat kepada masyarakat pada umumnya dan kepada 

calon debitur secara khususnya mengenai prosedur perjanjian kredit dan dapat 

menjadi sebuah acuan bagi lembaga-lembaga baik yang berhubungan secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Adapun metode penelitian sebagai berikut: 1) Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum 

empiris yaitu merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk 

meneliti permasalahan yang secara langsung di lapangan sehingga 

mendapatkan  suatu kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang diteliti. 

2) Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah: a) Pendekatan Undang-

undang (Statute Approach). b) Pendekatan Konseptual (Conceptual 

Approach). c) Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). 3) Sumber dan 

jenis data yang diguakan dalam penelitian ini di antaranya: a) Data lapangan, 

yang diperoleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara secara 

langsung dengan pihak-pihak yang terkait. b) Data Kepustakaan, yaitu bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 4) Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah studi dokumen, studi wawancara, dan studi kepustakaan. 5) 

Analisis data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
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II. PEMBAHASAN 

 

Perjanjian Kredit Antara PNS Dengan Bank Mandiri Cabang Mataram 

 

Perjanjian Kredit adalah perjanjian mengenai pemberian fasilitas 

Kredit dari pihak bank kepada debitur. Debitur yang dimaksud ialah seorang 

pegawai yang tercatat dalam administrasi di pihak instansi tempat debitur 

bekerja sebagai PNS dengan status pegawai tetap. Perjanjian Kredit antara 

PNS dengan Bank Mandiri Cabang Mataram ini bermula karena adanya 

Perjanjian Kerjasama antara instansi tempat PNS bekerja dengan PT. Bank 

Mandiri (Persero) Cabang Mataram, sehingga instansi yang bersangkutan akan 

meningkatkan kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang 

Mataram, yaitu kerjasama pemberian fasilitas kredit kepada pegawai di 

instansi yang bersangkutan dengan pemberian pinjaman kredit yang diberikan 

oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Mataram melalui divisi mikro atau 

Mikro Mandiri Unit (MMU) . Mikro Mandiri Unit adalah salah satu divisi dari 

PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Mataram yang memberikan fasilitas 

pinjaman kepada kalangan karyawan atau pegawai yang menggunakan 

fasilitas Payroll Mandiri. 

Di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut Pimpinan instansi 

mengikatkan dirinya dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Mataram. 

Pimpinan instansi yang terikat dalam Perjanjian Kerjasama tersebut 

merupakan pihak yang mewakili debitur di dalam pelaksanaan pemberian 

kredit mengenai Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Non 

Payroll. Dimana kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian 
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kerjasama dalam pemberian fasilitas kredit kepada PNS yang bekerja di 

instansi tersebut. Maksud perjanjian ini dimaksudkan untuk membangun 

kerjasama dan sinergi atas potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing 

pihak dengan prinsip keselarasan, keadilan, dan saling menguntungkan. 

Tujuan perjanjian ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan 

jasa perbankan oleh pihak bank di bidang Layanan Fasilitas Kredit Non 

Payroll. Layanan Fasilitas Kredit Non Payroll merupakan salah satu fasilitas 

bagi debitur yang ingin melakukan kredit pada Bank Mandiri, asalkan instansi 

tempat debitur bekerja sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank 

Mandiri, meskipun instansi tempat debitur bekerja Payrollnya menggunakan 

bank lain dalam hal penggajian. 

Dalam proses perjanjian kerjasama antara Instansi dengan PT. Bank 

Mandiri (Persero) Cabang Mataram memiliki syarat dan ketentuan, proses 

pemberian kredit, hak dan kewajiban, jangka waktu yang harus dipahami oleh 

masing-masing pihak, jika beberapa ketentuan ataupun aturan tersebut 

mampu dipenuhi maka akan terbentuk suatu perjanjian kerjasama. Dengan 

perjanjian kerjasama yang sudah terbentuk pihak instansi memperoleh 

pelayanan fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Non Payroll di mana 

setiap karyawan atau pegawai, PNS/POLRI/TNI/BUMN/BUMD 

memungkinkan untuk dapat melakukan peminjaman pada bank, asalkan 

kedua belah pihak telah melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu. 

 

Tanggung Jawab PNS Selaku Debitur Bank Yang Meninggal Dunia 

Terhadap Hutang-hutangnya 
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Peristiwa atau musibah yang menyebabkan debitur meninggal dunia 

tentu akan menyisakan hutang pinjaman yang harus dibayarkan. Dalam suatu 

perikatan hutang piutang, pada prinsipnya hutang tersebut harus dilunasi oleh 

debitur. Jadi apabila debitur telah meninggal dunia dan masih menyisakan 

hutang, pasti akan membebani ahli waris. Jika nominal hutang tersebut sedikit 

tidak akan menjadi beban yang berat, namun apabila nominal hutang yang 

ditinggalkan terbilang besar tentu akan sangat membebani ahli waris. Karena 

memiliki banyak risiko seperti itu maka bank pemberi pinjaman akan 

menyertakan asuransi pada setiap pinjaman atau kredit.  

Asuransi memiliki peranan yang cukup penting demi kepentingan 

bank dengan debitur. Terutama jika pinjaman sulit dibayarkan terlebih ketika 

debitur tersebut meninggal dunia. Dengan adanya asuransi ahli waris dapat 

terbebas dari tunggakan hutang jika debitur meninggal dunia.  

Adapun pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2014 tentang Perasuransian sudah terangkum dalam Pasal 1 angka (1) 

huruf a dan b yaitu: 

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan 

asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan 

premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: 

a.    Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang 

polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan 

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga 

yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena 

terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti: atau 

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 
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tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan 

dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.” 

 

Adapun juga disebutkan di dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu:  

“Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa 

penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada 

pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal 

tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain 

kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak 

pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya 

telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.” 

 

Asuransi kredit antara lain di atur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan RI Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha 

Asuransi Kredit dan Suretyship. Dalam Pasal 1 angka (2) PMK 124/2008 

tersebut menyatakan: 

“Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan 

jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila 

penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai 

dengan perjanjian kredit” 

 

Untuk jenis pinjaman pada Bank Mandiri Cabang Mataram, bank 

menerapkan jenis asuransi yang sistem pembayaran preminya dibayar dimuka 

ketika awal pengajuan kredit atau di potong dari jumlah pinjaman tersebut. 

Jumlah premi yang dibayarkan biasanya tergantung pada : 

1. Usia debitur  

2. Jumlah pinjaman 

3. Jangka waktu pinjaman 



xi 
 

Mengenai hal ini pertanggungjawaban pegawai negeri sipil yang 

telah meninggal dunia terhadap hutang-hutangnya di bank terkait dengan 

kredit yang diperolehnya pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Mataram, 

akan ditanggung oleh asuransi yang telah menjadi rekanan pihak bank yaitu 

PT. Askrida yang dimana berkewajiban menanggung permasalahan kredit 

tersebut sesuai dengan pejanjian yang telah disepakati oleh para pihak. 

Namun pertanggungjawaban baru dapat terlaksana apabila pihak bank sudah 

mengirimkan permohonan (klaim) kepada PT. Askrida. 

Bank dapat mengirimkan permohonan (klaim) kepada PT. Askrida, 

apabila pihak keluarga sudah mendatangi bank pemberi pinjaman untuk 

mengkonfirmasikan pada pihak bank bahwa debitur tersebut telah meninggal 

dunia, dengan membawa beberapa dokumen yang perlu di lengkapi untuk 

dapat di lampirkan dan di proses permohonan (klaim) oleh pihak bank dan 

dikirimkan kepada PT. Askrida. Adapun dokumen-dokumen yang 

dilampirkan adalah sebagai berikut : 

1. Peristiwa debitur meninggal : 

a. Surat keterangan meninggal dunia dari lurah/kepala desa/rumah sakit 

(jika meninggal dunia dirumah sakit) 

b. Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa 

c. Copy KTP dan KK 

d. Print out system BDS (untuk pembuktian sisa pinjaman/outstanding 

kredit), Aplikasi kredit dari PT. Bank Mandiri kepada debitur dan 

persyaratan kredit debitur 
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e. Copy E polis 

2. Peristiwa debitur PHK : 

a. Surat keterangan PHK dari instansi dimana terjamin bekerja atau surat 

sejenis yang menyatakan bahwa terjamin sudah tidak bekerja di 

instansi tersebut 

b. Print out system BDS (untuk pembuktian sisa pinjaman/outstanding 

kredit), Aplikasi kredit dan persyaratan kredit 

c. Copy E polis 

3. Peristiwa debitur menunggak kolektibilitas 3 : 

a. Print out system BDS (untuk pembuktian sisa pinjaman/outstanding 

kredit), Aplikasi kredit dan persyaratan kredit 

b. Copy E polis 

Setelah pihak keluarga sudah menyerahkan dokumen tersebut kepada 

pihak bank, maka pihak bank langsung mengirim form permohonan klaim 

kepada PT. Askrida dalam bentuk bersurat sesuai peristiwa yang terjadi pada 

debitur dan melampirkan dokumen debitur yang telah meninggal dunia, dan 

pihak asuransi akan melakukan klaim dan hutang debitur di anggap lunas oleh 

PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Mataram. 
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III. PENUTUP 

KESIMPULAN 

1) Perjanjian Kredit antara PNS dengan Bank Mandiri Cabang Mataram 

bermula karena adanya Perjanjian Kerjasama antara instansi tempat 

PNS bekerja dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Mataram, 

yang dimana Perjanjian Kerjasama tersebut Pimpinan instansi 

mengikatkan dirinya dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang 

Mataram. Pimpinan instansi yang terikat dalam Perjanjian Kerjasama 

tersebut merupakan pihak yang mewakili debitur di dalam pelaksanaan 

pemberian kredit mengenai Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro 

(KSM) non payroll. Perjanjian kerjasama antara Instansi dengan PT. 

Bank Mandiri (Persero) Cabang Mataram memiliki syarat dan 

ketentuan, proses pemberian kredit, hak dan kewajiban, serta jangka 

waktu yang harus dipahami oleh masing-masing pihak. Dengan 

perjanjian kerjasama yang sudah terbentuk pihak instansi memperoleh 

pelayanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Non Payroll 

dimana setiap karyawan atau pegawai, 

PNS/POLRI/TNI/BUMN/BUMD memungkinkan untuk dapat 

melakukan peminjaman pada bank, asalkan kedua belah pihak telah 

melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu. 

2) Bentuk pertanggungjawaban pegawai negeri sipil selaku debitur bank 

yang meninggal dunia terhadap hutang-hutangnya di bank mandiri 

cabang mataram terkait dengan pinjaman kredit yang diperolehnya 
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pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Mataram, akan ditanggung 

oleh asuransi yang telah menjadi rekanan pihak bank yaitu PT. Askrida 

yang berkewajiban menanggung permasalahan kredit tersebut sesuai 

dengan pejanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Namun 

pertanggungjawaban baru dapat terlaksana apabila pihak bank sudah 

mengirimkan permohonan (klaim) kepada pihak asuransi yaitu PT. 

Askrida. 

SARAN 

1) Disarankan kepada bank-bank pemerintah lainnya untuk menjaminkan 

kredit nasabahnya pada perusahaan-perusahaan asuransi jiwa kredit, 

sebagaimana terjadi antara Bank Mandiri Cabang Mataram dengan PT. 

Askrida. 

2) Memperluas bentuk kerjasama antara Bank Mandiri Cabang Mataram 

dengan perusahaan asuransi lainnya yang memiliki akuntabilitas 

tinggi, sehingga tidak hanya pada 1 perusahaan asuransi. 
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