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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini tengah melakukan 

pembangunan di segala bidang. Salah satu pembangunan yang sangat penting 

dan mendesak untuk senantiasa dilakukan secara terus menerus adalah 

pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian 

dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945.1 Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi tentu 

membutuhkan penyediaan modal yang cukup besar, karena merupakan salah 

satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan. 

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, para 

pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang 

perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang 

besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan 

dana tersebut adalah perbankan.  

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka 

                                                            
1 Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-
Benda yang Berkaitan dengan Tanah 
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meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.2 Salah satu upaya bank dalam 

menyalurkan dana kepada masyarakat adalah dengan pemberian kredit.  

Secara etimologi, istilah kredit berasal dari Bahasa latin, yaitu "credere", 

yang berarti kepercayaan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah 

pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan 

lain.  

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh R.Tjiptoadinugroho bahwa 
inti sari dari kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus 
dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti 
sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dari 
manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.3 
Namun dalam pemberian kredit tidak selamanya berjalan mulus sering kali 

terdapat resiko yang harus ditanggung oleh bank karena terdapat kredit 

bermasalah. Untuk itu bank harus mempunyai upaya penyelamatan kredit 

bermasalah.  

 Penulis akan menguraikan pengertian umum terhadap judul tulisan ini 

yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah 

Terhadap Kesehatan Bank. 

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil 
meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb) 
Sedangkan kata tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang berarti : 
1. Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian 
2. Melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati, dsb)  
3. Mengintai  
4. Melihat (memeriksa) 
5. Mempelajari dengan cermat,memeriksa (untuk memahami)  
6. Menduga (hati, perasaan, pikiran,dsb)4 

                                                            
2 Pasal 1 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan 
3 R.Tjipto adinugroho, Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun, 
Pradnya paramita, Jakarta, 1994, hal 14 
4 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988. 
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Tinjauan Yuridis dalam judul skripsi ini diarahkan sehingga mempelajari 

dengan cermat aspek hukum tertentu. Adapun yang dimaksud dengan upaya 

ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan 

haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan 

perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam 

undang-undang. Penyelamatan Kredit adalah restructed loan yaitu kredit yang 

tingkat bunganya diturunkan atau jangka waktu pinjaman tersebut 

diperpanjang agar memudahkan debitur melakukan pembayaran; alternatif 

penyelamatan kredit ini sering dilakukan terhadap debitur yang tidak dapat 

membayar kewajiban pokok dan/atau bunga sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Sedangkan pengertian kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau 

kredit dimana debiturnya tidak sanggup memenuhi persyaratan yang 

diperjanjikan, ataua sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh 

kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. 

Dengan demikian yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah mempelajari 

dengan cermat penyelamatan kredit bermasalah bagi kesehatan bank. Sebagai 

perbandingan skripsi, akan penulis paparkan beberapa penelitian yang pernah 

dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana 

dibawah ini : 

 

 

 

 

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kredit.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/jangka_waktu.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pinjaman.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/debitur.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pembayaran.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kewajiban.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga.aspx
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Tabel  I 

Nama  Andhika Purwaka Putra 

(312004017)-2010 

Ratih Kusumawati 

(312002064)-2008 

Dessy Imawati 

(312011803)-2012 

1. Judul  Penyelesaian Permasalahan Kredit Macet di 

PD BPR BKK Wonogiri Kota 

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Umum 

Pedesaan(kupedes) di PT BRI Unit 

Nguter Kabupaten Sukoharjo 

Tinjauan Yuridis Upaya 

Penyelamatan Kredit 

Bermasalah Terhadap 

Kesehatan Bank. 

2. Perumusan 

Masalah 

1. Bagaimana penyelesaian permasalahan 

kredit macet yang dilakukan PD. BPR 

BKK Wonogiri Kota selaku kreditur 

dalam mengatasi permasalahan kredit 

macet yang terjadi? 

2. Bagaimana analisis hukum atas 

penyelesaian permasalahan kredit macet 

yang dilakukan oleh PD BPR BKK 

Wonogiri Kota 

1. Bagaimana tahapan proses 

pemberian kupedes khususnya 

kupedes modal kerja non 

golongan berpenghasilan tetap 

pada tahun 2007 di PT BRI unit 

Nguter Kabupaten Sukoharjo? 

2. Faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan munculnya kredit 

bermasalah pada kupedes tahun 

2007 di BRI Unit Nguter? 

1. Apakah upaya 

penyelamatan kredit 

bermasalah dapat 

mempertahankan 

kesehatan bank? 

3. Unit Amatan  Penyelesaian kredit macet pada BPR BKK 

Wonogiri Kota, juga analisis hukum dari 

penyelesaian-penyelesaian permasalahan 

kredit macet yang terjadi di BPR BKK 

PT . BRI Unit Nguter, nasabah 

kupedes modal kerja  non golongan 

berpenghasilan tetap yang bermasalah 

dan perjanjian perjanjian kredit. 

Unit amanat di dalam 

penelitian ini adalah 

bagaimana upaya yang 

ditempuh dalam 
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Wonogiri Kota. penyelamatan kredit 

bermasalah berdasarkan 

Undang-Undang Perbankan 

dan Peraturan Bank 

Indonesia. 

4. Unit Analisa Analisis hukum dan penyelesaian-

penyelesaian permasalahan kredit macet 

yang terjadi di BPR BKK Wonogiri Kota. 

Pelaksanaan kredit mikro melalui 

kupedes di PT BRI Unit Nguter. 

Unit analisa di dalam 

penelitian ini adalah prosedur 

hukum dalam upaya 

penyelamatan kredit 

bermasalah terhadap 

kesehatan bank . 

5. Kesimpulan Melihat bagaimana penyelesaian kredit 

macet yang dilakukan oleh PD BPR BKK 

Wonogiri Kota apakah sesuai dengan 

prosedur hukum yang berlaku atau tidak, jika 

tidak bagaimana penyelesaiannya dan hal 

apa yang melatar belakangi cara 

penyelesaian tersebut dilakukan. Juga untuk 

melihat kendala apa sajakah yang dihadapi 

didalam penyelesaian kredit macet. 

Melihat bagaimana Pelaksanaan 

Kredit umum pedesaan yang 

dilakukan oleh PT BRI Unit Nguter 

Kabupaten Sukoharjo 

Melihat bagaimana cara bank 

dalam upaya penyelamatan 

kredit bermasalah dan 

prosedur hukum dalam upaya 

penyelamatan kredit 

bermasalah terhadap 

kesehatan bank. 
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Sedangkan penulis melakukan penulisan tentang tinjauan yuridis upaya 

penyelamatan kredit bermasalah bagi kesehatan bank. Dari table diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaaan antara kedua mahasiswa 

Fakultas Hukum diatas dengan penulis dalam hal permasalahan yang diteliti 

sehingga penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan penulis 

adalah asli dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari peneliti lain. Oleh 

karena itu penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Penyelamatan Kredit 

Bermasalah Terhadap Kesehatan Bank.” 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang mempunyai peran 

vital dalam pembangunan nasional karena pertumbuhan perekonomian di 

suatu negara dapat menunjang keberhasilan pembangunan di berbagai bidang 

lainnya. Sistem perekonomian nasional harus diselenggarakan dengan 

mengutamakan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Bentuk 

implementasi konkrit dari amanah konstitusi tersebut adalah dengan 

diperhatikannya keselarasan dan keserasian baik antara pertumbuhan ekonomi 

makro maupun pertumbuhan ekonomi mikro dalam pelaksanaan ekonomi 

nasional. 
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Perekonomian yang berkembang secara pesat selain membawa dampak 

positif juga mempunyai konsekuensi logis dengan munculnya tantangan-

tantangan yang semakin kompleks dan luas. Salah satu lembaga yang 

mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia serta 

menghadapi tantangan-tantangan yang ada adalah lembaga perbankan. 

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Secara sederhana kegiatan usaha bank dapat dikelompokkan menjadi 2 

yaitu kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan kegiatan penyaluran 

dana kepada masyarakat. Kegiatan penghimpunan dana dapat dilakukan dalam 

bentuk tabungan, simpanan dan kegiatan lain sedangkan kegiatan penyaluran 

dana dilakukan melalui pemberian kredit kepada masyarakat. 

Berbagai lembaga keuangan, terutama bank telah membantu pemenuhan 

kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman 

uang antara lain dalam bentuk Kredit Perbankan. Kredit Perbankan merupakan 

salah satu usaha bank yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota 

masyarakat yang memerlukan dana. Perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan 
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kesejahteraan rakyat banyak. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah 

sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.10  

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.11Dengan 

adanya penyaluran kredit dari lembaga perbankan maka masyarakat akan 

dapat menggunakannya baik sebagai modal usaha, untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya, untuk mengembangkan usahanya, untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya maupun untuk keperluan lainnya sehingga nantinya 

kesejahteraan social secara adil dan merata sebagai cita-cita bangsa Indonesia 

dapat tercapai.  

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga.12  
Melalui pemberian kredit kepada pengusaha kecil dan menengah ini 

diharapkan usaha mereka semakin maju sehingga perekonomian masyarakat 

di lingkungan pedesaan dapat ditingkatkan. 

Bisnis perkreditan yang dilakukan oleh bank merupakan bisnis yang 

mengandung resiko. Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan 

asset bank. Kredit merupakan risk asset bagi pihak bank karena asset bank itu 

                                                            
10 Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan. 
11 Ibid, Pasal 4. 
12 Ibid, Pasal 1 ayat 11. 
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dikuasai pihak luar bank yaitu para debitur.13 Oleh karena itu kredit harus 

didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko 

tersebut bank wajib memiliki keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk 

melunasi hutang-hutangnya.  

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 
Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam 
atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk 
melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai 
dengan yang diperjanjikan.14 

Menurut Undang-Undang Perbankan bahwa dalam memberikan kredit 
bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam 
atas itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah 
debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan hutang dimaksud 
sesuai dengan yang diperjanjikan.15  

Pedoman analisis kredit yang paling sering digunakan di dunia perbankan 

adalah analisis dengan menggunakan penilaian dari segi 5 C yaitu karakter 

(character), modal (capital), kemampuan (capacity), jaminan (collateral) dan 

kondisi ekonomi (condition of economic). Analisis kredit yang dilakukan 

sebelum kredit diberikan sangat penting untuk mencegah terjadinya kredit 

bermasalah di kemudian hari. 

Setiap perjanjian kredit yang dilakukan di bank selalu diikuti dengan 

perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini bersifat accessoir artinya 

keberadaannya tergantung dan mengikuti perjanjian pokoknya. Dengan 

demikian kepentingan bank sebagai kreditur dapat terlindungi. Jaminan 

                                                            
13 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2004, Cetakan 2, Hal 
263. 
14 Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan.. 
15 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2004, cetakan 2, hal 
141. 
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tersebut memiliki beberapa kelemahan karena berlaku untuk semua kredit, 

terhadap keseluruhan harta debitur  sehingga apabila terdapat banyak kreditur 

dimungkinkan ada beberapa kreditur yang tidak mendapatkan kembalian 

pelunasan piutangnya. Dengan adanya kelemahan tersebut para kreditur 

seringkali meminta jaminan khusus kepada debitur sebagai jaminan untuk 

pelunasan kredit yang telah diberikan kepadanya. 

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si 

berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah 

ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk 

segala perikatannya perseorangan. Jaminan dalam pasal tersebut dikenal 

sebagai jaminan umum. Jaminan tersebut memiliki beberapa kelemahan 

karena berlaku untuk semua debitur, terhadap keseluruhan harta debitur 

sehingga apabila terdapat banyak kreditur dimungkinkan ada beberapa 

kreditur yang tidak mendapatkan pelunasan piutangnya. 

Fungsi jaminan kredit adalah dapat digunakan jaminan kewajiban debitur 

yang tidak dapat dipenuhi. Jika debitur tidak dapat melaksanakan 

kewajibannya yaitu tidak dapat membayar hutangnya maka kreditur berhak 

menjual lelang hak tanggungan dan kemudidian pihak debitur dapat 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelangnya.  

Namun dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan dalam prakteknya 

kadangkala tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kadangkala terjadi 

permasalahan seperti debitur yang wanprestasi baik berupa keterlambatan 

pembayaran maupun ketidakmampuan debitur dalam melunasi hutang-
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hutangnya. Ketidakmampuan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya 

menjadikan kualitas kredit yang diberikan menjadi kredit yang bermasalah. 

Adanya kredit bermasalah perlu segera diatasi oleh pihak bank karena dapat 

berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank tersebut. Karena kredit 

merupakan sumber penghasilan bank. Dengan kata lain, kredit diibaratkan 

sebagai sistem jantung dan jaringan pembuluh darah dari bank. Jika sistem ini 

tersumbat oleh timbunan lemak yang disebabkan kadar kolesterol yang tinggi 

dalam darah, maka peredaran darah terhambat dan kerja jantung semakin 

keras. Demikian pula halnya dengan kredit, jika sistem ini terganggu dengan 

adanya kredit bermasalah, maka peredaran uang dari bank akan terganggu dan 

semua pegawai yang terlibat dalam sistem ini harus bekerja keras. Oleh karena 

itu setiap bank harus menjaga kualitas kreditnya sebaik mungkin, sekaligus 

sedini mungkin mengenali kemunculan penurunan kualitas kredit. Tingkat 

kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana 

masyarakat yang di percayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana dapat 

saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus anggup 

mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh 

nasabahnya. Dalam keadaan demikian maka pihak bank akan segera 

melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan debitur yang wanprestasi 

tersebut agar kesehatan bank tetap terjaga. 

Bank dalam setiap melaksanakan perjanjian kredit selaku kreditor percaya 

bahwa setiap debitor memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya untuk 

melunasi segala hutang yang telah disepakati antara bank dengan debitor. 
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Akan  tetapi, dalam kenyataannya tidak seperti yang diharapkan sebelumnya. 

Berbagai macam faktor di luar perhitungan atau jangkauan perkiraan dapat 

terjadi, sekalipun telah dilakukan analisis mendalam dan penuh kehati-hatian 

melalui verifikasi dan analisis kredit yang baik. 

Kredit bermasalah seringkali dipersamakan dengan kredit macet, padahal 

keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit 

dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki 

kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan 

kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat 

dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran. 

Dengan demikian, kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit 

bermasalah belum tentu atau tidak seluruhnya merupakan kredit macet. 

Penyebab timbulnya kredit bermasalah sendiri dapat disebabkan faktor 

internal dan eksternal. Faktor Internal antara lain disebabkan oleh kebijakan 

perkreditan yang kurang menunjang, kelemahan sistem dan prosedur penilaian 

kredit, pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang dari prosedur, 

itikad yang kurang baik dari pemilik, pengurus, dan pegawai bank. Sedangkan 

faktor eksternal antara lain disebabkan oleh lingkungan usaha debitor, 

musibah atau kegagalan usaha, persaingan antar bank yang tidak sehat. 

Untuk menangani kredit bermasalah, bank menggunakan upaya 

penyelamatan kredit bermasalah. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah 

penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank 

sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor. Wujud nyata dari 
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upaya penyelamatan kredit adalah dengan menggunakan cara restrukturisasi 

kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank 

dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui : 16 

a. penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban 

debitur atau jangka waktu; 

b. persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan 

kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadual pembayaran, jangka 

waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut 

perubahan maksimum plafon kredit; dan/atau 

c. penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut 

penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan 

angsuran bunga menjadi pokok redit baru yang dapat disertai dengan 

penjadualan kembali dan/atau persyaratan kembali. 

Dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah, bank dapat melakukan 

Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut:17 

a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; 

dan 

b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu 

memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. 

                                                            
16 Pasal 1 Ayat 25 Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva 
Bank Umum 
17 Ibid, Pasal 51 . 
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Upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat melalui salah satu cara 

ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Pengaturan mengenai 

penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman pada 

Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva 

Bank Umum  dan Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 tentang 

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang pada prinsipnya mengatur 

penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga 

hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali 

(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali 

(restructuring). 

Konsep yang diterapkan oleh bank dalam upaya penyelamatan kredit 

bermasalah adalah kombinasi 3R. kombinasi 3R yaitu bank dapat melakukan 

berbagai kombinasi dari tindakan rescheduling, reconditioning, dan 

restructuring tersebut di atas, yakni : 

a. rescheduling dan reconditioning. 

b. rescheduling dan restructuring. 

c. restructuring dan reconditioning. 

d. rescheduling, reconditioning, dan restructuring. 

Mengingat sangat pentingnya upaya yang ditempuh dalam penyelamatan 

kredit dan kesehatan di bank, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Penyelamatan Kredit Bermasalah Bagi 

Kesehatan Bank . 
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C. Rumusan Masalah  

Rumusan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah : Apakah 

penyelamatan kredit bermasalah dapat mempertahankan kesehatan bank? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menggambarkan upaya yang ditempuh dalam penyelamatan 

kredit bermasalah di bank berdasarkan peraturan perundang - 

undangan. 

2. Untuk menggambarkan prosedur dan alur upaya penyelamatan kredit 

bermasalah  di bank. 

3. Untuk menjelaskan penyelamatan kredit sebagai upaya 

mempertahankan tingkat kesehatan bank. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan 

masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran. Apabila di dalam penelitian tersebut 

menggunakan peraturan perundang-undangan, yang harus dilakukan adalah 

oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau 

yang berkaitan dengan isu tersebut.18 

                                                            
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,  2005,  hal 

194. 
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Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian normatif yang 

mengedepankan data sekunder untuk menjelaskan masalah hukum yang 

diangkat. 

1. Pendekatan 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 2 

pendekatan yaitu pendekatan perundang – undangan dan pendekatan 

konsep. 

a. Pendekatan Perundang - undangan (statute approach) adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk 

memecahkan isu yang dihadapi. 

b. Pendekatan Konsep adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu 

hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan 

azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dalam 

penelitian ini konsep perbankan khususnya kredit bermasalah dan 

konsep kesehatan bank akan digunakan. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini 

dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai 
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validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Pengumpulan data mempunyai 

hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan 

diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai 

kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan dalam melakukan 

pengumpulan data yaitu dalam menggunakan data sekunder. Data 

sekunder tersebut meliputi bahan hukum yang mengikat berupa peraturan 

perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat 

dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan 

hukum primer, sebagai contoh buku-buku, jurnal, majalah, buletin dan 

internet. 

 

3. Sumber Hukum 

a. Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, yaitu : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, 

4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank 

Indonesia, 
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5) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan 

Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

1999 Tentang Bank Indonesia, 

6) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas 

Jasa Keuangan, 

7) Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum, 

8) Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum, 

9) Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 tentang 

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, 

b. Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, terdiri dari : 

1) Buku-buku tentang Perjanjian, 

2) Buku-buku tentang Perkreditan, 

3) Buku-buku tentang Perbankan, 

4) Buku-buku tentang Jaminan, 

c. Tersier, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum 

dan Kamus Perbankan. 

 

 



19 
 

4. Unit Amatan dan Unit Analisa 

a. Unit Amatan  

Unit amanat di dalam penelitian ini adalah bagaimana 

upaya yang ditempuh dalam penyelamatan kredit bermasalah 

berdasarkan peraturan perundang – undangan yang terdiri dari 

Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia. 

b. Unit Analisa 

Unit analisa di dalam penelitian ini adalah bagaimana 

prosedur hukum dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah 

terhadap kesehatan bank. 

 


