
https://digilib.esaunggul.ac.id

SUMMARY

AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR WANPRESTASI TERKAIT DENGAN
AGUNAN (STUDI KASUS PT XYZ DI BANK XYZ)
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Description :
Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha debiturnya, adalah dengan pemberian
kredit Agar kredit dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan adanya jaminan/ agunan dari pihak debitur.
Kemungkinan yang dapat terjadi di dalam pemberian kredit adalah terjadinya kredit bermasalah yang disebabkan oleh
debitur tidak dapat melunasi kreditnya tepat pada waktunya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit
antara pihak debitur dan perusahaan perbankan, dimana debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah
jangka waktunya habis disebut wanprestasi. Faktor penyebab kredit macet pada debitur wanprestasi (PT. XYZ) adalah
penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya. Upaya yang dilakukan pada kredit macet PT. XYZ
adalah dengan melelang agunan dan debitur dapat membatalkan lelang apabila agunannya dijual sendiri yang
disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi debitur
wanprestasi (PT. XYZ) terkait penyalahgunaan penggunaan kredit dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan
PT. XYZ terkait agunan yang dilelang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun
peraturan-peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan, serta peraturan-peraturan yang berlaku di Bank XYZ. 
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