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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini telah ditegaskan 

didalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Dasar 1945 yang ditambahkan 

berdasarkan amandemen ketiga yang terjadi pada sidang tahunan MPR 

2001 dan disahkan pada tanggal 10 November 2001.1 Landasan yuridis 

atau landasan konstitusional lain bahwa negara Indonesia adalah negara 

hukum tercermin dengan jelas dari beberapa pasal dalam Undang Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu:  (a) Pasal 24 angka 1 menyatakan: 

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan perasilan guna menegakkan hukum keadilan, (b) Pasal 

27 angka 1 menyatakan: segala warga negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, (c) Pasal 28 (huruf A 

sampai dengan huruf J) yang memuat tentang Perlindungan Hak Asasi 

Manusia (HAM). 2 

Selain itu landasan dasar hukum Indonesia dapat ditemukan dalam 

bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan 

Negara, yaitu: (a) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum 

(Rechtsstaat) Negara Indonesia tidak berdasar atau kekuasaan belaka 

(Machtsstaat), (b) Sistem konsutisional. Pemerintah berdasar atas sistem 

                                                      
1 R. Rahaditya, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, PT Pustaka Mandiri, 

Tangerang, 2013, hal. 91. 
2 Ibid, hal. 162. 
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konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak 

terbatas). Dalam hal tujuan bernegara, negara bertugas dan bertanggung 

jawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Konsep negara hukum (rule of law) mulai muncul pada abad ke-19 

bersamaan dengan lahirnya negara konstitusi dan demokrasi dimana 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. 

Kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan akan berdasarkan kedaulatan 

hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan 

ketertiban hukum. Hukum sebagai dasar, diwujudkan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar 

negara. Pengertian negara hukum berdasarkan konsep tersebut adalah 

negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas 

hukum, dimana dimaksudkan, rule of law adalah rule by the law dan 

bukan rule by the man.3 

Negara hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi 

(supreme) sehingga terciptalah istilah supremasi hukum. Supremasi 

hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu, negara hukum tidak boleh 

mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Apabila suatu negara berdasar atas 

hukum, maka konsekuensinya, pemerintahan negara itu juga harus 

                                                      
3 Ibid, hal.159. 
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berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan 

penyelenggaraan pemerintahan.4 

Selain menjalankan tugas negara yang tercantum dalan UUD 1945, 

negara Indonesia juga memiliki peranan untuk meningkatkan 

perekonomian negara ini. Negara Indonesia dibantu dengan Bank 

Indonesia mempunyai peranan sebagai perantara antara para pihak yang 

mempunyai dana lebih dengan pihak yang memerlukan dana. Dalam dunia 

modern sekarang ini, peranaan perbankan dalam memajukan 

perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang 

berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. 

Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang, kita tidak akan 

dapat lepas dari dunia perbankan jika hendak menjalankan aktivitas 

keuangan, baik perorangan maupun lembaga atau perusahaan.5 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi 

utamanya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal 

ini didukung oleh Pasal 1 angka 2 UU Perbankan yang menjelaskan 

pengertian dari Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan Indonesia dalam 

melakukan usahanya yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi 

utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian, memiliki peranan yang strategis untuk 

                                                      
4 Ibid. 
5 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 3. 
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menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat 

banyak. 6 

UU Perbankan memperkenankan bank umum untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:7  

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

b. Memberikan kredit; 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; 

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun 

untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank 

yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan 

dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 

2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan 

surat-surat dimaksud; 

3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan peruntah; 

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 

5. Obligasi; 

6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 

                                                      
6 Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 juncto No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
7 Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 1998 juncto No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
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7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 

dengan 1 (satu) tahun; 

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk kepentingan nasabah; 

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau 

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan 

menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan 

wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 

g. Menerima pembayaran dari atas tagihan surat berharga dan 

melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga; 

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak; 

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah 

lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di 

bursa efek; 

k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan 

kegiatan wali amanat; 

l. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan 

pertaturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut, Bank Umum dapat pula 

melibatkan diri dalam: 
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a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, 

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau 

perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, 

modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga 

kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk 

mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik 

kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan  

d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana 

pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan dana pensiun yang berlaku. 

Kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu usaha Bank 

Umum yang dijelaskan dalam Pasal 6 huruf b UU Perbankan. Kegiatan 

pemberian kredit ini didukung Pasal 8 UU Perbankan yang menentukan: 

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan 

kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk 
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melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud 

sesuai dengan yang diperjanjikan.8  

2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman 

perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia.9  

Pada prinsipnya, bank memutuskan akan memberikan kredit 

apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan 

tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik 

nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya 

kepada bank. Itikad baik nasabah akan diperoleh bank dari data yang 

disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya. Dana yang 

disalurkan bank kepada pihak lain mempunyai dampak dalam 

pengembalian dana kepada para nasabah kreditur. Oleh karena itu, bank 

dalam menyalurkan atau menanamkan dananya, di samping bertujuan 

memperoleh pendapatan, meningkatkan investasi serta meningkatkan 

modal, harus pula memperhatikan aspek penerimaan kembali dana yang 

telah disalurkan tersebut.10 

Pemberian kredit merupakan kegiatan yang utama bagi bank, 

karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor tersebut baik 

dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit 

yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha 

                                                      
8 UU Nomor 10 Tahun 1998 juncto No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
9 UU Nomor 10 Tahun 1998 juncto No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
10 Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

1998, hal. 12. 
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dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan 

sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku 

bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai 

kepada pengendalian atas kredit bermasalah. Sedemikian penting aktivitas 

pemberian kredit terlihat dari pendapat Zulkarnain Sitompul yang 

menyebutkan sebagai berikut:11 

“Pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang 

dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi 

penyebab bangkrutnya sebuah bank.” 

 

Di pihak lain, Muhamad Djumhana menyebutkan mengenai kredit 

perbankan sebagai berikut:12 

“Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan 

tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada 

nasabah, melainkan sangatlah kompleks karena 

menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak 

diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kredit, alokasi 

dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan 

perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, 

pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. 

 

Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur 

yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, tidak berlebihan 

bahwa penanganannya pun harus dilakukan secara hati-

hati dengan ditunjang profesionalisme secara integritas 

moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan 

pejabat perkreditan tersebut.” 

 

Beberapa ketentuan UU Perbankan memberikan pengaturan 

tentang kredit perbankan di Indonesia secara umum. Ketentuan-ketentuan 

tersebut antara lain mengatur tentang penetapan pemberian kredit sebagai 

usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 6 huruf b), 

                                                      
11 Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan, Books Terrace & Library, Bandung, 2005, 

hal.186. 
12 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan III, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2000, hal. 247 
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tentang ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau 

pembiayaan (Pasal 11), tentang pencairan jaminan (Pasal 12A), tentang 

pengertian-pengertian kredit (Pasal 1 angka 11) dan agunan (Pasal 1 angka 

23).13 

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur sebelum 

bank memberikan kredit, analisis kredit merupakan hal yang penting untuk 

dilakukan. Ketentuan Pasal 8 angka 1 UU Perbankan menegaskan agar 

bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terlebih dahulu 

secara mendalam untuk memperoleh keyakinan atas itikad, kemampuan, 

serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Pemberian kredit memang merupakan kegiatan yang 

mengandung risiko tinggi sehingga harus dilakukan analisis kelayakan 

suatu permohonan kredit untuk meminimalkan risiko yang terkandung 

dalam penyaluran kredit tersebut. 14 Mengenai penjelasan dari Pasal 8 

angka 1 UU Perbankan dalam menjelaskan mengenai ketentuan yang 

harus dilakukan oleh bank dalam memperoleh keyakinan dan itikad baik, 

dalam dunia perbankan, kelima faktor tersebut dikenal dengan sebutan the 

five of credit analysis atau prinsip 5 C’s (character, capacity, capital, 

collateral, dan condition of economics)15 

Aspek hukum dalam analisis kredit adalah mengenai keterkaitan 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap beberapa 

hal yang perlu dinilai dalam menyusun analisis kredit, antara lain 

mengenai ketentuan hukum positif untuk mengetahui kelayakan atau 

                                                      
13 H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hal. 166. 
14 Zulkarnain Sitompul, loc.cit. 
15 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 158. 
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kebenarannya dan permohonan kredit usaha atau kegiatan yang dibiayai 

dengan kredit.16 Akan tetapi, walaupun bank telah melakukan upaya 

pengurangan risiko kredit dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian 

dalam pemberian kredit, akan tetap saja ada kemungkinan timbulnya 

kredit bermasalah. 

Dalam perjalanan waktu, berbagai faktor dapat memengaruhi 

kualitas dari kredit yang diberikan bank kepada debitur. Macetnya kredit 

yang diberikan dapat disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. 

Faktor internal berkaitan erat dengan keadaan di dalam internal usaha 

debitur itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi 

ekonomi secara keseluruhan yang berada diluar kekuasaan debitur. 

Nasabah debitur tidak dapat berbuat banyak apabila kondisi ekonomi 

mengalami resesi yang berpengaruh terhadap volume penjualan dan 

kelesuan daya beli konsumen. Faktor eksternal seperti gejolak nilai tukar 

juga berada di luar kekuasaan debitur yang dapat menggerus equivalent 

valuta asing dari rupiah yang dimiliki oleh nasabah debitur.17 

Kredit bermasalah juga dapat terjadi karena debitur mengalami 

kesulitan keuangan dan aliran kas yang kurang baik sehingga sulit untuk 

memenuhi kewajibannya terhadap bank (kreditur). Ketidakmampuan 

debitur dalam memenuhi kewajibannya akan membuat kualitas kredit 

bank memburuk serta mengurangi pendapatan bunga yang seharusnya 

diterima oleh bank. Adanya peningkatan atas kredit bermasalah akan 

                                                      
16 H. Budi Untung, Analisis Kredit Perbankan Tinjauan Secara Legal, Andi Offset, Yogyakarta, 

2011, hal. 9. 
17 Jonker Sihombing, Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah, PT Alumni, 

Bandung, 2009, hal. 68 
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berdampak dalam kelancaran operasional bank karena akan menyebabkan 

terganggunya pendapatan operasional bank, sehingga diperlukan upaya 

dalam mengatasi kredit bermasalah.18 

Berkaitan dengan realisasi kredit yang diterima oleh debitur, 

menurut ketentuan Pasal 12 angka 3 Peraturan Bank Indonesia No. 

7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas 

kredit dibagi menjadi lima kolektabilitas, yaitu:19 

1) Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria: 

a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat; 

b) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau bagian dari 

kredit yang dijaminkan dengan agunan tunai. 

2) Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria: 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang 

belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau  

b) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau 

c) Mutasi rekening relatif rendah; atau 

d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 

diperjanjikan; atau 

e) Didukung oleh pinjaman baru. 

3) Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria: 

a) Terdapa tunggakan angsuran dan/atau bunga yang telah 

melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau 

b) Sering terjadi cerukan; atau 

                                                      
18 Ibid 
19 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 

66-67. 
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c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau 

d) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjkan lebih dari 90 

(sembilan puluh) hari; atau 

e) Terjadi indikasi masalah keuangan yang dhadapi debitur; 

atau 

f) Dokumentasi pinjaman yang lemah. 

4) Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria: 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang 

telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau 

b) Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau 

c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) 

hari; atau 

d) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian 

kredit maupun peningkatan jaminan. 

5) Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria: 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang 

telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau 

b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau 

c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat 

dicairkan pada nilai wajar. 

Kredit bermasalah memberikan dampak ganda terhadap investasi, 

karena dana yang dikucurkan kepada debitur bermasalah terlambat 

kembali atau tidak kembali lagi kepada bank kreditur, yang demikian dana 

tersebut tidak dapat disalurkan kembali kepada debitur lain yang 
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membutuhkannya guna mengembangkan operasi bisnisnya. Dalam hal 

kredit bermasalah, untuk memperbaikinya atau memperlancar kredit yang 

semula tergolong diragukan atau macet, pihak bank perlu melakukan 

penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan 

yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka 

waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan 

penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Upaya 

penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi 

kredit baik berupa rescheduling, reconditioning, restructuring, maupun 

kombinasi.20 

Penanganan masalah kredit macet merupakan bagian penting dari 

upaya restrukturisasi bank. Dilema yang dihadapi otoritas yang berwenang 

menangani restrukturisasi perbankan adalah pilihan antara memisahkan 

pengelolaan kredit macet dari bank atau membiarkan bank tetap 

memegang aset tidak lancar tersebut.21 Restrukturisasi kredit merupakan 

terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan. Pada 

Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, restrukturisasi kredit adalah upaya 

perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap 

debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang 

dilakukan antara lain melalui:22 

 

                                                      
20 Kasmir, loc. cit., hal. 148-150. 
21 I Putu Gede Ary Suta dan Soebowo Musa, Membedah Krisi Perbankan : Anatomi Krisis dan 

Penyehatan Perbankan, Yayasan Sad Satria Bhakti, Jakarta, 2003, hal. 128. 
22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum 
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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. 

Ketentuan perundang-undangan mewajibkan bahwa setiap 

pemberian kredit harus didukung oleh jaminan, baik berupa jaminan utama 

yakni proyek yang dibiayai dengan kredit tersebut maupun jaminan 

tambahan yang tidak merupakan bagian dari objek yang dibiayai dengan 

fasilitas kredit. Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa: 

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun 

yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan 

untuk segala perikatan perseorangan.” 

 

Bank harus melakukan penilaian kualitas aktiva produktif secara 

jujur sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan 

penggolongan kualitas aktiva produktif tersebut menjadi objek yang turut 

diperiksa dan dijustifikasi Tim Pemeriksa Bank Indonesia pada waktu 

melakukan pemeriksaan secara langsung ke masing-masing bank. 

Pencadangan biaya untuk mengcover kualitas aktiva produktif yang 

dikategorikan tidak lancar, diragukan, dan macet, harus dilakukan oleh 

bank sesuai dengan ketentuan. Makin besar jumlah aktiva produktif bank 

yang diklasifikasikan, makin besar pula jumlah biaya yang harus 
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dicadangkan untuk itu, yang pada akhirnya akan memengaruhi jumlah 

keuntungan yang akan diperoleh.23 

Pelaksanaan proses restrukrurisasi kredit bermasalah 

mengakibatkan terjadinya perubahan klausul tentang hak dan kewajiban 

yang seharusnya ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak pada saat 

perjanjian awal. Dengan adanya perubahan klausul mengenai hak dan 

kewajiban, ini berarti terjadi perubahan atau pembaharuan dalam 

perjanjian kredit yang terlebih dahulu telah dilakukan negosiasi antara 

debitur dan kreditur. Selain pembaharuan perjanjian kredit antara debitur 

dan kreditur, maka perjanjian pengikatan jaminan juga harus diperbaharui 

sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan perjanjian kredit 

terbaru.24 

Dari penjelasan singkat di atas, meskipun pemberian kredit yang 

bermula dari kepercayaan, namun tidak sedikit kondisi seiring dengan 

perjalanan waktu, kondisi perekonomian berubah dan bertolak belakang 

dengan keadaan awal saat melakukan perjanjian kredit. Munculya suatu 

kredit bermasalah merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap bank dan 

dapat dikatakan secara singkat bahwa akibat hukum terjadinya 

restrukturisasi kredit bermasalah adalah batalnya perjanjian kredit awal 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

  Topik yang mirip dengan judul tersebut diatas telah pernah diteliti 

oleh peneliti sebelumnya antara lain penelitian yang dilakukan oleh Eddy 

Saputra (Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara) pada tahun 2016 

                                                      
23 Jonker Sihombing, op. cit., hal 70 
24 Ibid. 
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yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak dalam Penyelesaian 

Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit pada Bank CIMB 

Niaga”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria 

penentuan kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi, untuk 

mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi 

kredit bermasalah, serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap nasabah 

dengan terjadinya restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB 

Cabang Medan. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa hendaknya 

penentuan layak tidaknya suatu kredit bermasalah untuk dilakukan 

restrukturisasi kredit pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan oleh petugas 

penilai kelayakan restrukturisasi kredit bermasalah lebih diperketat 

ketentuannya, khususnya dalam hal itikad baik dan penilaian prospek 

usaha dari nasabah peminjam, sehingga persentase kemungkinan 

dicapainya keberhasilan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit 

bermasalah tersebut dapat lebih besar dicapai. Selain itu, bagi nasabah 

peminjam yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan kewajiban 

pembayaran hutang kepada Bank CIMB Niaga Cabang Medan selaku 

kreditur diambil tindakan tegas oleh bank dengan cara menempuh jalur 

hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

misalnya dengan melakukan penjualan di bawah tangan agunan yang telah 

diberikan, mengajukan parate eksekusi atau mengajukan gugatan perdata 

untuk melakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik nasabah 

peminjam yang beritikad tidak baik tersebut, sehingga dapat memberikan 

tekanan terhadap nasabah peminjam tersebut untuk dapat secara kooperatif 
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melunasi pembayaran hutangnya kepada bank selaku kreditur. Selanjutnya 

dalam hal pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan 

oleh Bank CIMB Niaga Cabang Medan diupayakan secara nyata memuat 

kemudahan syarat dan ketentuan dalam hal kewajiban pembayaran hutang 

nasabah peminjam (debitur) yang kesulitan bayar tersebut, sehingga 

pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut dapat membantu menyelesaikan 

kredit bermasalah tersebut dan menjadikan nasabah peminjam (debitur) 

dapat kembali menjalankan usahanya dengan lancar kembali. 

  Penelitian terdahulu lainnya yang menjadi bahan perbandingan 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Novirlanimisy (Fakultas Hukum, 

Universitas Sumatera Utara) pada tahun 2014 dengan judul “Pelaksanaan 

Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan 

Hambatannya pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang 

restrukturisasi kredit macet dalam praktik perbankan, untuk mengetahui 

ukuran dalam menentukan kredit macet yang layak dilakukan 

restrukturisasi, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses 

restrukturisasi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai”. 

Dalam tulisannya, penulis menganalisis bahwa restrukturisasi kredit 

dilakukan antara lain dengan perubahan tingkat suku bunga kredit, 

pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda, perpanjangan jangka waktu 

kredit atau penjadwalan kembali, penambahan fasilitas kredit/suplesi 

kredit, pengambilalihan aset debitur, pembayaran sejumlah kewajiban 

bunga yang dilakukan kemudian, penjualan agunan dan kombinasi dari 



18 
 

alternatif tersebut. Ukuran untuk menentukan kredit bermasalah 

disebutkan bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit 

terhadap debitur yang memenuhi kriteria yaitu debitur kesulitan 

pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, debitur kooperatif dalam 

menjalankan kewajibannya dan debitur memiliki prospek usaha yang baik 

dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi. 

Kemudian dalam hal hambatan yang dialami adalah debitur sulit untuk 

bekerja sama, tidak adanya keterbukaan debitur pada saat dilakukan 

negosiasi oleh bank, bank mengalami kesulitan dalam melakukan 

pendekatan terhadap debitur karena sikap debitur yang tidak kooperatif, isi 

putusan restrukturisasi yang telah disepakati bersama tidak dijalankan 

sesuai kesepakatan, restrukturisasi kredit tidak didukung dengan informasi 

mengenai dokumen yang lengkap tentang usaha debitur serta bank 

mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha debitur 

maupun keuangan debitur secara langsung. 

  Penelitian lain yang dijadikan perbandingan dalam penulisan tesis 

ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Herliana Wijaya Kusumah 

(Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan) pada tahun 2006 dengan 

judul “Kajian Hukum atas Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet 

dalam Sistem Perbankan Indonesia”. Tujuan dalam penulisan ini adalah 

untuk mengetahui bahwa kredit macet dapat menjadi lancar kembali 

dengan melakukan proses penyehatan usaha debitur atau dengan cara 

merestrukturisasi, untuk mengetahui bahwa sengketa kredit macet dapat 

diselesaikan dengan baik tanpa harus melalui proses hukum kepailitan, 
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untuk mengetahui bahwa kapan debitur perlu menggunakan proses hukum 

kepailitan untuk penyelesaian sengketa kredit macetnya, dan untuk 

mengetahui bagaimana cara penyelesaian menggunakan arbitrase. Dalam 

akhir penelitiannya, disimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet dapat 

dilakukan melalui negosiasi dan mediasi oleh kreditur (bank antara lain 

dengan cara restrukturisasi kredit baik dengan cara penjadwalan kembali 

pelunasan kredit (rescheduling) atau dengan penataan kembali persyaratan 

kredit (reconditioning) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. Cara-cara tersebut dianggap sebagai cara paling baik 

bagi kreditur karena sebagaimana diketahui bahwa bank yang sehat adalah 

bank yang memiliki debitur yang lancar. Apabila dengan restrukturisasi 

kredit, usaha penyelesaian masalah kredit macet tidak dapat dilakukan 

karena prospek usaha debitur kurang dapat dipertanggungjawabkan, 

namun debitur koperatif, maka penyelesaian sengketa kredit macet 

tersebut dapat dilakukan melalui proses alternatif penyelesaian sengketa 

atau melalui proses arbitrase. Penyelesaian dengan cara ini setelah 

berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa, relatif menjadi tumpuan kreditur untuk 

mendapatkan kembali haknya dalam waktu yang relatif singkat dan pasti. 

Dalam hal tidak dapat dilakukan penyelesaian dengan cara restrukturisasi 

kredit namun penyelesaian melalui proses arbitrase dan alternatif 

penyelesaian sengketa (APS), maka sepanjang memenuhi persyaratan 

proses hukum kepailitan pihak kreditur dengan sangat terpaksa 

melaksanakan penyelesaian melalui hukum kepailitan. Dengan berlakunya 
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Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka undang-

undang ini relatif menjadi senjata pamungkas bagi kreditur untuk 

memperoleh kembali hanya atas utang debitur yang telah jatuh tempo dan 

dapat dibayar. 

  Dengan demikian dalam dunia perbankan, alternatif penyelesaian 

sengketa kredit macet dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien 

berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut diatas, dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga) yaitu: penyelesaian melalui negosiasi dan mediasi, 

penyelesaian melalui proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa 

(the first resort), dan penyelesaian melalui proses hukum kepailitan (the 

last resort and pressure valve). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, dapatlah diidentifikasikan 

beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, yaitu: 

1.2.1 Bagaimana pengaturan restrukturisasi kredit bermasalah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia? 

1.2.2 Bagaimana penerapan restrukturisasi kredit bermasalah pada 

perbankan di Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan tesis ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui, menjawab, serta memberikan pemahaman 

mengenai kriteria dalam penentuan kredit bermasalah yang dapat 

dilakukan proses restrukturisasi. 
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1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap debitur 

atas terjadinya restrukturisasi kredit. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari kajian terhadap penyelesaian kredit bermasalah dengan cara 

restruktur ini diharapkan dapat memberikan penjelasan antara lain: 

1.4.1 Secara teoritis diharapkan dapat menjadi tambahan pemikiran 

untuk pengembangan hukum perdata pada umumnya serta hukum 

perbankan pada khususnya. 

1.4.2 Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan bagi praktisi untuk 

panduan dalam kajian penyelesaian kredit bermasalah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan mengenai; latar belakang yang 

mendasari permasalahan dalam tulisan tesis, perumusan 

masalah yang akan dibahas, juga menjelaskan tujuan 

penulisan, kerangka penulisan, metodologi penelitian yang 

digunakan, serta sistematika penulisan yang digunakan 

dalam penulisan tesis ini. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini memuat penjelasan mengenai landasan teori yang 

mendasari penelitian ini. Menguraikan kebijakan 

perkreditan dan teknik penyelesaian kredit bermasalah, 

serta batasan-batasan yang dilakukan dalam pemberian 

kredit untuk mengurangi risiko yang timbul. 
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BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini akan menguraikan bagaimana penyelesaian kredit 

bermasalah dinilai dalam sistem hukum di Indonesia 

dengan melakukan restrukturisasi. 

BAB IV Pembahasan dan Analisis 

Bab ini membahas mengenai teknik penyelesaian kredit 

bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit beserta 

contoh kasusnya. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab terakhir ini, penulis membuat Kesimpulan dan 

Saran yang timbul karena pembahasan yang dilakukan 

dalam penelitian ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




