
 
 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Penulis telah melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis 

Terhadap Tindakan Bank dalam Melakukan Pemberian Tanda Khusus 

pada Objek Jaminan Milik Debitur yang Menunggak sehingga Penulis 

akan memberikan kesimpulan atas rumusan masalah yang telah diteliti 

oleh Penulis, yaitu: 

1. Pihak bank dapat dituntut atau digugat atas tindakannya dalam 

melakukan pemberian tanda khusus pada objek jaminan yang 

menunggak. Pasal pidana yang dapat dijerat yaitu Pasal 310 ayat (1) 

tentang pencemaran nama baik, Pasal 406 ayat (1) tentang 

pengrusakan, ataupun Pasal 167 ayat (1) tentang memasuki pekarangan 

orang lain tanpa izin. Apabila debitur akan menggugat ganti rugi maka 

pihak bank dapat digugat dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang 

Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini dikarenakan adanya hak subjektif 

debitur yang telah dilanggar yang menyebabkan debitur merasa nama 

baiknya dicemarkan dan menimbulkan malu terhadap tetangga di 

sekitar. 

2. Tindakan pemberian tanda khusus tidak diatur secara rinci di peraturan 

perundang-undangan manapun terkait dengan penanganan kredit yang 

menunggak. Maka dari itu, dibutuhkan suatu perlindungan hukum 

terutama bagi pihak bank agar dapat menghindari resiko di kemudian 
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hari. Perekenomian yang buruk membuat debitur akan menjadi 

semakan kritis sehingga tidak dapat dihindari bahwa debitur akan 

mencari kelemahan pihak bank sebagai bentuk perlawanan akibat 

kredit menunggak. Penulis menilai bahwa salah satu kelemahan pihak 

bank yaitu klausula mengenai tindakan pemberian tanda khusus tidak 

dituangkan ke dalam perjanjian kredit. Hal ini tentu salah apabila pihak 

bank melakukan sesuatu yang bukan merupakan kesepakatan dengan 

debitur sejak awal kredit. Bentuk perlindungan hukum yang pasti 

adalah dengan cara menuangkan klausula mengenai pemberian tanda 

khusus ketika debitur menunggak ke dalam perjanjian kredit. Apabila 

sudah dituangkan ke dalam perjanjian kredit maka telah memenuhi 

unsur terjadinya perjanjian sebagaimana pada Pasal 1320 KUH Perdata 

yaitu adanya kesepakatan para pihak. Segala sesuatu yang telah 

dituangkan ke dalam perjanjian kredit maka berdasarkan asas pacta 

sunt servanda menjadi undang-undang yang harus ditaati oleh para 

pihak yang terikat di dalam perjanjian tersebut. 

 

B. Keterbatasan 

Penulis dalam melakukan penelitian dan wawancara menghadapi 

keterbatasan, seperti: 

1. Narasumber yang diwawancarai oleh Penulis merupakan profesi 

hukum sehingga terdapat kesulitan dalam menetapkan waktu untuk 
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bertemu karena narasumber mempunyai banyak urursan dalam 

pekerjaannya. 

2. Data mengenai debitur menunggak di BPR Central Kepri sulit diakses 

atau ditemukan karena telah 4 (empat) kali ganti core banking system 

sehingga tidak dimungkinkan untuk mengakses data yang telah lama 

berlalu. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis serta 

pembahasan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka Penulis akan 

memberikan sejumlah rekomendasi seperti berikut: 

1. Pihak bank harus menganalisa calon debitur dengan menerapkan 

prinsip 5C yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Condition of 

Economy, Colateral. Hal ini untuk memperendah atau menghindari 

resiko seperti kredit bermasalah atau kredit menunggak. 

2. Pihak bank tidak selalu harus melakukan pemberian tanda khusus 

terhadap objek jaminan setiap kali debitur menunggak. Upaya dalam 

menghadapi kredit menunggak dapat dilakukan dengan cara 

pendekatan terhadap debitur dan menemukan sebab-sebab terjadinya 

kredit yang menunggak tersebut. Apabila tidak ada itikad baik debitur 

untuk melakukan pembayaran maka pihak bank dapat mengeluarkan 

surat peringatan untuk mengingatkan debitur akan kewajibannya. 
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3. Pihak bank yang akan melakukan pemberian tanda khusus terhadap 

objek jaminan menunggak harus berhati-hati agar tidak melanggar 

keadilan, kesusilaan dan ketertiban umum. Tindakan pemberian tanda 

khusus tidak secara rinci diatur oleh peraturan perundang-undangan 

sehingga tindakan tersebut jangan dilakukan secara berlebihan dan 

mengakibatkan adanya tuntutan ataupun gugatan dari debitur. 

4. Apabila tindakan pemberian tanda khusus pada objek jaminan 

menunggak tidak dituangkan dalam perjanjian kredit sejak awal maka 

seharusnya tidak perlu dilakukan karena tidak adanya suatu 

kesepakatan antara kreditur dan debitur. Hal ini yang kemudian dapat 

dijadikan alasan debitur untuk menuntut atau menggugat pihak bank. 

Jika tindakan pemberian tanda khusus dibutuhkan dalam upaya 

menghadapi kredit menunggak, maka dapat dituangkan sejak awal 

dalam perjanjian kredit. Maka, perlindungan hukum terhadap pihak 

bank telah jelas dalam perjanjian kredit yang sudah disepakati 

berdasarkan asas pacta sunt servada berlaku bagi mereka yang 

menyepakatinya. 
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