
 

 

A. Kajian Pustaka 

 
1. Konsep Perlindungan Hukum 

BAB II 

PEMBAHASAN 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan 

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan 

hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat 

melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 

hak-hak tersebut.19 Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman dan 

untuk memberikan pengayoman bagi masyarakat terhadap hak asasi yang telah dirugikan oleh 

orang lain, selain itu perlindungan juga diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat 

menikmati hak – hak yang diberikan oleh hukum dengan rasa aman dan nyaman. Selain itu 

perlindungan hukum juga digunakan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

kepetingan – kepentingan masyarakat yang bertentangan satu sama lain. 

Istiah “hukum” dalam bahasa inggris disebut sebagai “law atau legal” sedangkan istilah 

“perlindungan” dalam bahasa Inggris disebut dengan “protection”. Menurut terminologi 

perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu 

perlindungan dan hukum, pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut 

KBBI adalah “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh 

penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur 

pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan 

atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis”. 20Istilah 

 
 

19 Philipus M. Hadjon. Op.cit, hal.25 
20 ibid 



perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tempat berlindung 

atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi atau dapat disamakan dengan istilah 

proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut 

Black’s Law Dictionary, protection adalah the act of protecting.21 Pengertian terminologi 

hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah (1) peraturan atau adat yang secara resmi 

dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, (2) undang-undang, 

peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (3) patokan atau 

kaidah tentang peristiwa alam tertentu, (4) keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh 

hakim dalam pengadilan, atau vonis. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan 

normatif dan bukan ilmu alam.22 Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa hukum merupakan 

teknik sosial untuk mengatur perilaku mutual masyarakat.23 

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya 

perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan 

adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum 

dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum 

manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.24 

Perlindungan hukum menurut para ahli : 

 
1. Menurut Setiono 

 

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari 

perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum 

 

 

 

 
 

21 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition, (St. Paul: West, 2009), h. 1343 
22 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 12 
23 Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Jakarta: Nusamedia, 2009), h. 343. 
24 CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka ,Jakarta,1989,hal 102 



untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia25 

2. Menurut Muchsin 

 

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap 

dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama 

manusia.26 

3. Menurut CST Kansil 

 

Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak 

hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan 

dan berbagai ancaman dari pihak manapun27. 

4. Menurut Muktie A. Fadjar 

 

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya 

perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula 

dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai 

subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. 

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu 

tindakan hukum28 

Dalam hal ini dengan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai debitur, dapat 

diartikan bahwa adanya hubungan hukum antara pelaku usaha yang merupakan kreditur atau 

pihak yang memberikan pinjaman dan debitur atau pihak yang mendapat pinjaman. Sehingga 

kedua pihak harus memperoleh perlindungan hukum oleh negara sesuai dengan makna 

 

25 Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3 
26 Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, 

Surakarta. 2003, hal 14 
27 C.S.T Kansil, op.cit,hal 40 
28 ibid 



Undang – Undang Dasar 1945 dalam alenia ke - 4 yang berbunyi " Kemudian dari pada itu 

untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan 

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang 

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 

berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 

Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia”.29 Yang memiliki salah satu tujuan untuk melindungi seluruh bangsa 

Indonesia, maka dari itu pemerintah memberikan dua bentuk perlindungan hukum yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindugan hukum preventif 

bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk dapat mengajukan 

keberatan atau pembelaannya sebelum dilakukan putusan pemerintah sehigga dapat mencegah 

terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif digunakan untuk menyelesaikan 

sebuah sengketa, dengan adanya dua sistem tersebut antara pihak kreditur dan debitur dapat 

meminimalisir adanya konflik atau jika sudah terjadi konflik hukum maka sengketa yang ada 

dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan sistem represif. 

2. Lembaga Keuangan Bank 

 
Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa 

keuangan30 yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk 

 
 

30 Sembiring Sentosa,Hukum Perbankan edisi revisi,Mandar Maju,Bandung,2012, Hlm 02 



kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setelah 

bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat (Funding), dana tersebut diputarkan 

kembali ke masyarakat oleh bank menjadi dalam bentuk pemberian kredit (Landing). Dari 

kedua kegiatan tersebut, keuntungan yang diperoleh bank disebut Bunga (Interest)31. 

Menurut A. Abdurrachman, perbankan pada umunya adalah kegiatan – kegiatan dalam 

menjual – belikan mata uang, surat efek, dan instrument – instrument yang dapat 

diperdagangkan. penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk 

mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman – pinajaman dengan atau tanpa 

barang – barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkanatau diserahkan untuk 

disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, 

instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda – benda lainnyaa yang mempunyai nilai 

moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.32 

O.P Simorangkir mengemukakan bank merupakan salah satu badan usaha lembaga 

keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa – jasa. Ada pun pemberian kredit itu 

dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana – dana yang dipercayakan oleh pihak 

ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat – alat pembayaran baru berupa uang giral.33 

Selanjutnya pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang – undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 

 
 

31 Siagian Ade Onny, Lembaga – Lembaga Keuangan dan Perbankan Pengertian, Tujuan, dan Fungsinya, 

Insan Cendikia Mandiri,2021,Hlm 07 
32 Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia,Pradnya Paramita, 

1991,Hlm 86 
33 O.P. Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, Perbanas, Jakarta, 1998, Hlm 10 



Bank memiliki berbagai fungsi sebagai lembaga keuangan yaitu bank sebagai penghimpun 

dana, bank sebagai penyalur dana – dana yang terkumpul oleh bank yang kemudian disalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat – surat berharga, 

penyertaan, pemilikan harta tetap.34 Selain itu, pelayan jasa bank dalam mengemban tugas 

sebagai “ pelayan lalu – lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan, secara 

spesifik bank dapat bertugas sebagai agent of trust, agent of development, dan agen of services, 

yang memiliki penjelasan sebagai berikut: 

a. Agent of trust 

 

Dasar pertama perbankan adalah kepercayaan (trust), oleh sebab itu di dalam menjalankan 

kegiatannya maka bank harus menjunjung tinggi prinsip tersebut, dengan begitu masyarakat 

akan percaya dan tertarik untuk menyimpan maupun menginvestasikan uangnya di 

perbankan. Karena masyarakat akan percaya jika uang mereka dikelola oleh bank yang jujur, 

uangnya dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan uangnya dapat ditarik kembali 

sewaktu-waktu dari bank. 

b. Agent of Development 

 

Kegaiatan bank untuk menyalurkan dana sangat diperlukan demi keberlangsungan sektor 

riil, karena sektor riil dan moneter tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank tersebut 

memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi-distribusi-konsumsi dan 

tidak dapat dilepaskan dari kegiatan penggunaa uang. Kelancaran kegiatan investasi- 

distribusi-konsumsi merupakan pembangunan ekonomi masyarakat. 

c. Agent of Services 

 

Bank dalam kegiatannya selain menghimpun dan menyalurkan dana juga melakukan 

kegiatan perbankan lain berupa layanan jasa kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan 

berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat secara umum, antara lain jasa penitipan 

 

34 Siagian Ade Onny, Op.Cit. 16 



uang, penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian 

tagihan35. 

Kemudian pada penerapannya lembaga keuangan terdiri dari 3 jenis yaitu : 

 
1. Bank Sentral 

 

Bank sentral merupakan sebuah institusi yang bertanggungjawab atas kebijakan moneter di 

wilayah negara tersebut. Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia. 

Tujuan utama bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk 

mencapai tujuan tersebut juga, Bank sentral mempunyai tugas untuk menetapkan 

melaksanakan kebijakan moneter, mengaturs dan menjaga kelancaran system devisa, serta 

mengatur dan mengawasi bank 

2. Bank Umum 

 

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa perbankan dan melayani 

seluruh lapisan masyarakat, baik secara individu maupun lembaga. Bank umum/ bank 

komersial ini dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum 

non devisa. 

3. Bank Perkreditan Rakyat 

 

Bank perkreditan rakyat merupakan bank yang khusus melayai masyarakat kecil didaerah 

kecamatan maupun pedesaan. Bank perkreditan rakyat bertugas untuk : 

1. Memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan 
 

2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka, tabungan, dan 

lain – lain. 

 

 

 

 

 

35 Triandaru Sigit,Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan lain, Salemba Empat, Jakarta ,2006, Hlm 

09 



3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai aturan 

pemerintah yang ditetapkan.36 

Dalam pengawasannya lembaga keuangan bank diawasi oleh Otoritas Jas Keuangan (OJK) 

sesuai dengan Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7 

untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diatur dalam pasal 7 yaitu bahwa OJK mempunyai wewenang: 

a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 

 

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana 

kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya man usia, merger, konsolidasi dan 

akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 

2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan 

aktivitas di bidang jasa; 

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 

 

1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, 

batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan 

pencadangan bank; 

2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 

 

3. Sistem informasi debitur; 

 

4. Pengujian kredit (credit testing); dan 

 

5. Standar akuntansi bank; 

 

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: 

 

1. Manajemen risiko; 

 

2. Tata kelola bank; 
 

 
 
 

36 Siagian Ade Onny, Op.Cit.21 
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3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 

 

4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan 

 

d. Pemeriksaan bank.37 

 
Pada perkembangannya dapat dilihat bahwa kegiatan perbankan pertama kali berkembang 

berasal dari daerah Eropa pada zaman kerajaan, kemudian berkembang di Asia bagian barat 

dipelopori oleh kaum pedagang. Kemudian di daerah Asia, Afrika, dan Amerika kegiatan 

perbankan berkembang dibawa oleh bangsa Eropa ketika mereka melakukan penjajahan. Pada 

awalnya kegiatan perbankan adalah kegiatan penukaran uang antar kerajaan yang kemudian 

pada masa sekarang dikenal sebagai pedagang valuta asing (Money Changer). 

Sedangkan usaha perbankan itu sendiri baru dimulai ketika zaman Babylonia kemudian 

berkembang sampai pada zaman Yunani Kuno dan zaman Romawi, namun satu-satunya tugas 

yang dijalankan bank hanyalah sebagai tempat penukaran uang. Kemudian semakin 

berkembangnya dunia perekonomian, bank tidak hanya melakukan kegiatan penukaran valuta 

asing namun juga memberikan jasa penyimpanan uang (tabungan), pembiayaan (kredit), dan 

juga investasi. 

Bangsa Indonesia mulai mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahan bangsa Belanda. 

 

Beberapa bank milik pemerintah Indonesia : 

 
a. Bank Sentral 

 

b. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor 

 

c. Bank Negara Indonesia 

 

d. Bank Dagang Negara 

 

e. Bank Bumi Daya 

 

f. Bank Pembangunan Indonesia 
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g. Bank Tabungan Daerah 

 

h. Bank Tabungan Negara 

 

i. Bank Mandiri.38 

 
Di zaman kemerdekaan perkembangan perbankan di Indonesia bertambah maju dan 

beberapa bank berkembang lagi. Bank milik Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah 

Indonesia menjadi bank milik pemerintah Indonesia, sehingga menambah deretan bank yang 

memang sudah ada sebelumnya.39 Sejarah perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas 

dari pengaruh negara yang menjajahnya yaitu Belanda. Oleh Belanda bank digunakan sebagai 

alat untuk memperlancar transaksi perdagangan baik untuk negaranya sendiri maupun untuk 

negara lain.40 

3. Kredit dan Restrukturisasi Kredit 

 
Kata kredit berasal dari bahasa latin Credere yang berarti percaya atau to believe atau to 

trust.41 Menurut Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 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. Sedangkan menurut 

Rahmat Firdaus menyebutkan bahwa yang dimaksud kredit adalah penyerahan sesuatu yang 

berharga kepada pihak lain, apakah uang, barang atau jasa dengan janji, bahwa dihari tertentu 

penerimanya akan membayarnya secara seanding.42 Menurut Mr. J.A Levy merumuskan arti 

hukum dari kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan 

secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan 

 
38 Siagian Ade Onny, Op.Cit.8 
39 Muchtar Bustari, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, Bank dan Lembaga Keuangan Lain,Kencana, 

Jakarta, 2016, Hlm.57 
40 Ibid.59 
41 http://bprartorejobatu.com/pengertian-kredit/ diakses tanggal 2 Mei 2022 pukul 22.30 WIB. 
42 M. Rahmat Firdaus. (1985). Teori dan Analiis Kredit Bandung. PT Purna Sarana Lingga Utama. Hlm 12. 

http://bprartorejobatu.com/pengertian-kredit/
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pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman 

itu di belakang hari.43 

Menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) 

dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi 

kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi 

koperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. 

Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas 

berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa 

mendatang.44 

Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 11 

mengatakan bahwa 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 melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan 

pemberian bunga. 

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikemukakan bahwa perjanjian kredit di Bank 

mempunyai unsur-unsur yang terkandung didalamnya diantaranya: 45 

a. Kepercayaan 

 

Unsur kepercayaan merupakan suatu unsur yang mengedepankan keyakinan bagi para 

debitur bahwa yang akan diberikan (baik berupa uang, ajasa, atau barang) akan benar 

– benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesai dengan jangka waktu 

b. Kesepakatan 
 

 

 

 

43 ibid 
44 Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank ( 

Perspektif Hukum dan Ekonomi), Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 10. 
45 Kasmir, Op.cit., hlm. 114. 
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Unsur kesepakatan, unsur ini terjadi antara kreditur dengan debitur. Kesepatakan tersebut 

dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian kredit yang dimana masing 

– masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Yang kemudian dituangkan dalam 

akad kredit dan ditandangani oleh kedua belah pihak sebelum kredi dicairkan. 

c. Jangka waktu 

 

Dalam kegiatan kredit, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu yang mencakup 

masa pengembalian kredit sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jangka waktu 

yang diberikan oleh bank beragam, bisa jangka waktu pendek (dibawah 1 ahun), jangka 

waktu menengah (1 sampai 3 tahun), jan jangka waktu Panjang (lebih dari 3 tahun). 

d. Resiko 

 

Dengan adanya tengang waktu pada masa kredit, maka dalam proses pengembaian kredit  

akan memungkinkan adanya suatu resiko, yaitu resiko tidak tertagihnya atau macet 

pemberian suatu kredit. semaki panjang suatu jangka waktu kreditnya, makan akan semakin 

besar pula resikonya. 

e. Balas jasa 

 

Pada unsur ini, balas jasa bagi bank merupakan sebuah keuntungan atau pendapatan dari 

hasil pemberian suatu kredit. balas jasa dikenal oleh masayarakat dengan bunga kredit. 

selain balas jasa dengan bentuk bunga kredit bank juga membankan kepada nasabah biaya 

administrasi kredit yang juga meupakan keuntungan bagi lembaga pembiayaan. 

Dalam perbankan terdapat lima bentuk penggolongan kredit bermasalah yaitu kredit lancar, 

kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet 

atau kredit bermasalah.46 Kredit bermasalah sendiri terjadi apabila debitur atau pihak yang 

melakukan kredit tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan pembayaran kredit sesuai 

jangka waktu yang diberikan. Dalam dunia kredit, kredit bermasalah merupakan kredit 

 

46 Ibid.Hlm 71-72 
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macet dimana pengguna jasa kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah 

jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Di dunia perbankan kredit bermasalah lebih dikenal dengan 

Non- Performing Loan. Istilah ini mungkin terdengar asing bagi masyarakat awam, namun 

penting sekali bagi pihak bank menjaga Non- Performing Loan mereka. Hal ini dikarenakan 

Non- Performing Loan menjadi indikator dalam menilai kinerja suatu bank. Jika Non- 

Performing Loan rendah, maka bank tersebut terbilang sehat. Jika Non- Performing Loan 

tinggi, maka tinggi pula risiko yang dipikul bank tersebut.47 

Apabila Non- Performing Loan terlalu tinggi maka dapat mengancam keberlangsungan 

bank tersebut, karena sumber dana yang diperoleh dari masyarakat menjadi terhambat 

perputaran uangnya, maka dari itu bank harus menjaga agar nilai Non- Performing Loan berada 

pada angka yang rendah sesuai dengan ketetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tinggi atau 

rendahnya angka Non- Performing Loan tidak hanya ditentukan oleh kinerja pihak bank saja 

melaikan juga dari para debitur, apakah debitur lancar dalam melaksanakan kewajiban atau 

justru terkendala dan macet, karena dengan macetnya pembayaran kredit oleh debitur maka 

pihak bank tidak dapat meperoleh dana yang dapat dilakukan untuk kegiatan perbankan 

sehingga dapat menyebabkan Non- Performing Loan pada bank tersebut tinggi. Apabila hanya 

satu atau dua saja debitur yang tidak disiplin dalam pembayaran kredit itu tidak akan menjadi 

masalah dalam Non- Performing Loan, yang menjadi masalah apabila banyak debitur dalam 

kurun waktu yang sama tidak disiplin dalam melakukan pembayaran hal tersebut dapat 

menyebabkan naiknya angka Non- Performing Loan. 

Maka dari itu pihak bank akan sangat berhati – hati dalam memberikan kredit untuk 

menghindari debitur yang beresiko tinggi agar Non- Performing Loan tetap pada angka yang 

 

 
 

47 Riski Permana Abadi, Kredit Macet: Ilustrasi dan Efek Negatifnya, Cermati. 
https://www.cermati.com/artikel/kredit-bermasalah-pengertian-ilustrasi-dan-efek-negatifnya diakses tanggal 
27 Maret 2018 

https://www.cermati.com/artikel/kredit-bermasalah-pengertian-ilustrasi-dan-efek-negatifnya
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rendah dan stabil, atau jika banyak debitur yang mengalami kendala dalam pembayaran kredit 

maka pihak bank akan melakukan upaya penyelesaian dengan berbaga upaya administratif agar 

kredit tersebut dapat terus berlanjut. Cara - cara yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan 

kredit bermasalah antara lain yaitu restrukturisasi kredit bermasalah. Upaya ini dilakukan pihak 

bank dengan tujuan dapat menekan Non- Performing Loan.48 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang 

dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan 

untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank 

antara lain melalui: 

1. Penurunan suku bunga kredit; 

 

2. Perpanjangan jangka waktu kredit; 

 

3. Pengurangan tunggakan bunga kredit; 

 

4. Pengurangan tunggakan pokok kredit; 

 

5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau 

 

6. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara 

Syarat untuk mengajukan restrukturisasi : 

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

2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban 

setelah kredit direstrukturisasi.49 

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui 

penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit merupakan suatu langkah 

penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank dengan nasabah 

 

 

48 TAHI BERDIKARI SITORUS, op.cit,Hal 21 
49 https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321 diakses pada 01 Mei 2022 

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321
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Sedangkan penyelesian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui 

lembaga hukum. 

Menurut Sutarno tujuan restrukturisasi itu sendiri adalah: 

 
a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang 

telah diberikan. 

b. Untuk membantu memperingan kewajiban Debitur sehingga dengan keringanan ini debitur 

mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan 

kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk 

membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya. 

c. Dengan restrukturisasi, maka penyelesaian permasalahan kredit melalui lembaga - lembaga 

hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya 

memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari 

piutang yang ditagih.50 

Menurut pendapat Sutarno bahwa restrukturisasi memiliki bentuk – bentuk sebagai berikut: 

 
a. Penurunan suku bunga kredit; 

 
b. Pengurangan tunggakan bunga kredit; 

 
c. Pengurangan tunggakan pokok kredit; 

 
d. Perpanjangan jangka waktu kredit; 

 
e. Penambahan fasilitas kredit; 

 
f. Pengambil alihan agunan/asset debitur; 

 

 
 

50 Sutarno, Aspek-aspek Perkreditan Pada Bank, Bandung : Alfabet, 2004 

hlm.266-267 
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g. Jaminan kredit dibeli oleh Bank; 

 
h. Konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham; 

 
i. Alih manajemen; 

 
j. Pengambilalihan pengelolaan proyek; 

 
k. Novasi; 

 
l. Subrogasi; 

 
m. Cessie; 

 
n. Debitur menjual sendiri barang jaminan; 

 
o. Bank menjual barang jaminan dibawah tangan berdasarkan surat kuasa; 

 
p. Penghapusan piutang; dan 

 
q. Cegah tangkal debitur macet51 

 
Sehingga restrukturisasi merupakan langkah strategis yang diambil sebagai upaya 

konkrit. Tindakan ini menjadi jalan keluar yang berlaku dalam lingkup sebuah sistem 

organisasi, dimanapun dan kapanpun setiap kali unit-unit usaha (termasuk perbankan dan lain- 

lain) menghadapi permasalahan - permasalahan financial. Upaya ini sering digunakan untuk 

penyelamatan industri perbankan maupun non bank, termasuk juga penyelamatan debitur yang 

mengalami kegagalan dalam menyelesasikan tanggung jawab kreditnya. Oleh karena itu, untuk 

mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, 

dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai 

countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) maka POJK No. 

11/POJK.03/2020 menciptakan peraturan yang mengatur tentang Stimulus Perekonomian 

 

51 ibid 
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Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical mengatur bahwa yang mendapatkan perlakuan 

khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk UMKM) yang mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada 

sektor ekonomi. Dalam POJK diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan 

restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur 

UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terkena dampak Coronavirus 

Disease 2019 (COVID19). Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon 

kredit/pembiayaan," secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK 

penilaian kualitas aset.52 

B. Hasil Penelitian dan Analisis 

 

1. Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia 

 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dimulai pada masa Kolonial Belanda pada abad ke-19 

hdengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa yang 

bertujuan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk untuk menghindari dari para 

pelepas uang (rentenir) yang memberi bunga kredit yang tinggi. Setelah kemerdekaan 

Indonesia, banyak didirikan lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti 

Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa, kemudian pada awal tahun 1970 didirikan Lembaga 

Dana Kredit Pedesaan, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagaro (LPN), selanjutnya pada tahun 

1992 mulai didirikan Badan Kredit Kecamatan (BKK), Lembaga Kredit Kecamatan (LPK), 

Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) oleh Pemerintah Daerah. Kemudian pada tahun 1988 

Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui 

 

 

52 Usnadi, Hirsanuddin, Eduardus Bayo Sili “Kajian Hukum Kebijakan Restrukturisasi Kredit 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak COVID-19” Jurnal Education and 

development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.9 No.3 Edisi Agustus 2021, hlm 611. 
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keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR – BPR baru, 

kebijakan tersebut memberikan kepastian tentang keberadaan dan kegiatan usaha Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). Setelah itu untuk memperkuat keberadaan dan tugas dari Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No 07 Tahun 1992 

Tentang Perbankan yang digunakan untuk memberikan landasan hukum dan kekuatan hukum 

yang jelas sebagai salah satu bank milik pemerintah selain Bank Umum. Dengan dikeluarkan 

Undang – undang No 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan, lembaga – lembaga keuangan kecil 

seperti Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan Lembaga – Lembaga 

keuangan lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah (PP), tetapi kemudian pada tahun 1998 Undang – undang No 07 Tahun 

1992 Tentang Perbankan dirubah dan diganti dengan Undang – Undang No 10 Tahun 1998 

Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 7 Tahun 1992 yang kemudian digunanakan 

hingga saat ini . Untuk itu landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Undang – 

Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - 

Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 7 Tahun 1992. 

Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan 

untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR 

dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur dalam 

undang – undang perbankan yang memiliki fungsi tidak hanya sekedar menyalurkan kredit 

dalam bentuk kredit modal kerja, investasi maupun konsumsi tetapi juga melakukan 

penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain 
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yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, Menempatkan dananya dalam bentuk 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada 

Bank lain. Seperti halnya dengan Bank Umum, masyarakat yang menyimpan dana di Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tetapi 

walaupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang resmi dan memiliki 

kedudukan hukum yang tetap, tetap saja ada beberapa kegiatan usaha yang tidak dapat 

dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu : 

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 

 

2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing 

(dengan izin Bank Indonesia). 

3. Melakukan penyertaan modal. 

 

4. Melakukan usaha peransuransian melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha, 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, 

tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, 

Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito 

berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain. 

Pada strukturnya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari Anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam hal ini sebagai Anggota Direksi dilarang 

merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, 

perusahaan, atau lembaga lain. Jumlah anggota Dewan Komisaris minimal 2 orang dan 

minimal dari anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman di bidang perbankan. Dan untuk 

anggota Dewan Komisais hanya diperbolehkan merangkap jabatan sebagai komisaris paling 

banyak pada 2 Bank Perkreditan Rakyat atau pada satu Bank Umum. 
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Sebelum dikeluarkannya Undang – undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan, Bank Perkreditan Rakyat diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia tetapi setelah 

dekeluarkannya undang – undang tersebut, pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) sepenuhnya diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) mengalami penurunan jumlah unit setiap tahunnya, berdasarkan data yang saya 

peroleh selama periode tahun 2014 hingga 2021 tercatat pada tahun 2014 terdapat 1643 unit 

BPR, tahun 2015 sebanyak 1636 unit BPR 2016 terdapat 1.633 unit, kemudian pada 2017 

terdapat 1.619 unit, tahun 2018 terdapat 1.597 unit, tahun 2019 1.545 unit, dan pada 2020 

sebanyak 1.506 unit. hingga tahun 2021 jumlah BPR 1.468 unit BPR, sehingga pada kurun 

waktu sekitar 9 tahun terdapat 175 unit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berkurang, 

berkurangnya jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia dipengaruh berbagi faktor, 

penurunan tersebut bisa dikarenakan adanya pencabutan izin operasional dari otoritas yang 

berwenang, atau bisa dikarenakan adanya merger antar Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 

misalnya pada BPR – BPR yang terdapat pada setiap kecamatan bergabung menjadi satu 

menajadi satu BPR pada tingkat kabupaten dan seterusnya, atau juga dikarenakan beberapa 

BPR yang melakukan konsolidasi untuk penguatan modal, sehingga menyebabkan jumlah BPR 

terus berkurang. 

2) Perkembangan Kredit Bermasalah di Indonesia 

 

Munculnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) berdampak pada sektor 

perbankan, selama terjadinya pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) rasio kredit 

bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) perbankan mengalami peningkatan. Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) mencatat NPL perbankan per Februari 2021 secara gross ada di level 3,21% 

dan 1,04% secara net. Posisi tersebut mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya dan juga 

tahun 2020. Per 2021, NPL gross ada di level 3,17% dan secara net 1,03%. Sementara per akhir 

2020, NPL gross tercatat 3,06%. Di tengah meningkatnya resiko kredit tersebut, 
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penyaluran kredit juga semakin terkontraksi 2,15% per Februari, naik dari kontraksi bulan 

sebelumnya sebesar 1,92%.53 

Banyak bank yang mulai mengalami kenaikan Non Performing Loan (NPL) di tahun ini, 

dikarenakan kredit yang diberikan restrukturisasi karena terdampak Coronavirus Disease 19 

(COVID-19) sudah mulai ada yang mengalami down grade ke Non Performing Loan (NPL). 

Bank umum pada pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif dalam arti kata sulit dalam 

penyaluran kredit tetapi pada akhir tahun 2021 telah mengalami pertumbuhan positif. 

Dikarenakan bank lebih memprioritaskan penanganan debitur yang mengalami permasalahan 

akibat terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) melalui program relaksasi 

countercyclical POJK No.11 tahun 2020 yang diperbaharui dengan POJK No.48 tahun 2020 

dan diperbaharui dengan POJK No.17 tahun 2021. 

Untuk menjaga kualitas kredit tetap terkendali, pada salah satu bank umum yaitu Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) melakukan langkah memonitoring kredit terdampak Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) yang direstrukturisasi secara ketat. Pada akhir maret 2021, bank ini 

terhitung telah melakukan program restrukturisasi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

dalam waktu 12 bulan. Oleh karena itu monitoring yang ketat merupakan fokus utama 

perseroan dalam menjaga NPL. 

Hingga akhir tahun 2021, BRI menargetkan akan menjaga NPL di bawah 3%. Sementara 

restrukturisasi kredit terdampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di bank ini sudah 

semakin melandai. Puncaknya sudah terjadi pada September 2020 dengan jumlah debitur 

hampir 3 juta debitur dengan outstanding kredit Rp193 triliun. Jumlah tersebut terus menurun 

sejak oktober 2020 dan konsisten hingga desember 2020. Penurunannya terus berlanjut hingga 

pada Februari 2021 menjadi 2,7 juta dengan outstanding Rp189,3 triliun. 

 

 
 

53 https://keuangan.kontan.co.id/news/npl-bank-meningkat-di-awal-tahun-2021-ini-penyebabnya diakses 
pada tanggal 2 Juli 2022 

https://keuangan.kontan.co.id/news/npl-bank-meningkat-di-awal-tahun-2021-ini-penyebabnya
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Sementara Bank Mandiri Tbk telah melakukan restrukturisasi kredit senilai Rp 123 triliun 

sepanjang 2020. Pada akhir tahun, jumlahnya sudah turun ke level Rp 93 triliun karena banyak 

debitur yang sudah kembali pulih karena berhasil melakukan penyesuaian model bisnis dengan 

kondisi pandemi. 

Sementara jumlah kredit yang berpotensi jadi NPL telah menurun dibandingkan proyeksi 

sebelumnya. Akhir tahun 2020, Bank Mandiri memprediksi sekitar 10%-11% dari kredit yang 

direstrukturisasi berpotensi downgrade jadi kredit bermasalah. Namun, saat ini diproyeksi 

hanya sekitar 8% dari Rp 93 triliun. Pada akhir 2020, baru sekitar 0,3%-0,4% dari kredit yang 

direstrukturisasi ini jatuh ke NPL. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pun hampir mirip kondisi yang sama dengan Bank Umum 

namun pertumbuhan negatif dari penyaluran kreditnya hanya terjadi pada tahun 2020, dan 

mulai akhir tahun 2020 pertumbuhan kreditnya mengalami pertumbuhan positif walaupun tipis. 

Kondisi Non-Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengalami perbaikan 

di posisi 7,53% dan mencapai titik tertinggi pada posisi 8,44%. Penyisihan Penghapusan Aset 

Produktif (PPAP) BPR jika dihitung berdasarkan POJK No.33 tahun 2018 sebelum dikurangi 

nilai agunan, mengalami tren peningkatan akibat dengan tingginya NPL BPR sehingga 

menyebabkan tingkat Return on Asset (ROA) BPR lebih rendah dibandingkan Bank Umum 

atau diposisi 1,76% di posisi September 2021. 

3) Prosedur Retrukturisasi Kredit Bermasalah di BPR 

 

Dalam proses kredit akan dilakukan permohonan kredit hingga terjadi realisasi kredit atau 

dapat disebut pencairan kredit yang mengharuskan pihak kreditur yang merupakan pihak bank 

dan pihak debitur atau sebagai pihak yang berhutang harus saling memberikan informasi yang 

kemudian digunakan untuk persyaratan kredit. Informasi yang tertuang dalam kesepakatan 
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tersebut bersifat transparan dan akan disimpan dalam surat perjanjian yang sering disebut 

Perjanjian Kredit atau PK. Dalam surat tersebut terdapat beberapa informasi yaitu : 

1. Jenis Kredit . 

 

2. Besaran jumlah kredit. 

 

3. Besaran bunga yang harus dibayarkan. 

 

4. Jangka waktu kredit. 

 

5. Besaran denda apabila debitur terlambat membayar angsuran. 

 

6. Besaran biaya administrasi kredit. 

 

7. Informasi tentang jaminan yang akan dijadikan hak tanggungan. 

 

8. Peraturan dan syarat – syarat dalam pelaksanaan kredit. 

 
Perjanjian kredit dibuat dihadapan notaris, setelah selesai semua syarat dan prosedur yang 

harus dilengkapi oleh pihak debitur maka akan dilakukan akad dan kemudian akan dilakukan 

pencairan kredit, setelah itu debitur harus membayar angsuran secara tepat waktu hingga 

berakhirnya kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. 

Tetapi tidak jarang juga dalam kegiatan kredit terjadi kredit bermasalah, banyak debitur yang 

melakukan wanprestasi karena para debitur terkendala dalam pembayaran kredit yang 

menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang kemudian menyebabkan 

wanprestasi, terlebih lagi pada tahun 2020 muncul Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai pandemi, pandemi tersebut berdampak pada seluruh 

sektor pembangunan nasional terutama pada sektor perekonomian. Karena diberlakukannya 

pembatasan sosial yang menyebabkan terhambatnya perputaran perekonomian pada negara 

Indonesia. Sehingga kemudian berdampak juga pada dunia perbankan karena banyak debitur 

yang terkena dampak pandemi tersebut yang membuat perekonomian merosot. Karena 

terdampak dari efek pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang sudah berjalan 2 

tahun sejak tahun 2020 tersebut sehingga banyak debitur yang mengalami kesulitan 



24  

pembayaran angsuran yang mengakibatkan kredit menjadi bermasalah. Oleh karena itu untuk 

menjaga stabilitas sistem keuagan, dan mendukung pertubuhan ekonomi tetap berjalan 

diperlukan kebijakan untuk stimulus perkonomian yang diakibatkan Coronavirus Disease 2019 

(COVID19). Kondisi pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang memberikan 

dampak luar biasa kepada semua aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi, dan juga kegiatan 

perbankan dengan produk kreditnya, banyak nasabah bank sebagai debitur terdampak 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) yang menyebabkan bisnis dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami 

kerugian akibat dari menurunnya daya beli masyarakat karena hilangnya pengahasilan, sehingga 

sektor usaha yang telah mempunyai pinjaman atau kredit di bank kemudian mengalami 

kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit tersebut. 

Dalam POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai 

Kebijakam Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 pasal 2 ayat 1 

tertulis “Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi 

untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) 

termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah”. Dalam penerapan kebijakan bank harus 

tetap memperhatikan prinsip kehati-hatiannya, seperti yang tertulis dalam POJK Nomor 

11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakam 

Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 pasal 2 ayat 3 “Bank dalam 

menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur 

dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.” Dalam 

POJK yang terbaru untuk meringankan debitur yang terdampak efek pandemic Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) maka para debitur dapat melakukan restrukturisasi pada kredit yang 

diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak dari Coronavirus Disease 2019 



25  

(COVID-19) sesuai dengan POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional sebagai Kebijakam Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 

pasal 5 ayat 2. 

Dalam pemberian restrukturisasi dalam POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus 

Perekonomian Nasional sebagai Kebijakam Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) hanya ditujukan kepada para debitur yang terdapak oleh 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) , sesuai dalam POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 

Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakam Countercylical Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pasal 6 yang berbunyi : 

a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan 

b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah 

Dalam Pasal 4 POJK Nomor 11/POJK.03/2015 yang berbunyi Restrukturisasi Kredit 

adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur 

yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: 

a. penurunan suku bunga Kredit; 

 
b. perpanjangan jangka waktu Kredit; 

 
c. pengurangan tunggakan bunga Kredit; 

 
d. pengurangan tunggakan pokok Kredit; 

 
e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau 

 
f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara. 
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Untuk dapat memahami maksud dan tujuan dalam pasal diatas maka penulis akan menjelaskan 

secara terperinci bagian perbagian dengan berikut : 

a. Penurunan Suku Bunga Kredit 

 
Penurunan suku bunga merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan 

memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit, besarnya 

bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga 

yang ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapatan hasil usaha debitur dapat 

dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan 

serta mengembangkan usaha. Akta-akta yang perlu dibuat dan diperbaharui berkenaan 

dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu melakukan amandemen terhadap perjanjian 

kredit.54 

b. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit 

 

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan 

memperingan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya perpanjangan 

jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. 

Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo 

dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu 

melunasi seluruh utangnya55 

c. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit 

 

Bunga kredit merupakan unsur pendapatan yang paling besar dari total pendapatan. Bunga 

dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank dan/atau nasabah sebagai balas 

jasa atas transaksi antara bank dengan nasabah.56 Penyelamatan kredit bermasalah dengan 

 

 

54 Sutarno, Op.Cit., hlm. 267. 
55 Ibid, hlm. 269. 
56 Ismail, Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 133. 
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restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur yaitu dengan cara 

mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. 

Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau 

seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan 

bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan 

usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang 

pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditur.57 

d. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit 

 

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling 

maksimal diberikan oleh kreditur kepada debitur karena pengurangan pokok kredit 

biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan pokok 

kredit merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa 

utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank.58 

Besarnya utang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya 

pengurangan tunggakan pokok kredit perlu dibuat akta amandemen perjanjian kredit yang 

menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang 

harus dibayar setelah dilakukan pengurangan. Selain menggunakan amandemen 

pengurangan pokok kredit dapat juga dilakukan dengan surat dari kreditur yang ditujukan 

kepada debitur yang menegaskan bahwa utang pokok yang tercantum dalam perjanjian 

kredit. Surat pemberitahuan ini merupakan bukti bagi kreditur dan debitur dalam 

melaksanakan restrukturisasi kredit dengan cara pengurangan pokok kredit.59 

e. Penambahan Fasilitas Kredit 
 

 
 

 

 

57 Sutarno, Op.Cit., hlm. 268 
58 Ibid. hlm. 269 
59 Ibid. 
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Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan 

berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk 

mengembalikan utang lama dan dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan 

fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang 

tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang 

baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk 

melunasi utang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha 

ke depan.60 Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga 

syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Jika penambahan 

fasilitas baru itu disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan 

jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi 

jaminan tambahan.61 

f. Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal Sementara 

 

Konversi kredit menjadi modal dalam perusahaan debitur merupakan salah satu bentuk 

restrukturisasi kredit. Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit 

dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur ini disebut dept equity swap. 

Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil 

kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada 

perusahaan debitur dan utang debitur menjadi lunas. Jumlah saham yang dimiliki bank 

tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.62 

Berkaitan dengan adanya virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang 

menyebabkan ketidakstabilan perekonomian maka dari itu melihat kondisi perekonomian yang 

dialami oleh pihak bank maupun pihak debitur, sehingga dalam hal ini pihak bank maupun 

 

60 bid. hlm. 270 
61 Ibid. 
62 Ibid. hlm. 273 
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pihak debitur harus saling memahami atas hak dan kewajiban masing – masing pihak, tetapi 

terkait dengan adanya kewajiban oleh debitur yang menyebabkan nasabah atau debitur tersebut 

tidak dapat melaksanakan kewajiban dengan tepat karena adanya pengaruh virus Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) sehingga sangat diperlukan perlindungan hukum bagi para debitur 

maupun kreditur untuk menjaga hak - hak yang dimiliki. 

Tetapi dalam melaksanakan restrukturisasi banyak hal yang harus diperhatikan dan 

dipertimbangkan agar tujuan utama dalam memberikan penyelesaian yang menguntungkan 

bagi semua pihak dapat terpenuhi. Yang harus diutamakan adalah membangun kepercayaan 

dan saling pengertian antara kreditor dan debitor itu sendiri, yang mana sangat penting karena 

dalam melaksanakan restrukturisasi kredit pasti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan 

sehingga faktor kepercayaan sangatlah penting, tanpa adanya hal tersebut maka mekanisme 

penyelesaian itu akan sangat sulit dilakukan. Karena dalam kegiatan kredit banyak debitur yang 

mengalami kendala atau permasalahan seperti mengalami kepailitan atau ada juga yang 

melakukan wanprestasi dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar 

kredit sesuai tempo yang diberikan, ada banyak faktor yang mempengruhi debitur dalam 

terkendalanya penyelesaian kredit kendalanya dapat melalui faktor internal dan faktor eksternal 

dan faktor internal tetapi pada masa sekarang sekitar awal tahun 2020 dunia sedang dilanda 

virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang penyebrannya sulit untuk dikendalikan 

sehingga pada sekitar bulan maret virus tersebut masuk Indonesia yang kemudian virus tersebut 

menyebabkan penurunan perekonomian di Indonesia karena seluruh aktivitas dan kegiatan 

masyarakat dibatasi yang membuat kegiatan perekonomian terkendala dan aktivitas ekonomi 

juga menjadi sangat terbatas yang membuat para debitur mengalami kesulitan untuk melakukan 

pembayaran kredit sehingga kemudian banyak menyebabkan para debitur menjadi terkendala 

dalam melakukan pembayaran kredit dan terancam kehilangan benda jaminannya, maka dari 

itu kemudian untuk membantu debitur dalam menyelesaikan kredit di masa pandemi 
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Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ini pemerintah terkhusus Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) mengeluarkan peraturan baru yang dinilai dapat meringankan debitur dalam melunasi 

kreditnya yaitu restrukturisasi kredit yang tertera pada POJK No 11 tahun 2020 Tentang 

Stimulus Perekoomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran 

Coronavirus Disease 2019 Pasal 6 yang berisi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan: 

a. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan 

b. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.” 

Sehingga untuk memudahkan debitur yang mengalami kendala dalam kredit sehingga 

menghindari terjadi wanprestasi dan menghindari tindakan hukum seperti penutuntan hingga 

penyitaan barang jaminan maka sistem kredit memberikan upaya penyelamatan agar perkara 

tidak sampai masuk dalam jalur hukum. Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan 

dalam tiga bentuk antara lain: pertama rescheduling (penjadwalan kembali) yaitu dengan cara 

melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenan dengan jadwal 

pembayaran kembali. Kedua, reconditioning (persyaratan kembali) yaitu dengan melakukan 

perubahan persyaratan kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan 

melakukan konversi. Ketiga, restrukturisasi (penataan kembali) dengan melakukan perubahan 

persyaratan kredit berupa pemberian tambahan kredit atau dengan melakukan konversi. 

Ketentuan di dalam PJOK No. 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional 

Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 

menyelamatkan kredit bermasalah dimasa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

menggunakan mekanisme kebijakan restrukturisasi kredit. Dengan dilakukannya 
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restrukturisasi kredit maka upaya penyelamatan tersebut dilakukan secara administratif, 

restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara melakukan perubahan seluruh atau Sebagian 

persyaratan, jangka waku, dan jadwal pembayaran, jadi hampir seluruh persyaratan dapat 

dirubah dengan metode restrukturisasi ini, guna memudahkan debitur untuk melunasi kredit  

apabila terjadi masalah pada pertengahan kredit. 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada karyawan pada salah satu BPR X 

swasta di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah yang tidak dapat sebutkan nama 

instansinya karena pihak BPR tidak menghendakinya, dalam wawancara yang lakukan dengan 

karyawan bank tersebut yang bernama Yuliana Adhiningsih selaku Manager Pemasaran Kredit 

beliau menjelaskan untuk menghadapi masalah kredit yang saat ini banyak dialami oleh para 

debitur Bank BPR X tersebut memilih menggunakan kebijakan restrukturisasi kredit. 

Dalam proses kredit terdapat skema sebelum terjadi perjanjian kredit dimana para calon 

debitur harus melakukan beberapa tahap dalam melakukan kredit yaitu : 

1. Permohonan restrukturisasi kredit terlebih dahulu, dalam mengajukan permohonan 

restrukturisasi kredit; 

2. Staff akan membuat list daftar nama nasabah yang akan direstrukturisasi.; 

 

3. Menerima surat   pernyataan dan pengajuan restrukturisasi kredit   debitur   dampak 

 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); 

 

4. Meminta berkas lama kepada bagian admin untuk di fotocopy; 

 

5. Calon debitur harus melengkapi data – data yang diperlukan untuk dapat dilakukan kredit 

kemudian dilanjutkan setelah data yang dibutuhkan, jika data sudah lengkap; 

6. Pihak Bank akan melakukan proses selanjutnya yaitu mengecek agunan usaha, supaya 

pihak bank dapat yakin dalam pemberian kredit, setelah seluruh tahap diatas telah 

dilaksanakan. 



63 Hasil wawancara dengan informan yaitu Yuliana Adhiningsih ( Manager Pemasaran Kredit) pada tanggal 20 
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7. Membuat pra survey tentang dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ke tepat 

usaha debitur; 

8. Meminta surat keterangan RT dari dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) kepada 

debitur.; 

9. Pihak bank akan menganalisis apakah calon debitur tersebut memenuhi syarat untuk dapat 

memperoleh kredit atau tidak; 

10. Pihak Bank menyerahkan analisis kepada atasan; 

 

11. Membuat SI blokir tabungan 2 kali angsuran ditandai tangani Account Officer (AO) dan 

atasan; 

12. Kemudian jika memang memenuhi persyaratan maka pihak dari tim bagian kredit 

kemudian akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan supaya kredit tersebut dapat 

disetujui, setelah itu; 

13. Pimpinan akan memberikan keputusan, bahwa kredit tersebut di terima atau tidak; 

 

14. Kemudian jika diterima maka calon debitur dapat melakukan perjanjian yang disebut 

perjanjian kredit dan calon debitur akan diminta untuk menandatangani akad kredit, tujuan 

dilakukan perjanjian kredit tersebut guna mengikat agunan yang dijaminkan sehingga pihak 

bank memiliki kekuatan pada hukum dalam penguasaan barang jaminan, jika seluruh 

proses telah dilaksanakan maka akan dilakukan realisasi kredit atau pencairan dana kredit.63 

Dari hasil data yang penulis peroleh dari wawancara dengan Yuliana Adhiningsih selaku 

Manager Pemasaran Kredit, beliau mengatakan bahwa 90% dari jumlah debitur yang 

melakukan kredit merupakan debitur yang masuk dalam sektor pelaku UMKM dan juga 

pedagang, dimana menurut POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 



64 Hasil wawancara dengan informan yaitu Yuliana Adhiningsih ( Manager Pemasaran Kredit) pada tanggal 20 
April 2022 
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bahwa pemberian kebijakan tersebut diberlakukan kepada pelaku kegiatan ekonomi dalam 

sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengelolaha, pertanian, dan 

petambangan, serta pelaku UMKM yang terdampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

sehingga dapat dikatakan bahwa pada presentasi 90% dari jumlah debitur yang dapat 

melakukan restrukturisasi kredit tersebut seluruh debitur yang mengajukan permohonan 

restrukturisasi kredit tersebut berhak mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit sesuai 

dengan pengaturan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional 

sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID- 

19) yang berlaku, tetapi pada keyataannya ada beberapa peraturan yang dibuat oleh pihak BPR 

yang bertujuan untuk melindungi BPR tersebut agar dapat meminimalkan kerugian tetapi 

dalam segi debitur kebijakan tersebut justru memberatkan bagi pihak debitur, sehingga banyak 

debitur yang seharusnya bisa melakakukan restrukturisasi tetapi tidak melakukan dan berujung 

menerima konsekuensi bahwa barang jaminan yang dijaminkan akan disita oleh bank karena 

kesulitan dalam mendapatkan restrukturisasi tersebut, dimana dari total jumlah debitur yang 

seharusnya bisa melakukan restrukturisasi hanya 60% dari 90% debitur bisa menjalankan 

restukturisasi kredit.64 

Dalam pelaksanaan restrukturisasi di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID- 

19) saat ini BPR X tersebut menerapkan beberapa prosedur tahapan yang ditetapkan, yaitu: 

1. Nasabah mengajukan kepada petugas untuk pengajuan restrukturisasi kredit . 

 

2. kemudian pengajuan tersebut akan ditanggapi oleh petugas dengan memberikan 

syarat – syarat yang harus dilengkapi debitur, yaitu : 

a. syarat kelengkapan barang jaminan ada 2 yaitu jaminan tidak bergerak dan jaminan 

bergerak 
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1) Jaminan Bergerak 

 

- Fotocopy Surat Nikah 

 

- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

 

- Surat Keterangan Tanah 

 

- Surat Keterangan Beda nama, tempat lahir,tanggal lahir 

 

- Fotocopy Jaminan 

 

- Denah Lokasi dan Tempat Tinggal 

 

- PBB 

 

2) Jaminan Bergerak 

 

- Fotocopy KTP suami istri 

 

- Fotocopy Surat Nikah 

 

- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

 

- Surat Keterangan Beda nama, tempat lahir, tanggal lahir 

 

- Fotocopy Jaminan BPKB 

 

- Denah lokasi tempat tinggal 

 

b. Syarat Kelengkapan yang harus diperbarui (syarat ini bersifat wajib) : 

 

1) Jaminan tidak Bergerak 

 

- Foto Jaminan terbaru 

 

- Foto tempat tinggal terbaru 

 

- Foto usaha terbaru 

 

2) Jaminan Bergerak 

 

- Foto jaminan terbaru 

 

- Foto tempat tinggal terbaru 

 

- Foto usaha terbaru 

 

- Pajak Kendaraan yang masih berlaku 
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3. Kemudian petugas melakukan survei dan menganalisa kepada nasabah tersebut apakah 

benar – benar terdapak atau tidak; 

4. Jika nasabah tersebut benar terdampak maka selanjutkan akan diberikan restrukturisasi 

kredit dan dilakukan penandatanganan pengajuan restrukturisasi; 

Kebijakan Penyesuaian restrukturisasi : 

 
1) Membayar bunga terlebih dahulu sebanyak 15kali 

 

2) Biaya administrasi 1% 

 

3) Biaya provisi 2%.65 

 
Ketentuan Restrukturisasi menurut Bank BPR X ada tiga maca yaitu penundaan 

pembayaran angsuran pokok, penundaan pembayaran angsuran bunga, dan perpanjangan 

jangka waktu. 

Berikut bentuk restrukturisasi dengan sistem penundaan pembayaran pokok dan atau 

Bunga, Plafon Restrukturisasi GP Pokok atau GP Bunga : Maksimal plafond restrukturisasi 

akumulasi dari : 

a. Bakidebet 

 

b. Kewajiban Bunga, kewajiban bunga ada 2 yaitu : 

 

- Bunga Berjalan 

 

- Bunga Tunggakan apabila ada 

 

c. Bunga Pelunasan 2x 

 

d. Denda 25% 

 

e. Biaya administrasi 1% 

 

f. Biaya provisi 1% 
 

 
 

65 Hasil wawancara dengan informan yaitu Yuliana Adhiningsih ( Manager Pemasaran Kredit) pada tanggal 20 
April 2022 
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g. Tabungan 1xangsuran diblokir 

 

h. Biaya Notaris (Adendum) 

 

i. Biaya Material 

 
Seluruh biaya yang timbul akibat restrukturisasi bisa dijadikan plafond kredit selama belum 

melebihi plafond lama. 

Kemudian bentuk restrukturisasi kredit dengan sistem Perpanjangan jangka waktu jatuh 

tempo: 

a. Perpanjangan jangka waktu maksimal 2 kali dari jangka waktu pinjaman lama 

 

b. Maksimal jangka waktu 100 bulan 

 

c. Maksimal usia debitur 65 tahun pada saat jatuh tempo kredit. 

 

d. Maksimal plafond restrukturisasi akumulasi dari : 

 

1. Bakidebet 

 

2. Kewajiban Bunga, kewajiban bunga ada 2 yaitu : 

 

- Bunga Berjalan 

 

- Bunga Tunggakan apaila ada 

 

3. Bunga pelunasan 2x 

 

4. Denda 25% 

 

5. Biaya Administrasi 1% 

 

6. Biaya provisi 1% 

 

7. Tabungan 1x angsuran diblokir 

 

8. Biaya Notaris (Addendum) 

 

9. Biaya Materai. 

 
Pada BPR X tersebut dijelaskan bahwa dalam meyelesiakan permasalahan kredit BPR X 

tersebut menggunakan metode restrukturisasi kredit, berdasarkan data diatas prosedur yang 
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dijalankan BPR X tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Ototitas Jasa Keuangan. 

Karena Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa syarat utuk memperoleh restrukturisasi 

kredit dimasa pandemi ini yaitu hanya : 

1. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau; 

 

2.  Bunga kredit serta debitur yang memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu 

memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. 

Tetapi pada Bank BPR X memberikan syarat bahwa debitur yang hendak melakukan restruk 

harus: 

1. membayarkan 15x bunga pokok terlebih dahulu 

 

2. membayar biaya administrasi sebesar 1% 

 

3. membayar biaya provisi sebesar 2%, 

 
Restrukturisasi yang seharusnya bertujuan memperingan kewajiban debitur justru tidak 

sama sekali terlihat meringankan. Seharusnya debitur memperoleh restrukturisasi sesuai 

dengan regulasi yaitu Peraturan Jasa Otoritas Keuangan (PJOK) No. 11 Tahun 2020 jika 

debitur mengalami atau terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Karena 

jika melihat pada Bank BUMN atau Bank Umum syarat dan proses restrukturisasi tergolong 

sangat mudah, murah serta cepat. Dalam ketentuan restrukturisasi pada Bank Umum maupun 

BPR jika mengacu pada POJK kedua lembaga tersebut memiliki pengaturan yang sama karena 

pada POJK ketentuan dan peraturannya diberlakukan kepada Bank Umum Konvensional 

(BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah 

(UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga seharusnya proses serta 

sistematisnya sama atau jika terdapat perbedaan karena penyesuaian tidak terlalu jauh berbeda. 

Mengingat bahwa BPR X tersebut merupakan Bank Swasta yang berarti seluruh pembiyaan 

operasional dilakukan secara mandiri, sedangkan jika pada Bank BUMN diberikan bantuan 
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dana tambahan oleh pemerintah tetapi dikarenakan BPR X merupakan Bank swasta sehingga 

BPR X tidak mendapat bantuan dana tambahan dari pemerintah yang berati BPR X tersebut 

harus memperoleh dana secara independent sehingga mendorong pihak BPR X tersebut untuk 

melakukan penyesuaian kebijakannya sendiri, sehingga menyebabkan perbedaan prosedural 

karena jika pada Bank BUMN yang merupakan lembaga perbankan milik pemerintah sehingga 

berdampak bahwa debitur akan mendapatkan restrukturisasi kredit dengan mudah dan biaya 

yang ringan tetapi jika pada Bank BPR X tersebut terdapat biaya – biaya tambahan seperti 

biaya provisi dan administrasi serta biaya notaris yang sebenarnya dalam restrukturisasi biaya 

tersebut tidak perlu diperlu dikeluarkan lagi, serta proses yang dilalui juga tergolong rumit, 

karena para debitur tersebut harus membuat akad perjanjian kredit kembali untuk dapat 

melakukan resrukturisasi, bukan hanya rumit tetapi juga menghabiskan waktu dan 

menghabiskan biaya. Yang kemudian justru memberatkan para debitur dan mengakibatkan 

debitur tidak dapat melakukan restrukturisasi karena tidak mampu membayar, hal tersebut 

bertujuan supaya BPR X tersebut dapat bertahan pada masa pandemi dan tetap mendapatkan 

keuntungan serta tidak mengalami kerugian. Tetapi jika mengingat bahwa dilakukan 

restrukturisasi guna meringankan para debitur seharusnya BPR X tersebut tidak memberikan 

syarat serta proses yang berat dan menghabiskan biaya yang cukup besar. 

Dalam kegiatan restrukturisasi yang dilakukan BPR X tersebut hanya memberikan 

perpanjangan jangka waktu serta penundaan pembayaran baik itu pembayaran bunga maupun 

pembayaran angsuran pokok. Prosedur tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan 

pengaturan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai 

Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 

dalam POJK dijelaskan bahwa restrukturisasi dilakukan dengan penurunan suku bunga Kredit, 

perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga Kredit, pengurangan 

tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas Kredit; dan/atau, konversi Kredit menjadi 
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penyertaan modal sementara. Walaupun lembaga perbankan diperbolehkan untuk melakukan 

penyesuaian yang berarti lembaga perbankan diberikan wewenang untung menetapkan bentuk 

restrukturisasi sesuai dengan kemampuan masing – masing lembaga perbankan, tetapi dalam 

melakukan penyesuaian kebijakan lembaga perbankan tersebut harus tetap dalam lingkup 

peraturan POJK, sehingga dalam melakukan restrukturisasi embaga perbankan harus memilih 

dari keenam kebijakan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi pada BPR X 

tersebut struktur dari restrukturisasi yang dimiliki berbeda dengan keenam struktur pada 

Otoritas Jasa Keuangan. 

Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit BPR X tersebut tidak menggunakan regulasi 

sepenuhnya seperti yang terdapat pada peraturan OJK seperti dalam Pasal 4 POJK Nomor 

11/POJK.03/2015 yang berbunyi Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang 

dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: 

a. penurunan suku bunga Kredit; 

 
b. perpanjangan jangka waktu Kredit; 

 
c. pengurangan tunggakan bunga Kredit; 

 
d. pengurangan tunggakan pokok Kredit; 

 
e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau 

 
f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara. 

 
Serta pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional 

Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Desease 2019 yaitu : 

Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK 

mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: 
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1. penurunan suku bunga; 

 
2. perpanjangan jangka waktu; 

 
3. pengurangan tunggakan pokok; 

 
4. pengurangan tunggakan bunga; 

 
5. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau 

 
6. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.66 

 
Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit Bank BPR X tersebut menggunakan kebijakan yaitu: 

 
1. Perpanjangan jangka waktu, sehingga nasabah yang awalnya kredit dengan jangka waktu 

3 tahun bisa diperpanjang sampai dengan 10 tahun 

2. Penundaan angsuran pokok, dimana dengan kebijakan ini debitur bisa hanya membayarkan 

bunga terlebih dahulu selama jangka waktu 3bulan, 6bulan, dan 12bulan sesuai dengan 

pilihan nasabah 

3. Penundaan angsuran bunga, dimana dengan kebijakan ini debitur dapat hanya membayar 

angsuran bunga saja selama 3bulan, 6bulan, 12bulan. 67 

Seperti contoh pada Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengurangan tunggakan bunga 

Kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, yang berati jumlah tunggakan debitur kepada 

bank dapat berkurang dengan tujuan meringankan beban debitur agar dapat melanjutkan kredit, 

tetapi berbeda dengan BPR X tersebut, pada BPR X tidak diberikan pengurangan tunggakan 

 

66..gvjhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjy4KLC9Yn4A 

hV7XMBHSR1CMYQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fregulasi%2FDocume 
nts%2FPages%2FStimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran- 
Coronavirus-Disease-2019%2FRingkasan%2520Eksekutif%2520POJK%252011%2520- 

%25202020.pdf&usg=AOvVaw1IAhF8hNfm-N3YnkWnXLkV (Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Desease 2019 (POJK Stimulus Dampak COVID-19) diakses 
pada tanggal 23 april 2022 
67 Hasil wawancara dengan informan yaitu Yuliana Adhiningsih ( Manager Pemasaran Kredit) pada tanggal 20 

April 2022 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&ved=2ahUKEwjy4KLC9Yn4AhV7XMBHSR1CMYQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fregulasi%2FDocuments%2FPages%2FStimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019%2FRingkasan%2520Eksekutif%2520POJK%252011%2520-%25202020.pdf&usg=AOvVaw1IAhF8hNfm-N3YnkWnXLkV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&ved=2ahUKEwjy4KLC9Yn4AhV7XMBHSR1CMYQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fregulasi%2FDocuments%2FPages%2FStimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019%2FRingkasan%2520Eksekutif%2520POJK%252011%2520-%25202020.pdf&usg=AOvVaw1IAhF8hNfm-N3YnkWnXLkV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&ved=2ahUKEwjy4KLC9Yn4AhV7XMBHSR1CMYQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fregulasi%2FDocuments%2FPages%2FStimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019%2FRingkasan%2520Eksekutif%2520POJK%252011%2520-%25202020.pdf&usg=AOvVaw1IAhF8hNfm-N3YnkWnXLkV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&ved=2ahUKEwjy4KLC9Yn4AhV7XMBHSR1CMYQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fregulasi%2FDocuments%2FPages%2FStimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019%2FRingkasan%2520Eksekutif%2520POJK%252011%2520-%25202020.pdf&usg=AOvVaw1IAhF8hNfm-N3YnkWnXLkV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&ved=2ahUKEwjy4KLC9Yn4AhV7XMBHSR1CMYQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fregulasi%2FDocuments%2FPages%2FStimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019%2FRingkasan%2520Eksekutif%2520POJK%252011%2520-%25202020.pdf&usg=AOvVaw1IAhF8hNfm-N3YnkWnXLkV
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bunga kredit dan pengurangan tunggakan pokok kredit, tetapi penundaan yang berarti pada 

BPR tersebut tidak memberikan pengurangan jumlah tunggakan, hanya diberikan 

perpanjangan waktu dalam pembayaran tunggakan dan kesempatan untuk membayarkan pokok 

atau bunganya tersbih dahulu, melalui hasil wawancara dengan Yuliana Adhiningsih selaku 

Manager Pemasaran Kredit beliau memberikan contoh yaitu nasabah yang diberi nama Y 

memiliki hutang di BPR X dimana angsuran pokok dan bunga sebesar 3 juta yaitu 2juta untuk 

angsuran pokok dan 1 juta untuk angsuran bunganya, namun dimasa pandemi debitur tersebut 

kesulitan dan kemudian melakukan restrukturisasi kredit dengan memilih system penundaan 

angsuran pokok sehingga debitur selama waktu yang telah disepakati antara 3,6, dan 12 bulan 

misalkan debitur tersebut memilih jangka waktu 6 bulan sehingga debitur hanya membayarkan 

pokoknya saja yaitu sebesar 2juta kemudian setelah jangka waktu berakhir yaitu 6 bulan 

selanjutnya pada bulan ke 7 debitur harus membayar sebesar 4juta rupiah, ini dihitung 

tunggakan selama 6 bulan. Dengan begitu sangat terlihat bahwa prosedur restrukturisasi pada 

BPR X tidak sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

4) Perlindungan Hukum Debitur dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui 

Restrukturisasi Kredit di BPR 

Dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional 

Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 diatur 

bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan 

kepada seluruh debitur, termasuk debitur pelaku Usaha Mikro Kecil dan Meengah (UMKM) 

sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terkena dampak Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon 

kredit/pembiayaan. Dalam pemberian kebijakan restrukturisasi tidak serta merta dapat 

diberlakukan kepada seluruh jenis kegiatan ekonomi para debitur,tetap menurut POJK Nomor 

11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 
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Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pemberian 

kebijakan tersebut diberlakukan kepada kegiatan ekonomi dalam sektor pariwisata, 

transportasi, perhotelan, perdagangan, pengelolaha, pertanian, dan petambangan, perlakuan 

khusus dalam peraturan PJOK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

tersebut dapat diterapkan kepada debitur tersebut, sepanjang debitur tersebut mengalami 

dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Contoh kondisi debitur yang terkena dampak 

antara lain: 

a. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke 

Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) serta 

travel warning beberapa negara. 

b. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat 

keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah 

terdampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 

Kemudian untuk menindak lanjuti permasalahan perekonomian yang menyebabkan kredit 

bermasalah dalam bank yang dipengaruhi oleh pandemi virus Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kembali peraturan POJK Nomor 

17/POJK.03/2021 yang merupakan perubahan terhadap POJK Nomor 11/POJK.03/2020 

tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dalam pengaturan yang baru masa berlaku kebijakan 

stimulus perekonomian bagi debitur perbankan yang terdampak Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) diperpanjang sampai 31 Maret 2023. Dimana kebijakan tersebut mencakup : 

1. penilaian kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran kredit/pembiayaan dengan plafon 

sampai Rp10 miliar, 



55  

2. penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi, serta 

 
3. penetapan kualitas kredit/pembiayaan baru secara terpisah dari fasilitas existing.68 

 
Pada BPR X tidak semua debitur dapat melakukan restrukturisasi kredit karena terdapat 

beberapa kriteria terhadap nasabah yang dapat melakukan restrukturisasi, yaitu nasabah yang 

terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung dari adanya pandemic Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19), dampak secara langsung seperti pada nasabah yang bekerja pada 

bidang perdagangan di pasar yang dikarenakan beberapa pasar yang ditutup oleh pemerintah, 

dan dampak pada nasabah secara tidak langsung yaitu peternak lele, peternak ayam, dan 

peternak lainnya dikarenakan banyak tempat makan yang tutup dikarenakan pandemic 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sehingga para peternak tidak dapat memasok barang 

dagangan mereka kepada industri maupun tempat makan.69 

Jika melihat bentuk kebijakan dari restrukturisasi pada BPR X tersebut, mengacu pada 

regulasi dalam pelaksanaan restrukturisasi pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang 

Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran 

Coronavirus Disease 2019 terdapat beberapa kebijakan yang memiliki perbedaan dengan 

tujuan dari dibuatnya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 

dimana restrukturusasi dilakukan untuk meringankan dan menyelamatkan kredit para debitur 

yang mengalami hambatan dalam proses kredit, selain itu diberikan restrukturisasi agar debitur 

mendapatkan keringanan dalam melanjutkan kredit yang terhambat, terlebih pada masa 

pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) serta pada tujuan dibentuknya Otoritas Jasa 

 

 
68 Usnadi, Hirsanuddin, Eduardus Bayo Sili “Kajian Hukum Kebijakan Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah Terdampak COVID-19” Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli 
Selatan, Vol.9 No.3 Edisi Agustus 2021, hla 612. 
69 Hasil wawancara dengan informan yaitu Yuliana Adhiningsih ( Manager Pemasaran Kredit) pada tanggal 20 
April 2022 
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Keuangan (OJK) itu sendiri yang terletak pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 4 yang berisi “OJK dibentuk dengan tujuan agar 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan : 

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel 

 

2. Mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan 

 

3. Mampu melindungi kepentigan Konsumen dan masyarakat” 

 
Dengan melihat tujuan dibentuknya OJK terkhusus pada point ke 3 pada pasal tesebut dapat 

diketahui bahwa berdirinya OJK bertujuan untuk melindungi Konsumen serta masyarakat, 

dalam hal ini yang dimaksud konsumen adalah nasabah Bank, karena pengertian konsumen 

menurut KBBI yaitu: 

1. pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). 

 

2. penerima pesan iklan; 

 

3. pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya) 

 
dalam hal ini nasabah merupakan pemakai jasa yang disediakan oleh bank, baik jasa simpan 

maupun pinjam. Sehingga dapat dikatakan bahwa OJK juga bertanggungjawab dalam 

melindungi kepentingan debitur. 

Dimana diketahui bahwa perekonomian sedang merosot, tetapi dengan syarat yang 

diberikan oleh BPR X tersebut justru semakin memberatkan debitur, hingga membuat debitur 

tidak mampu memenuhi kewajibannya, syarat yang diberlakukan untuk memperoleh 

restrukturisasi juga membuat debitur semakin berat dalam proses pelaksaan kredit karena 

debitur harus ,membayar denda bunga terlebih dahulu sebanyak 15 kali, biaya administrasi 1%, 

biaya provisi 2%. Sehingga banyak debitur yang tidak dapat melakukan restrukturisasi kredit 

karena tidak mampu untuk melaksanakan syarat yang diberikan, karena seperti yang diketahui 

bahwa debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit berati sedang mengalami kredit 
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bermasalah yang dimana berarti debitur sedang mengalami masalah keuangan dan mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang debitur yang kemudian 

bedampak pada terkendalanya proses pembayaran angsuran, sehingga seharusnya kemudian 

diberikan jalan keluar supaya tetap dapat menjalankan kredit. walaupun bank kemudian 

memberikan solusi dengan diberikan kebijakan restrukturisasi tetapi dalam prosesnya debitur 

mengalami kesulitan untuk mendapatkan restrukturisasi tersebut. untuk itu jika tujuan 

kebijakan restrukturisasi memang untuk memeberikan keringanan kepada debitur agar dapat 

menyelamatkan kredit dan tetap menjalankan kredit tersebut maka seharusnya pihak Bank BPR 

X tidak memberikan syarat yang memberatkan debitur mengingat kondisi saat ini seluruh 

masyarakat sedang mengalami penurunan dan kesulitan dalam sektor perekonomian dimana 

kemudian diberikan aturan melalui kebijakan Otoritas Jasa Keuangan untuk membantu para 

debitur yang sedang terdampak pandemic Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) agar 

perekonomian dapat bertumbuh, sehingga seharusnya debitur tidak perlu melakukan 

pembayaran provisi dan administrasi kembali karena untuk merubah isi perjanjian kredit dapat 

dilakukan dengan addendum saja, sehingga dalam proses restrukturisasi tidak perlu lagi untuk 

membuat perjanjian kredit dari awal lagi karena diawal pelaksanaan kredit sudah dibuat 

perjajian kredit maka dari itu seharusnya cukup dilakukan addendum perjanjian kredit karena 

dengan addendum biaya pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit dapat lebih ringan 

sehingga dapat memudahkan seluruh debitur untuk dapat melaksanakan prosedur 

restrukturisasi. 

Mengapa restrukturisasi kredit dikatakan cukup dilakukan dengan addendum perjanjian 

kredit. Karena addendum merupakan perubahan terhadap kesepakatan yang sudah 

ditandatangani sebelumnya oleh debitur dan kreditur. Selain itu karena isi addendum dan surat 

perjanjian kredit hampir sama hanya saja terdapat sedikit perbedaan yang tertulis dalam 

addendum yaitu kalimat tambahan yang berisi menggunakan perjanjian lama sebagai dasar 
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surat perjanjian kerja sama dan diperbaharui dengan tanda tangan ulang pada tanggal bulan dan 

tahun pada saat addendum dibuat sehingga menunjukan bahwa dalam restrukturisasi 

seharusnya tidak dipelukan lagi untuk membuat perjanjian kredit baru karena pasal – pasal 

dalam perjanjian kredit baru untuk restrukturisasi kreditpun tidak terlalu memiliki perubahan 

yang jauh. 

Seperti dijelaskan pada POJK No. 33 /POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan 

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat pada Bab 2 

Cakupan KPB pada poin ke 6 bahwa hak dan kewajiban Debitur dan persyaratan lain untuk 

Restrukturisasi Kredit harus dituangkan dalam perubahan (addendum) perjanjian Kredit secara 

tertulis, sehingga seharusnya restrukturisasi cukup dapat dilakukan dengan addendum. Tetapi 

dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan karyawan Bank BPR X Yuliana Adhiningsih 

selaku Manager Pemasaran Kredit, beliau mengatakan bahwa addendum hanya dilakukan jika 

debitur memintanya, tetapi jika tidak ada permintaan dari debitur maka skema restrukturisi 

kredit tersebut adalah membuat perjanjian kredit kembali agar dapat membuat pasal yang 

baru.70 

Untuk memperjelas apakah perlu dibuat perjanjian kredit baru dalam proses restrukturisi 

kredit maka akan dijelaskan isi dari perjanjian kredit baru pada restrukturisasi dalam tabel 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

70 Hasil wawancara dengan informan yaitu Yuliana Adhiningsih ( Manager Pemasaran Kredit) pada tanggal 20 
April 2022 
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NO Isi Perjanjian Kredit 

 
 

1. 

 
 

Hak – Hak yang diperoleh 

Debitur memiliki hak untuk memperoleh 

Restrukturisasi 

Kreditur memiliki hak untuk menerima 
 
angsuran setiap bulanya 

 
 

2. 

 
 

Kewajiban 

Debitur memiliki kewajiban untuk 

membayar bunga setiap bulan selama 12 

bulan 

Kreditur memiliki kewajiban untuk 
 
memberikan Restrukturisasi kredit 

 

3. 
 

Tujuan 
Untuk memberikan fasilitas 

 

restrukturisasi kepada Debitur/Peminjam 

 

4. 
 

Biaya 
Biaya Notaris, Biaya administrasi, Biaya 

 
Provisi 

5. Bentuk Restrukturisasi 
Penundaan pembayaran pokok pinjaman 

 
 

Menurut penulis pembuatan surat perjanjian kredit baru untuk restrukturisasi kurang efisien 

tetapi pihak BPR X tersebut masih terus mengggunakan ketentuan tersebut sehingga menurut 

penulis berati dalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut Bank BPR X tidak melaksanakan 

pengaturan sesuai dengan regulasi pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus 

Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19). Sedangkan dalam BPR X tersebut seharusnya dapat melakukan 

addendum dibawah tangan karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Yuliana Adhiningsi 

selaku Manager Pemasaran Kredit bahwa mayoritas dari debitur tersebut merupakan pelaku 
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UMKM maka mengingat addendum umunya dibuat dengan plafon kecil seperti yang 

digunakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena dengan addendum 

masyarakat yang melakukan kredit yang berpenghasilan menengah dan cenderung kecil 

dengan nilai kredit yang tergolong kecil tidak perlu memperhitungkan biaya lagi untuk 

menggunakan jasa notaris karena sudah bisa dengan melakukan addendum dibawah tangan, 

tetapi pada kenyataan untuk proses dilakukannya restrukturisasi BPR X tersebut menggunakan 

jasa notaris kembali untuk membuat perjanjian kredit baru dalam proses restrukturisasi kredit 

tersebut terbukti dengan perjanjian kredit diatas bahwa dibuat untuk permohonan 

restruktrukturisasi selain itu juga di jelaskan pada pasal 1 bahwa dibebankan biaya provisi dan 

administrasi. 

Dalam perjanjian kredit tersebut juga diberikan kebijakan retrukturisasi bahwa debitur 

memperoleh penundaan pembayaran pokok sehingga debitur selama jangka waktu yang 

ditentukan hanya membayar bunga saja, hal tersebut tidak sesuai regulasi yag ditetapkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan, tetapi meskipun Otoritas Jasa Keuangan memberikan kesempatan 

kepada bank untuk melakukan penyesuaian, menurut penulis penyusaian yang dilakukan 

seharusnya tidak melenceng jauh dai regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, 

selain itu bank juga seharusnya tidak sewenang – wenang dalam memberikan kebijakan yang 

kemudian memberatkan para debitur sehingga para debitur tidak mampu melaksanakan 

restrukturisasi kredit, sehingga bank tersebut tidak perlu mengalami kerugian pada plafon 

kredit tersebut. 

Seperti yang dikatakan Setiono bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau 

upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sehingga diperlukan 

perlindungan hukum bagi para debitur karena Bank BPR X dalam hal ini merupakan penguasa 
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atau pihak yang memiliki kuasa dalam memberikan kebijakan, untuk itu debitur berhak 

mendapatkan hak dan kewajibannya. Karena dengan permasalahan pada Bank BPR X tersebut 

terlihat bahwa debitur hanya di tuntut untuk melakukan kewajibannya tanpa memperoleh 

haknya. 

Selain itu dalam hal ini dengan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai 

debitur, dapat diartikan bahwa adanya hubungan hukum antara pelaku usaha yang merupakan 

kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman dan debitur atau pihak yang mendapat 

pinjaman. Sehingga kedua pihak harus memperoleh perlindungan hukum oleh negara sesuai 

dengan makna Undang – Undang Dasar 1945 dalam alenia ke 4 yang berbunyi "Kemudian 

daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, 

yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 

dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 

Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia”. Yang memiliki salah satu tujuan untuk melindungi seluruh bangsa 

Indonesia, maka dari itu pemerintah memberikan dua bentuk perlindungan hukum yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindugan hukum preventif 

bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk dapat mengajukan 

keberatan atau pembelaannya sebelum dilakukan putusan pemerintah sehigga dapat mencegah 

terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif digunakan untuk menyelesaikan 

sebuah sengketa, dengan adanya dua system tersebut antara pihak Kreditur dan Debitur dapat 
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meminimalisir adanya konflik atau jika sudah terjadi konflik hukum maka sengketa yang ada 

dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan system represif. 

Jika mengacu pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 

Kebijakan dalam hal bentuk restrkturisasi pada BPR X yang tertera pada point 2 dan 3 yang 

diberikan oleh BPR X tersebut juga tidak sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 

tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dimana pada BPR X tersebut hanya memberikan : 

1. Penundaan angsuran pokok, yang nasabah dimana dengan kebijakan ini debitur bisa hanya 

membayarkan bunga terlebih dahulu selama jangka waktu 3bulan, 6bulan, dan 12 bulan 

sesuai dengan pilihan nasabah serta ; 

2. Penundaan angsuran bunga, dimana dengan kebijakan ini debitur dapat hanya membayar 

angsuran bunga saja selama 3bulan, 6bulan, 12bulan. 

3. Perpanjangan Jangka Waktu 

 
Sedangkan dalam Peraturan POJK Nomor 11/POJK.03/2015, POJK Nomor 11/POJK.03/2020, 

dan POJK Nomor 17/POJK.03/2021 memiliki kesamaan dalam bentuk restrukturiasi 

menyatakan bahwa yaitu : 

1. penurunan suku bunga; 

 
2. perpanjangan jangka waktu; 

 
3. pengurangan tunggakan pokok; 

 
4. pengurangan tunggakan bunga; 

 
5. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau 

 
6. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara 
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Sehingga jka disandingkan dalam bentuk tabel kebijakan Bank BPR X dengan POJK Nomor 

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 maka akan terlihat sebagai 

berikut : 

 

NO Peraturan Otoritas Jasa Keuangan BANK BPR X 

1. Penurunan suku bunga Perpanjangan Jangka Waktu 

2. Perpanjangan Jangka Waktu Penundaan Angsuran Pokok 

3. Pengurangan Tunggkan Pokok Penundaan Angusran Bunga 

4. Penguranga Tunggakan Bunga 

5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan 

 Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan 

 

Modal Sementara 

 

 

 
Sehingga seharusnya jika mengacu pada regulasi Ketentuan di dalam PJOK No. 

11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dalam menyelamatkan kredit 

bermasalah dimasa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menggunakan 

mekanisme kebijakan restrukturisasi kredit dimana debitur dapat memperoleh pelonggaran 

atau keringanan angsuran melalui enam pilihan berikut: menurunkan suku bunga, 

memperpanjang tenggang waktu, mengurangi tunggakan pokok, mengurangi tunggakan 

bunga, meningkatkan jalur kredit dan/atau mengubah kredit menjadi ekuitas. Dalam POJK 

Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dituliskan bahwa dalam 

restrukturisasi diberikan pengurangan tunggakan pokok serta pengurangan tunggakan bunga, 
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yang dapat diartikan bahwa seharusnya setelah dilakukan restrukturisasi kredit, jumlah 

kewajiban atau angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur berkurang dari jumlah awal kredit. 

tetapi pada Bank BPR X tersebut hanya memberikan penundaan pembayaran yang dimana 

berati jumlah kewajiban yang harus dibayarkan debitur masih tetap sama hanya saja diberikan 

waktu tambahan sehingga kredit tersebut terlihat lebih ringan dimana penundaan tersebut sama 

halnya dengan perpanjangan jangka waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa Bank BPR X 

tersebut hanya menerapkan satu kebijakan mengenai macam restrukturisasi yang sesuai dengan 

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, tetapi oleh Bank BPR X 

tersebut kebijakan itu dikemas menjadi beberapa kebijakan yang membuat kebijakan tersebut 

terlihat berbeda . Sehingga dapat dikatakan Bank Bank BPR Tersebut tidak melaksanakan 

retrukturisasi sesuai dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 

11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Desease 2019 selain itu Bank BP X tersebut 

juga terlihat melakukan manipulatif agar tetap meperoleh keuntungan. 

Hal tersebut sangat merugikan pihak debitur karena mengakibatkan debitur menjadi tidak 

mendapatkan hak – haknya. Karena seharusnya debitur memperoleh restrukturisasi sesuai 

dengan regulasi pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, 

dengan begitu perlindungan hukum bagi debitur sangat diperlukan untuk melindungi hak – hak 

para debitur. Selain itu berdasarkan analisi dari data yang diperoleh bagaimana Bank BPR X 

tersebut dapat melakukan kebijakan yang terkesan membodohi para debitur, karena 

berdasarkan dari hasil data yang diperoleh melalui wawancara denganYuliana Adhiningsih 

selaku Manager Pemasaran Kredit dikatakan bahwa mayoritas dari debitur tersebut tidak 

memiliki latar belakang pendidikan yang bagus serta hanya warga desa yang minim 
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pengetahuan.71 Sehingga berarti para debitur hanya menurut dengan kebijakan yang BPR X 

tersebut berikan karena terbukti dengan para debitur yang mau melakukan perjanjian kredit  

dari awal tanpa meminta untuk dilakukan addendum melihat latar belakang yang seperti itu 

dapat dipastikan bahwa sebagian besar dari debitur tidak mengetahui regulasi aturan yang 

seharusnya yang saat ini sedang dijalankan seperti pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 

tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Maka dari itu menurut penulis bahwa pihak BPR X 

tersebut mengabaikan regulasi tersebut, karena tujuan dari restrukturisasi kredit sendiri yaitu 

untuk penyelamatan kredit sehigga seharusnya bank dapat memberikan restrukturisasi kredit 

berdasarkan dengan regulasi yang ada sehingga kredit dapat terselamatkan serta bank juga tidak 

akan mengalami kredit bermasalah. 

Jadi pada BPR X tersebut dalam melaksanakan restrukturisasi kredit tidak sesuai dengan 

regulasi pada POJK, yang mana hal tersebut menyebabkan debitur tidak memperoleh 

sepenuhnya hak yang seharusnya diperoleh. Sehingga kebijakan yang berbeda dengan 

pedoman dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan membuat tidak terciptanya perlindungan 

hukum bagi debitur di masa pandemi Coronavirus Disease 2019. Dengan tidak memberikan 

restrukturisasi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka 

BPR X tidak memberikan hak – hak yang seharusnya diperoleh para debitur hal tersebut 

bertentangan dengan konsep perlindungan hukum karena menurut Philipus M Hadjon 

perlindungan hukum adalah melindungi harkat dan martabat serta hak – hak asasi setiap 

manusia, sehingga jika dikaitkan dengan hal ini maka sama halnya dengan hukum memberikan 

perlindungan terhadap hak – hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya hak – hak tersebut sehingga BPR X melanggar hukum dengan tidak memberikan 

 

 

71 Hasil wawancara dengan informan yaitu Yuliana Adhiningsih ( Manager Pemasaran Kredit) pada tanggal 20 

April 2022 



 

hak debitur sepenuhnya. karena debitur sudah melaksanakan kewajibannya yaitu 

membayar tunggakan kredit maka seharusnya perbankan juga melaksanakan 

kewajibannya yaitu memberikan setiap hak debitur. Karena dari hasil penelitian terdapat 

beberapa debitur yang sebenarnya jika mendapatkan restrukturisasi mampu untuk 

melaksanakan kewajiban angsurannya, tetapi karena keberatan dengan syarat yang 

diberikan membuat debitur kemudian tidak berhasil memperoleh restrukturisasi untuk 

kreditnya. Sehingga pihak bank seharusnya lebih memperbaiki kebijakan yang diberikan, 

supaya setiap debitur yang terkena dampak Coronavirus Disease 2019 dapat terus 

melanjutkan kreditnya sehingga tidak terjadi penyitaan barang jaminan sehingga tujuan 

dari Otoritas Jasa Keuagan dalam menciptakan peraturan ini dapat terpenuhi 
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