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Abstrak 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk membeli tanah 
dan/atau bangunan guna dimiliki dengan membayar angsuran cicilan kepada bank pemberi kredit. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian over kredit (alih debitur) secara dibawah tangan terhadap 
keabsahan kepemilikan rumah objek KPR. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yag 
ditetapkan dengan purposive sampling. Data yang diteliti meliputi data primer  yaitu data yang diperoleh dari 
informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak terkait, dan data sekunder merupakan data yang 
mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, kemudian dianalisis secara deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam perjanjian pengalihan kredit (over credit) secara dibawah 
tangan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja dalam hal ini pihak penjual dan pembeli, dimana 
pihak bank tetap hanya mengakui pihak penjual sebagai debitur bank yng sah sehingga pihak pembeli selaku 
penerima pengalihan kredit tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum yang kuat.  

Kata kunci : Perjanjian Kredit, Pengalihan 

 

Abstract 

Credit home equity loan are loans given by banks to customers for purchase of land and / or buildings owned 
in order to pay installments to the bank mortgage lenders. this study has the objectives to determine the effect 
of take over contract of credit home equity loans in unauthentic deeds towards the legitimacy of credit home 
loans house ownership and the legal protections that may be applied to the  parties of the take over credit 
contract. Type of research is empirical jurisdiction. The research sample set with purposive sampling. Data 
examined include primary data is data obtained from the information obtained from interviews with 
stakeholders, and secondary data is data that supports the statements or the completeness of supporting primary 
data collected from legal materials, and then the data were analyzed by descriptiv qualitative. The result of 
research indicate that take over contract of credit home equity loans in unauthentic deeds only applies to the 
parties that made the agreement, in this case the seller and the buyer, whereby the bank will only acknowledge 
the seller as the legitimate bank debtor, thus, the buyer as the recipient of the take over credit will not obtain an 
adequate legal protection. Moreover, a notary has the obligation to recommend, suggestions and inputs for the 
seller as well as the buyer with the intention that the take over credit contract is produced through means of 
authentic certification.. 
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PENDAHULUAN 

Bidang perumahan dan permukiaman tumbuh dan mengakar dari Pasal 28 H ayat (1) 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di singkat UUD 

1945) yang menengaskan bahwa setiap orang erhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan 

dasar manusia. Pembangunan perumahan dan permukiman tersebut diatur oleh pemerintah 

dalam suatu Undang-Undang Nomor 4 Tahun1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang 

dimaksudkan untuk memberi arahan bagi pembangunan perumahan dan permukiman. 

Adanya pembangunan ekonomi sudah tentu menimbulkan perubahan sosial kemasyarakatan 

dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum. Hal ini didasarkan pada Pasal 

33 UUD 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara yang mengamanatkan bahwa pembangunan 

ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi harus ditata dalam peraturan perundang-

undangan. (Rahmadi Usman,1999) 

Veithzal Rivai, dkk (2007) mengemukakan istilah Credit, berasal dari perkataan latin 

credo, yang berarti I believe, I Trust, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. (Mariam 

Darus Badrulzaman, dkk (2001) mengatakan bahwa Kredit adalah suatu prestasi yang 

diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dimana prestasi akan dikembalikan lagi pada 

masa tertentu yang akan diserahi dengan suatu kontraprestasi berupa bunga. Penyaluran dana 

yang merupakan usaha bank kepada masyarakat dibuat dalam bentuk formal tertentu disebut 

sebagai perjanjian kredit. Sutan Remi Syahdeini (1993) menyebutkan bahwa perjanjian kredit 

adalah perjanjian bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan ini yang mewajibkan nasabah debitur 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu beserta bunga. 

Dengan sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR), masyarakat yang berpenghasilan 

rendah diberikan kemudahan untuk membeli rumah dengan angsuran yang ringan serta suku 

bunga yang rendah. Tindakan pengalihan sebagaimana tersebut di atas dianggap sebagai 

tindakan hukum sepihak oleh pihak bank. Perjanjian dibawah tangan untuk pengalihan kredit 

tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sementara objek yang 

diperjanjikan masih terkait dengan pihak ketiga yaitu bank pemberi kredit. (Wirjono 

Prodjodikoro, 2000) 

Lembaga hukum perjanjian kredit mengacu pada pasal 1338 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata sebagai bagian dari asas kebebasan berkontrak. Mekanisme pengalihan kredit 

yaitu pihak debitur mengalihkan rumah objek KPR kepada pihak ketiga selaku penerima 

pengalihan kredit, namun objek KPR masih dalam status jaminan (hak tanggungan) di bank. 
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(Kartini Mulyadi, 2008). Dalam menganalisis permohonan kredit oleh debitur, pada 

umumnya bank melakukan penilaian didasarkan pada prinsip-prinsip 5 C. Adapun prinsip-

prinsip tersebut yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral 

(jaminan), dan condition of economy (kondisi ekonomi) (Mariam Darus Badrulzaman, 1993).   

Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa pengaruh hukum perjanjian terhadap 

perjanjian pengalihan kredit secara dibawah tangan sangatlah besar. Pengalihan hak kredit 

pemilikan rumah tersebut dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan, yang mana hanya 

dilakukan antara para pihak tanpa mengikutsertakan pihak lain yang seharusnya berhak, yaitu 

pihak pemberi kredit atau bank. Perbuatan hukum ini menimbulkan beberapa konsekuensi 

hukum yang berpengaruh terhadap keabsahan objek perjanjian kredit.  

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian 

pengalihan kredit yang dibuat oleh para pihak secara dibawah tangan dan perlindungan 

hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan fasilitas kredit pemilikan 

rumah. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar, Selatan Sulawesi Selatan, dengan 

pertimbangan bahwa dikota Makassar sebagai barometer kegiatan bisnis di Sulawesi dan 

sebagai gerbang kegiatan perekonomian dikawasan Inonesia Timur yang mana berbagai 

macam bank berdiri baik bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta. Penelitian ini 

bersifat yuridis empiris yag ditetapkan dengan purposive sampling. Data yang diteliti 

meliputi data primer  yaitu data yang diperoleh dari informasi yang didapat dari hasil 

wawancara dengan pihak terkait, dan data sekunder merupakan data yang mendukung 

keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, kemudian dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. (Sri Mamudji, 2005) 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait yaitu 1 narasumber dari 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, 1 narasumber dari PT. Bank Internasional 

Indonesia Tbk, 1 narasumber dari Bank Panin, 3 narasumber dari kantor Notaris dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT),  1 narasumber dari pengguna fasilitas Kredit Pemilikan 

Rumah, 1 narasumber dari penerima pengalihan objek Kredit Pemilikan Rumah. 
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Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan kepada para 

responden dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk 

menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. (Soerjono Soekanto, 1986) 

Analisis Data 

Data yang di peroleh baik data primer dan data sekunder akan di analisis secara 

deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang 

mengelompokkan dan menyeleksi data yang di peroleh dari penelitian lapangan menurut 

kualitas dan kebenarannya, kemudian di hubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-

kaidah hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan sehingga di peroleh jawaban atas 

permasalahan yang di rumuskan. 

 

HASIL 

Berdasarkan wawancara dengan divisi kepala bagian kredit pemilikan rumah, maka 

diketahui bahwa Bank BTN sama sekali tidak membenarkan seorang atau debitur melakukan 

pengalihan, penjualan atau apapun yang berkaitan dengan perjanjian kredit. Oleh karena 

perjanjian kredit hanya mengikat pihak bank dan debitur pertama saja. Dengan demikian, 

segala bentuk pengalihan, penjualan atau apapun yang dilakukan oleh debitur  pertama terkait 

dengan perjanjian kredit tersebut yang mana dilakukan tanpa adanya izin tertulis terlebih 

dahulu dari Bank BTN adalah tindakan wanprestasi dan segala bentuk tindakan tersebut tidak 

akan mengikat pihak ketiga yaitu debitur baru.  

Walaupun antara debitur pertama dan debitur baru telah melakukan perbuatan hukum 

berupa pengalihan debitur. Dalam menghadapi kenyataan Bank BTN hanya akan tetap 

menganggap debitur pertama yang melakukan perjanjian kredit dan perjanjian kredit tersebut 

tidak berlaku bagi pihak ketiga atau debitur baru. 

Secara teoritis hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa: ”Perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya”. Dengan 

demikian tidak mengikat pihak ketiga yaitu pihak yang menerima pengalihan kredit dari 

debitur pertama, karena perjanjian dalam KPR hanya mengikat pembeli (debitur) pertama 

dengan bank dan tidak mengikat pembeli secara dibawah tangan yang dilakukan tanpa 

sepengetahuan pihak bank. 
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PEMBAHASAN 

Perjanjian pengalihan kredit yang dibuat secara dibawah tangan hanya berlaku bagi 

para pihak yang membuatnya, dalam hal ini pihak bank selaku kreditut dan pihak nasabah 

peminjam selaku debitur. Oleh karena itu, pihak penerima pengalihan kredit tidak mendapat 

perlindungan hukum dari bank penyalur fasilitas kredit pemilikan rumah. 

Pengalihan kredit dalam Kredit Pemilikan Rumah (selanjutnya disingkat KPR) yang 

dilakukan secara dibawah tangan dapat diartikan bahwa pengalihan tersebut terjadi tanpa 

sepengetahuan pihak bank pemberi kredit. Dalam penulisan tesis ini dilakukan studi kasus 

terhadap pengalihan kredit KPR pada Bank BTN yang dilakukan tidak di hadapan pejabat 

yang berwenang. Adapun bentuk pengalihan tersebut adalah pengalihan terhadap tanah dan 

bangunan (rumah) yang menjadi objek jaminan dalam KPR BTN. 

Perjanjian kredit BTN merupakan persetujuan pemberian kredit oleh PT. Bank 

Tabungan Negara (BTN) kepada debitur guna pembelian sebuah bangunan (rumah) berikut 

tanahnya. 

 Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa dalam praktiknya alih debitur 

KPR dapat melalui 3 (tiga) cara yaitu alih debitur melalui bank pemberi kredit, alih debitur 

melalui notaris tanpa sepengetahuan bank pemberi kredit dan alih debitur melalui perjanjian 

di bawah tangan antara penjual dan pembeli tanpa melibatkan notaris dan juga tanpa 

diketahui oleh bank pemberi kredit. 

Pengalihan hak atas tanah dan bangunan melalui alih debitur KPR pada bank BTN 

terjadi karena jangka waktu kredit yang belum berakhir atau belum ada pelunasan dari 

debitur lama. Alih debitur terjadi setelah ada kesepakatan antara debitur lama selaku penjual 

dengan debitur baru selaku pembeli. Debitur lama yang bertindak selaku penjual akan 

mengalihkan objek yang akan menjadi haknya kepada pembeli dan pembeli selaku debitur 

baru bersedia untuk membayar sisa angsuran kepada bank yang terikat perjanjian KPR 

dengan Penjual yakni debitur lama setelah adanya persetujuan dari bank pemberi kredit. 

 Hak dan kewajiban tentu akan beralih kepada debitur baru setelah dilakukan penanda 

tanganan akta peralihan dihadapan notaris yaitu akta perjanjian kredit yang melibatkan tiga 

pihak yaitu debitur lama, debitur baru serta bank pemberi kredit. Setelah penandatanganan 

terjadi, maka pada saat itu juga terjadi hubungan hukum antara debitur baru dengan bank, 

debitur baru sebagai pemlik tanah dan bangunan yang melekat hak dan kewajiban sesuai 

dengan jangka waktu yang ditetapkan bank. (Munir Fuady, 1996) 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

perjanjian jual beli rumah Kredit Pemilikan Rumah Bank BTN hanya mengakui atau 

mengenal 2 (dua) cara yaitu melalui Bank BTN secara resmi atau melalui Notaris, sedangkan 

alih debitur melalui perjanjian dibawah tangan tidak diakui karena tanpa melibatkan bank 

BTN atau tanpa melibatkan pejabat yang berwenang seperti Notaris. 

Perjanjian pengalihan kredit (over credit) secara dibawah tangan hanya berlaku bagi 

para pihak yang membuatnya saja dalam hal ini debitur yang mengalihkan kredit dan debitur 

yang menerima pengalihan kredit, pihak bank tetap hanya mengakui debitur  pertama yang 

mengajukan proses KPR di bank yang sah sehingga debitur penerima pengalihan kredit 

tersebut tidak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Demikian pula dengan peran 

seorang Notaris yang harus dapat memberikan saran dan masukan kepada debitur yang 

mengalihkan kredit maupun pihak penerima pengalihan kredit agar perjanjian pengalihan 

kredit (over credit) tersebut dibuat secara notariil dan dalam bentuk akta otentik.  Pengalihan 

hak atas tanah dan bangunan secara over credit melalui Bank BTN diharapkan tidak 

membutuhkan waktu yang terlalu lama sehingga masyarakat yang berminat membeli tanah 

dan bangunan secara over credit tdak menganggap sebagai suatu hambatan, begitupula agar 

masyarakat pembeli objek KPR secara over credit agar dilakukan melalui proses resmi yaitu 

melalui bank pemberi kredit atau melalui notaris agar dalam pelaksanaannya tidak 

mengalami hambatan dan masyarakat mendapat kepastian hukum apabila terjadi masalah 

dengan debitur lama atau debitur baru dikemudian hari.   

Diharapkan pihak bank, selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian 

(prudential banking) dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari 

berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia 

perbankan, untuk menghindari atau mengantisipasi munculnya pengalihan kredit secara tidak 

resmi, begitupula debitur penerima over credit untuk mencari informasi yang seluas-luasnya 

kepada bank mengenai kondisi kredit debitur lama dan menghindari pengalihan kredit diluar 

dari ketentuan bank guna menghindari terjadinya berbagai masalah yang berkaitan dengan 

objek KPR secara over credit.  
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