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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan serta investasi negara Indonesia di jaman sekarang 

berkembangan dengan pesat adalah suatu bentuk transisi ke arah zaman 

liberalisasi perdagangan yang lebih maju pada aspek ekonomi. Perusahaan-

perusahaan berlomba-lomba dalam rangka memajukan mutu kualitas 

perusahaan supaya menjadi perusahaan tearbaik. Melalui persaingan 

perusahaan ini, mengakibatkan mayoritas perusahaan mencari suntikan dana 

untuk membiayai mereka dalam melakukan peningkatan tersebut. 

Batam adalah kota berkembang yang ada di Propinsi Kepulauan Riau, 

dimana Batam terdapat banyak sekali perusahaan-perusahaan bahkan kegiatan 

usaha yang cukup maju dan terkenal di Indonesia. Sehingga kredit sudah awam 

dikenal oleh masyarakat di Batam, karena perusahaan-perusahaan dan kegiatan 

usaha yang maju di Batam rata-rata membutuhkan suntikan dana untuk 

membiayai modal mereka untuk dapat lebih maju. Jika berbicara kredit maka 

masyarakat di Batam akan secara otomatis mencari bank yang memiliki bunga 

menarik agar mereka dapat menyanggupi untuk membayar kembali kewajiban 

mereka dalam waktu yang menurut mereka cocok dengan laba yang bakal 

diterima di kemudian harinya. 

Bank berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 

produk tabungan dan juga berfungsi sebagai penyalur dana tersebut kembali 
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pada masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan dalam bentuk pinjaman 

atau disebut juga dengan kredit. 

Indonesia memiliki 3 jenis bank meliputi bank sentral, bank umum dan 

bank perkreditan rakyat. Bank sentral bertanggung jawab kestabilan sistem 

finansial, sektor perbankan,  pemeliharaan stabilitas nilai mata uang dan atas 

kebijakan moneter. Bank Indonesia berperan selaku bank sentral di negara 

Indonesia. 

Bank Indonesia berawal dari didirikannya De Javasche Bankpada tahun 

1828 di masa Hindia Belanda dan bertugas sebagai bank bertugas mencetak dan 

mengedarkan uang. Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan 

Undang-Undang Pokok Bank Indonesia adalah penetapan berdirinya Bank 

Indonesia sebagai bank sentral dan menggantikan tugas De Javasche Bank di 

sistem perbankan, pembayaran dan bidang moneter.1  

Terbitnya Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral 

memiliki isi mengenai tugas dan kedudukan Bank Indonesia sebagai bank 

sentral, dan berbeda dengan bank lain yang berfungsi komersial. Tugas Bank 

Indonesia meliputi “membantu Pemerintah dalam, mengatur, menjaga dan 

memelihara kestabilan nilai Rupiah, dan mendorong kelancaran produksi dan 

pembangungan serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf 

hidup rakyat”.2  

                                                             
1 M. Ashadhi, Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: 

Bank Indonesia, 2005), hlm. 1 
2 Wikipedia, “Bank Indonesia” https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia diakses pada tanggal 20 

Februari 2019 
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Selain adanya Bank Indonesia yang mengatur perbankan di Indonesia, 

ada juga lembaga independen yang mengawasi dan mengatur perbankan di 

Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

didirikan melalui disahkan Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas yang sedikit 

berbeda dengan Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia memiliki tugas untuk 

mengatur perbankan secara makro melalui peraturan Bank Indonesia, Surat 

Edaran dan Undang-undang yang berdampak langsung ataupun tidak langsung 

dengan kestabilan moneter sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya 

bertugas dalam mengatur perbankan secara mikro melalui kegiatan 

pengawasan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran dan Undang-

undang yang berdampak dengan perbankan. 

Awal mula terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah salah satu 

upaya pemerintah untuk menghindari krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 

terulang kembali. Perekonomian Indonesia mendapat pelajaran yang besar 

akibat kritis ekonomi tersebut. Krisis ekonomi tersebut menyebabkan kondisi 

ekonomi mengalami kekacauan sehingga pemerintah lebih berhati-hati dalam 

membuat keputusan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut Undang-Undang 

No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia seharusnya telah didirikan pada 

tahun 2002, namun pada praktiknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru 

didirikan pada tahun 2011 melalui Undang-Undang No.21 Tahun 2011 yang 

disahkan pada 22 November 2011. 
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Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibentuk pada jaman penjajahan 

Belanda di abad 19. Sebelum BPR terbentuk, diawali dengan pembentukkan 

Bank Kredit Rakyat (BKR) dan Lumbung Desa. Bank Kredit Rakyat (BKR) 

dan Lumbung Desa dibentuk dengan tujuan agar para petani, pegawai dan 

buruh tidak meminjam uang pada rentenir yang berbunga pinjaman yang tinggi. 

Pasca merdeka Indonesia, pendirian bank-bank pasar di lingkungan pasar 

mendapatkan dukungan dari Pemerintah dengan tujuan memberikan pelayanan 

keuangan bagi pedagang pasar. BPR merupakan perubahan dari Bank-bank 

Pasar ini. Kemudian BPR berkembang dengan pesat di Indonesia.3 

BPR adalah solusi untuk masyarakat yang tidak dapat mencapai bank 

umum dan mayoritas masyarakat yang  berada di kota terpencil yang hanya ada 

beberapa kecamatan. BPR lebih terkenal daripada bank umum di kota-kota 

kecil. BPR memiliki fungsi yang berorientasi dalam memberikan layanan 

kepada nasabah yang tidak dapat tercapai di bank umum dan BPR juga lebih 

dikenal di kota-kota kecil daripada bank umum, hal ini merupakan alasan BPR 

dapat bertahan sampai saat ini. Sesuai perkembangan saat ini, Saat ini, BPR 

tidak hanya ada di kota kecil, tetapi juga telah hadir di kota-kota besar.4  

Bank umum dan BPR masing-masing memiliki layanan dan produk 

yang berbeda. Bank umum memiliki kegiatan penghimpun yang berarti 

kegiatan membeli dana dari masyarakat, atau dikenal dengan funding, 

                                                             
3 Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, ed. 2, cet. 1, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2006), hlm. 195 
4 Totok Budisantoso dan Nuritomo, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, ed. 3, cet. 1, (Jakarta: 

Salemba, 2014), hlm. 111 



5 
 

  Universitas Internasional Batam 
Jelvin Suryanto, Analisis Yuridis Terhadap Upaya Perlindungan Debitur dengan Jaminan Hak 
Tanggungan Melalui Penerapan Restrukturisasi Kredit Bermasalah Bank Perkreditan Rakyat   

di Batam, UIB Repository©2019 

dilakukan dengan menawarkan berbagai produk tabungan yang dikenal sebagai 

rekening, deposito, tabungan dan giro.5 

Kegiatan kedua merupakan menyalurkan dana (lending), kegiatan ini 

dilakukan dalam penyaluran dana kepada masyarakat dengan dana yang telah 

dihimpun dari masyarakat dengan bentuk pinjaman atau dikenal sebagai kredit. 

Pada umumnya terdapat beberapa jenis kredit yang diberikan yaitu kredit 

perdagangan, investasi, produktif, konsumtif, modal kerja dan profesi. Kredit 

investasi diberikan kepada pengusaha di bidang investasi atau penanaman 

modal. Kredit modal kerja diberikan untuk modal bisnis. Kredit perdagangan 

diberikan pada pedagang yang akan memperbesar, memperluas atau 

memfasilitasi kegiatan perdagangan. Kredit produktif diberikan untuk  modal 

kerja atau investasi dan perdagangan. Kredit konsumtif diberikan untuk  

kebutuhan pribadi seperti kebutuhan makanan, pakaian ataupun tempat tinggal. 

Kredit profesi diberikan kepada kalangan profesional seperti pengacara, dokter 

atau dosen.6 

Bank umum memiliki pelayanan jasa sebagai berikut, jasa pengiriman 

uang melalui bank (transfer), kliring (clearing), jasa penyewaan kotak aman 

(save deposit box), kartu kredit, jasa pertukaran valuta asing..7 

Kegiatan BPR secara umum hampir sama dengan kegiatan bank umum, 

hanya jumlah pelayanan jasa BPR lebih sedikit. BPR memiliki kegiatan 

                                                             
5 H. Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 36 
6 Ibid 
7 Ibid 
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menghimpun dana (funding) dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito 

dan menyalurkan dana (lending) dalam bentuk kredit perdagangan,  investasi, 

konsumtif dan modal kerja. BPR memiliki keterbatasan kegiatan, sehingga 

BPR tidak boleh memberikan layanan jasa seperti kegiatan asuransi, kliring, 

simpanan giro dan melaksanakan kegiatan valuta asing.8 

Kepercayaan yang diberikan kepada pihak lain akan memenuhi sesuatu 

yang telah dijanjikan di masa yang akan datang merupakan dasar atas kredit. 

Hal yang dijanjikan dapat dalam berbentuk barang, uang atau jasa. Tetapi 

dengan adanya perjanjian belum tentu berarti kredit telah terjadi. Agar 

terjadinya suatu kredit maka yang berjanjikan melakukan sesuatu pada masa 

yang akan datang harus menerima sesuatu barang, uang atau jasa terlebih 

dahulu.9 

Kredit macet terjadi secara terus-menerus dan dalam angka besar dapat 

mengakibatkan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kredit macet juga dapat menyebabkan kerugian pada bank karena terjadinya 

kredit macet akan mengakibatkan ketersediaan dana bank menipis.  Terjadinya 

kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dapat berupa faktor 

internal maupun eksternal.10 

                                                             
8 Ibid, hlm. 38 
9 Indra Darmawan, Pengantar Uang Dan Perbankan, cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 88 
10  Reny Widya Astari, “Penyebab Kredit Macet dan Penyelesaiannya” 

https://kreditgogo.com/artikel/Kredit-Tanpa-Agunan/Penyebab-Kredit-Macet-dan-

Penyelesaiannya.html diakes pada tanggal 20 Februari 2019 

https://kreditgogo.com/artikel/Kredit-Tanpa-Agunan/Penyebab-Kredit-Macet-dan-Penyelesaiannya.html
https://kreditgogo.com/artikel/Kredit-Tanpa-Agunan/Penyebab-Kredit-Macet-dan-Penyelesaiannya.html
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Faktor internal yang menyebabkan kredit macet yaitu pegawai, 

pengurus atau pemiliki memiliki itikad yang tidak baik, sistem administrasi, 

pengawasan kredit dan informasi kredit macet yang lemah, terjadinya 

penyimpangan saat proses pengajuan kredit,. Faktor eksternal yang 

menyebabkan kredit macet yaitu debitur ataupun kegiatan usaha debitur 

mengalami musibah, terjadi kegagalan terhadap usaha debitur, kegiatan 

ekonomi menurun dan suku bunga kredit yang tinggi.11 

Suatu kredit dapat dikatakan macet hanya setelah terjadi tunggakan 

angsuran pokok dan/atau bunga setelah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) 

hari.12 

Bank Perkreditan Rakyat dalam menjaga kelangsungan hidupnya, perlu 

adanya penanganan kredit bermasalah yang tepat. Sebagaimana ditentukan 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang 

Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset 

Produktif Bank Perkreditan Rakyat, tertanggal 27 Desember 2018, penanganan 

kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit dan dilakukan melalui 

penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), 

dan penataan kembali (restructuring). Penanganan kredit bermasalah dengan 

restrukturisasi adalah suatu cara alternative sebelum melakukan penyelesaian 

melalui lembaga hukum. 

                                                             
11 Ibid 
12 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 

hlm. 429 
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Restrukturisasi Kredit merupakan kebijakan dan prosedur tertulis yang 

bersifat wajib untuk setiap BPR, hal ini diatur di dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan 

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan 

Rakyat. Sehingga setiap debitur BPR yang memiliki kredit bermasalah, 

berkesempatan untuk mendapatkan restrukturisasi kreditnya dengan 

pertimbangan dari Bank Perkreditan Rakyat. 

Restrukturisasi Kredit dapat menyelamatkan kredit debitur yang 

bermasalah dan juga dapat melindungi debitur dari penyitaan jaminan yang 

diagunkan. Apabila tidak ada Restrukturisasi Kredit, maka debitur yang 

memiliki kredit bermasalah secara langsung akan dilakukan upaya 

penyeleasaian kredit melalui pengadilan. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik dan  

berkeinginan untuk mengambil judul proposal skripsi  “ANALISIS YURIDIS 

TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN DEBITUR DENGAN JAMINAN 

HAK TANGGUNGAN MELALUI PENERAPAN RESTRUKTURISASI 

KREDIT BERMASALAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI BATAM”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan diatas, maka 

penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 
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1. Apa bentuk perlindungan yang debitur dapatkan sebagai pengguna jasa 

Bank Perkreditan Rakyat di Kota Batam setelah restrukturisasi kredit? 

2. Apa akibat hukum dari penerapan restrukturisasi kredit Bank Perkreditan 

Rakyat di Kota Batam? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan oleh penulis, maka 

penelitian hukum ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui bentuk perlindungan debitur dengan penerapan restrukturisasi 

kredit bermasalah Bank Perkreditan Rakyat di Batam. 

2. Mengetahui akibat hukum dari penerapan restrukturisasi kredit Bank 

Perkreditan Rakyat di Batam. 

 

Penulis berharap dari penelitian juga dapat memberikan manfaat teoretis 

dan manfaat praktis sebagai berikut : 

1. Secara teoretis diharapkan dari pembahasan terhadap permasalahan yang 

diteliti akan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bentuk 

perlindungan debitur sebagai pengguna jasa Bank Perkreditan Rakyat di 

Kota Batam melalui penerapan restrukturisasi kredit yang bermasalah serta 

akibat hukum dari restrukturisasi kredit. 

2. Secara praktis dari pembahasan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan 

acuan ataupun masukkan untuk kalangan akademisi dalam menambah 
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wawasan. Melalui pembahasan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

masukan Bank Perkreditan Rakyat di Batam dalam memberikan 

restrukturisasi kredit dengan pertimbangan yang bertanggung jawab dan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan 

debitur Bank Perkreditan Rakyat di Kota Batam melalui penerapan 

restrukturisasi kredit bermasalah ini dan akibat hukum dari restrukturisasi 

kredit. 


