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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum, karena dalam unsur 

suatu negara merupakan hal penting dalam pembahasan tersebut. Dimana hal 

penting disini adalah dalam terbentuknya suatu Negara tentu ada terbentuknya 

suatu peraturan hukum yang mengatur dalam tiap warga negaranya. Dengan 

kata lain perlindungan hukum ini dapat dikatakan sebagai gambaran tersendiri 

dalam fungsi hukum itu sendiri, dimana hukum yang memiliki konsep yaitu 

memberi suatu kepastian, kemanfaatan, keadilan, kedamaian dan ketertiban. 

Definisi diatas telah menimbulkan beberapa para ahli dalam 

mengungkapkan pendapatnya mengenai tentang perlindungan hukum, yaitu: 

a. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “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.” 

b. Menurut Philipus M. Hadjon “Perlindungan Hukum adalah 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.” 
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Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum 

dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering 

disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi 

menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut: 

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah 

terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya 

bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena 

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong 

untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 

diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai 

perlindungan hukum preventif. 

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan 

Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum 

ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu 

dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
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manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan 

kewajiban masyarakat dan pemerintah. 

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak 

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan 

dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.1 

 

B. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Bank 

 Pihak-pihak yang merupakan kreditur, bisa itu perorangan, perusahaan, 

organisasi ataupun pemerintah, dimana kreditur akan menagih atau memberi 

pinjaman kepada pihak lain (debitur atau peminjam kredit), dimana atas 

penjualan jasa atau barang maupun pinjaman secara tunai. Sehingga dalam hal 

ini kedua belah pihak berkaitan, baik itu debitur maupun kreditur dengan 

melakukan suatu perjanjian, bahwa setelah dilakukannya perjanjian dan pihak 

peminjam mendapatkan pinjaman, tentu hal ini dari pihak debitur pada waktu 

yang telah disepakati harus mengembalikan uang yang di pinjamnya. Perjanjian 

melahirkan hak bagi kreditur untuk memutuskan jumlah biaya yang timbul dari 

proses hutang piutang debitur, memperoleh pembayaran hutang debitur, 

memberikan denda kepada debitur atas keterlambatan pembayaran dan 

                                                             
1 Tesishukum, Perlindungan Hukum, http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-

para-ahli/ diakses pada tanggal 30 Maret 2019 

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
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menguasai objek jaminan hutang. Selain itu, kreditur juga memiliki kewajiban 

untuk menyerahkan dana pinjaman kepada debitur sesuai kesepakatan dan 

mengelola penguasaaan hak kebendaan secara baik.2 

 

a. Bank Sentral 

Bank Sentral secara umum adalah instansi yang memiliki 

tanggungjawab atas kebijakan moneter di suatu Negara. Bank Sentral 

menjaga kestabilan di sektor perbankan, sistem finansial secara seluruhnya 

dan menjaga kestabilan nilai mata uang. Secara rinci, Bank Sentral adalah 

instansi memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau harga 

mata uang yang berlaku di suatu Negara, yaitu naik turunnya harga atau 

nilai uang, atau dikenal dengan inflasi. Adanya Bank Sentral dalam suatu 

negara untuk menjaga tingkat inflasi tetap terkendali, supaya perekonomian 

berada pada posisi optimal, dan tetap di nilai yang serendah mungkin, 

menjaga keseimbangan jumlah barang dan uang.3 

 

b. Bank Umum 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa “Bank umum 

adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau 

                                                             
2 Syarifah, “Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur Penyelesaian Wanprestasi” https://text-

id.123dok.com/document/4yrk6w6jz-hak-dan-kewajiban-debitur-dan-kreditur-penyelesaian-

wanprestasi.html diakses pada tanggal 17 Juli 2019 
3 Wikipedia, “Bank Sentral” https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_sentral diakses pada tanggal 25 

Januari 2019 

https://text-id.123dok.com/document/4yrk6w6jz-hak-dan-kewajiban-debitur-dan-kreditur-penyelesaian-wanprestasi.html
https://text-id.123dok.com/document/4yrk6w6jz-hak-dan-kewajiban-debitur-dan-kreditur-penyelesaian-wanprestasi.html
https://text-id.123dok.com/document/4yrk6w6jz-hak-dan-kewajiban-debitur-dan-kreditur-penyelesaian-wanprestasi.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_sentral
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berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran”. Bank umum merupakan lembaga keuangan yang 

bertugas dalam menghimpun dana dari masyarakat, yang berbentuk 

simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yaitu dalam 

bentuk kredit, dan bank umum sering disebut sebagai bank komersial, 

sesuai jasa yang diberikan berbentuk umum, umum yang dimaksud adalah 

karena dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.” 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank Umum memiliki 

kegiatan usaha sebagai berikut:4 

a) “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

b) Memberikan kredit. 

c) Melakukan penerbitan dari surat yang berisi pengakuan hutang. 

d) Baik hanya untuk kepentingan sendiri, atau perintah dari nasabah, 

bank akan menjamin, membeli, atau menjual atas resikonya: 

a. Bahwa dalam perdagangan terdapat surat, surat tersebut berupa 

surat wesel atau yang telah disepakati oleh bank, dimana masa 

berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam 

perdagangan. 

                                                             
4 OJK, “Bank Umum” https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx diakses 

pada tanggal 25 Januari 2019 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx
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b. Dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, 

kertas dagang atau surat pengakuan hutang lainnya dimana 

masa berlakunya tidak lebih lama. 

c. Surat jaminan dari pemerintah dan kertas perbendaharaan dari 

negara. 

d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

e. Obligasi. 

f. Jangka waktu dari surat berdagang ini satu tahun. 

g. Waktu yang berjangka satu tahun dari instrument surat 

berharga lain. 

e) Pemindahan uang baik melalui kepentingan nasabah maupun 

sendiri. 

f) Melakukan peminjaman atau meminjamkan dana kepada bank lain 

atau menempatkan dana baik dilakukan dengan sarana 

telekomunikasi atau wesel unjuk maupun menggunakan surat, cek 

atau sarana lainnya. 

g) Melakukan suatu perhitungan antar pihak ketiga, untuk menerima 

surat beharga atau pembayaran dari tagihan. 

h) Surat dan barang berharga mempunyai tempat penyimpanan 

khusus. 

i) Berdasarkan suatu kontrak yang dilakukan melalui penitipan untuk 

kepentingan pihak lainnya. 
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j) Surat beharga yang tidak tercatat di bursa efek, maka akan 

dilakukan penempatan data dari nasabah terhadap nasabah lainnya. 

k) Kegiatan anjak piutang dilakukan untuk kegiatan wali amanat dan 

usaha kartu kredit. 

l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.” 

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank perkreditan rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan atau 

bank yang memiliki kegiatan usaha semata-mata menyerap simpanan dalam 

bentuk tabungan, deposito berjangka, dan menyalurkan dana. Secara umum 

BPR terletak di lokasi yang tidak jauh dengan daerah masyarakat yang 

memerlukannya. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Pasar, Pegawai, 

Lumbung Desa, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Badan Kredit Desa (BKD), 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), 

Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), 

Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), dan/atau lembaga-lembaga lain 

yang ditafsir sama oleh UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan 
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memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah.5 

Menghimpun dan menyalurkan dana merupakan usaha BPR yang 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Spread effect dan pendapatan 

bunga merupakan keuntungan yang diperoleh BPR. Selainitu, usaha-usaha 

BPR terdapat sebagai berikut: 6 

a) Melayani pada masyarakat yang membutuhkan layanan perbankan 

tetapi tidak memiliki ataupun kesulitan untuk mendapatkan akses ke 

bank umum. 

b) Membantu pemerintah dalam mengajar masyarakat agar mengetahui 

sistem nasional sehingga meningkatkan kecepatan pembangunan sektor 

pedesaan. 

c) Melahirkan kesempatan masyarakat untuk berusaha yang adil terutama 

di kalangan masyarakat pedesaan. 

d) Mengajar dan meningkatkan pengetahuan masyarakat pada manfaat 

lembaga keuangan berizin agar dapat menghindar dari jeratan rentenir. 

Kegiatan Usaha dan Fungsi Bank Perkreditan Rakyat, Menurut Pasal 13 

UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat Mempunyai 

Suatu Kegiatan Usaha Yaitu Sebagai Berikut : 

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

Salemba Empat, 2006), hlm. 116 
6 Ibid 



19 
 

 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 

a) “Bertugas Untuk Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk 

Simpanan Yang Berupa Deposito Berjangka, Tabungan, Dan/Atau 

Bentuk Lainnya Yang Dipersamakan Dengan Itu. 

b) Bertugas Memberikan Kredit. 

c) Bertugas Untuk Menyediakan Pembiayaan Dan Penempatan Dana 

Berdasarkan Prinsip Syariah, Sesuai Dengan Ketentuan Yang 

Ditetapkan Oleh Bank Indonesia. 

d) Bertugas Untuk Menempatkan Dananya Dalam Bentuk Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Dan/Atau 

Tabungan Pada Bank Lain.” 

Usaha yang dilarang dilakukan oleh BPR, Menurut Pasal 14 UU Perbankan 

No. 10 Tahun 1998, yaitu :7 

a) “Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam kegiatan lalu 

lintas pembayaran. 

b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan 

transaksi jual beli uang kertas asing (money changer) sebagai pedagang 

valuta asing atas izin Bank Indonesia. 

c) Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan 

concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah kebawah. 

d) Melakukan usaha perasuransian. 

                                                             
7 Ibid. 
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e) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang 

dimaksud dalam usaha BPR.” 

2. Tinjauan Umum Tentang Debitur 

  Debitur adalah pihak perusahaan maupun perorangan, ataupun 

organisasi yang berhutang atau berkewajiban kepada pihak lain yang disebut 

kreditur, bahwa debitur memiliki hutang atau kewajiban itu karena terdapat 

suatu transaksi penjualan barang maupun jasa, ataupun pinjaman tunai yang 

harus dibayarnya pada kemudian hari sesuai pada janji yang telah dituangkan 

pada perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian yang disepakati 

melahirkan kewajiban bagi debitur untuk melakukan pembayaran kredit sesuai 

dengan tanggal yang telah disepakati, membayar biaya yang timbul dari kredit 

tersebut, membayar denda yang timbul apabila terjadi keterlambatan 

pembayaran, menyerahkan hak kebendaan dari benda jaminan hutang.8 

3. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit 

a. Kredit 

 Kredit pada mulanya dalam bahasa Yunani disebut credere, memiliki 

arti kepercayaan. Kredit adalah kepercayaan, baik badan hukum maupun 

individu yang biasa disebut sebagai kreditur, yang mendapatkan kredit atau 

pinjaman biasanya disebut sebagai debitur. Dalam perjanjian antara kreditur 

dan debitur, kreditur percaya pada debitur bahwa di kemudian hari debitur 

                                                             
8 Syarifah, “Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur Penyelesaian Wanprestasi” https://text-

id.123dok.com/document/4yrk6w6jz-hak-dan-kewajiban-debitur-dan-kreditur-penyelesaian-

wanprestasi.html diakses pada tanggal 17 Juli 2019 

https://text-id.123dok.com/document/4yrk6w6jz-hak-dan-kewajiban-debitur-dan-kreditur-penyelesaian-wanprestasi.html
https://text-id.123dok.com/document/4yrk6w6jz-hak-dan-kewajiban-debitur-dan-kreditur-penyelesaian-wanprestasi.html
https://text-id.123dok.com/document/4yrk6w6jz-hak-dan-kewajiban-debitur-dan-kreditur-penyelesaian-wanprestasi.html
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akan membayar kembali kredit tersebut. Dalam Kamus Bahasa Indonesia 

menjelaskan bahwa kredit adalah simpanan peminjaman dari peminjam 

akan dilunasi di kemudian hari, dan dilakukan dengan mengangsur.9 

 Dasar dari suatu kredit adalah kepercayaan. Kreditur atau suatu badan 

memberikan kredit dan kepercayaannya bahwa perjanjian dari kredit yang 

diberikan akan terpenuhi di kemudian hari. Dapat disimpulkan bahwa 

pemberian tersebut melahirkan suatu kewajiban kepada pihak peminjam 

dalam melunaskan hutangnya, sesuai dengan perjanjian dan batas waktu 

peminjaman yang telah yang telah disepakati kedua belah pihak.10 

 Kredit di dalam perbankan memiliki definisi yaitu, pendapatan dalam 

bank berasal dari kredit adalah hal yang diprioritaskan dalam kredit seperti 

provisi dan bunga dari kredit. Dalam undang-undang memiliki pengertian, 

tagihan dari bank atau pemberian uang dalam kredit akan diberikan kepada 

orang yang ingin meminjam atau biasa disebut dengan debitur atau nasabah. 

Nasabah dan bank secara jelas memiliki sisi pandang yang berbeda, karena 

pihak debitur akan melihat kredit yang dipinjam bermanfaat untuk 

kehidupan debitur, sedangkan pihak kreditur akan melihat kredit yang 

diberikan akan memperoleh keuntungan terhadap modal yang mengharap 

kontra prestasi.11 

                                                             
9 Ana Sahifa, “Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan, oleh 

karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan” http://genderi.org/istilah-kredit-berasal-dari-bahasa-

yunani-credere-yang-berarti.html diakses pada tanggal 28 Januari 2019 
10 Ibid 
11 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, cet. 4, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 

2003) 

http://genderi.org/istilah-kredit-berasal-dari-bahasa-yunani-credere-yang-berarti.html
http://genderi.org/istilah-kredit-berasal-dari-bahasa-yunani-credere-yang-berarti.html
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b. Unsur-Unsur Kredit 

Dalam kredit mengandung beberapa unsur-unsur, yaitu :12 

a) Kepercayaan 

Sebelum kredit diberikan, kredit pada awalnya akan meneliti tentang 

calon debitur secara ekstern maupun intern, penyelidikan dan penelitian 

tentang situasi masa lalu dan saat debitur mengajukan kredit. Dalam 

perihal ini membentuk keyakinan atau kepercayaan kreditur agar di 

kemudian hari dapat mendapatkan kembali kredit tersebut. 

b) Kesepakatan 

Selain kepercayaan dari kreditur, dalam kredit pasti ada kesepakatan 

kedua belah pihak, dimana kedua pihak akan menuangkan kesepakatan 

tersebut di perjanjian kredit dan ditandatangani hak dan kewajiban para 

pihak. 

c) Jangka Waktu 

Jangka waktu pasti telah di tentukan dan terdapat di setiap kredit, jangka 

waktu adalah tenggang waktu pembayaran kembali kredit yang telah 

menjadi kesepatakan kedua belah pihak. Jangka waktu dapat dalam 

bentuk jangka panjang, menengah dan pendek. 

d) Risiko 

Risiko pasti terdapat di setiap kredit yang berlangsung, dimana ada batas 

waktu pembayaran kembali kredit tersebut yang dapat menyebabkan 

                                                             
12 Enksikloblogia, “Unsur-Unsur Kredit” http://www.ensikloblogia.com/2016/06/unsur-unsur-

kredit.html diakses pada tanggal 28 Januari 2019 

http://www.ensikloblogia.com/2016/06/unsur-unsur-kredit.html
http://www.ensikloblogia.com/2016/06/unsur-unsur-kredit.html
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kredit macet atau tertagihnya kredit. Risiko yang timbul semakin besar 

apabila semakin lamanya suatu kredit. Risiko yang timbul dari suatu 

kredit adalah tanggung jawab bank, secara sengaja ataupun tidak 

sengaja oleh debitur, contohnya usaha debitur bangkrut dengan tidak 

sengaja atau bencana alam. 

e) Balas Jasa 

Balas jasa ini adalah suatu bentuk kelebihan dari kredit atau jasa, yang 

biasanya dikenal sebagai bunga. 

c. Fungsi Kredit 

Fungsi kredit memiliki pengaruh yang besar terhadap kedua belah 

pihak, dalam hal ini untuk saling berhubungan timbal balik yang bertujuan 

agar dapat mencapai kebutuhan hidup sehari-hari ataupun bidang usaha.13 

Selain itu, kredit berfungsi untuk :14 

a) Sebagai motivator dan dinamisator dalam memajukan kegiatan 

perdagangan dan perekonomian 

b) Meningkatkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat 

c) Memlancarkan arus barang dan uang 

d) Memajukan hubungan internasional 

e) Memajukan produktivitas dana yang ada 

f) Memajukan gairah masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan usaha 

g) Memperkaya modal kerja perusahaan 

                                                             
13 Ibid 
14 H. Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 88 
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h) Menambah pendapatan per kapita masyarakat 

i) Merubah pola pikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. 

d. Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit adalah dimana kedua belah pihak yang melaksanakan 

suatu kesepakatan atau melakukan suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua 

belah pihak yang wajib ditaatinya dan wajib menjalankan kesepakatan yang 

berhasil dibuatnya. Perjanjian pokok (prinsipil) yang memiliki sifat rill  

disebut perjanjian kredit. Perjanjian jaminan merupakan accesoir-nya 

karena sebagai perjanjian prinsipil. Berakhirnya suatu perjanjian tergantung 

dari perjanjian pokok. Sifat riil yang dimaksud adalah suatu perjanjian 

kredit yang terjadi yang ditentukan dari penyerah uang dari bank kepada 

debiturnya.15 

Para ahli Hukum mengemukakan pendapat bahwa ketentuan-ketentuan 

KUHPerdata Bab XIII Buku Ketiga menguasai perjanjian kredit karena 

perjanjian kredit menyerupai perjanjian pinjam uang menurut KUHPerdata 

pasal 1754 yang berbunyi: “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu 

jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat 

bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama 

dari jenis dan mutu yang sama pula.” 

                                                             
15 Sudut Hukum, “Pengertian Perjanjian Krdit” https://www.suduthukum.com/2017/11/pengertian-

perjanjian-kredit.html diakses pada tanggal 29 Januari 2019 

https://www.suduthukum.com/2017/11/pengertian-perjanjian-kredit.html
https://www.suduthukum.com/2017/11/pengertian-perjanjian-kredit.html
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Sesuai pasal 1759, “selagi batas waktu yang disepakati masih belum 

berakhir maka pihak tersebut tidak bisa meminta kembali barangnya.” Pasal 

1763, “suatu barang tersebut akan dikembalikan dalam keadaan atau jumlah 

sesuai waktu yang ditentukan, ini merupakan kewajiban dari pihak 

peminjam.” Sesuai yang dijelaskan pasal 1765 “selain itu berkewajiban pula 

membayar bunga, karena undang-undang memperbolehkan 

memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang 

menghabis karena pemakaian.” 

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak 

ada peraturan khusus yang mengatur tentang perjanjian kredit. “Untuk 

dimaksud dengan kredit dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang tersebut. 

Kredit ialah 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.”16 

Pengertian di atas telah menjelaskan perjanjian kredit adalah perjanjian 

kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan suatu perjanjian. 

Berkaitan dengan penjelasan tersebut dalam perjanjian dimana pinjaman 

akan di kembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Perjanjian kredit 

merupakan suatu perjanjian khusus, karena dalam perjanjian terdapat dua 

pihak yaitu bank, dan peminjam kredit, juga terdapat suatu objek yang 

                                                             
16 Ibid 
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berupa uang. Berlakunya peraturan pada perjanjian kredit diatur pada 

KUHPerdata yang merupakan peraturan umumnya perjanjan, istilah 

perjanjian (Overeenkomst) menurut pasal 1313 KUHPerdata “adalah suatu 

perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

suatu orang lain atau lebih dan Undang-Undang Perbankan sebagai 

peraturan khususnya”.17 

Perjanjian kredit wajib dituangkan dalam bentuk tertulis, apabila kedua 

belah pihak telah menyepakati dan melakukan suatu perjanjian. Pada suatu 

perjanjian kredit bank yang bersangkutan harus memiliki format dan 

bentuk, suatu perjanjian tersebut harus jelas dan tidak kabur karena 

pentingnya dalam suatu perjanjian, berikutnya, persyaratan dan keabsahan 

dalam bentuk kredit haruslah diperhatikan secara hukum, dan terdapat hal-

hal yang wajib dimuat secara jelas, seperti nominal kredinya, dan jangka 

waktu, serta pada suatu perjanjian kredit pembayaran dan tata caranya yang 

bersyarat umum. 

Dalam prakteknya debitur sering diminta memberikan convenant dan 

representation warranties, representation ini merupakan suatu proses yang 

diberikan debitur dimana pemberian kredit dari keterangan debitur. 

Warranties disini merupakan perjanjian, yang dimaksud dalam perjanjian 

ini dimana kekayaan dan aset debitur dari perusahaannya yang akan 

                                                             
17 Ibid 
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dilindunginya, karena untuk mendapatkan kredit dan jaminannya berupa 

aset atau kekayaan perusahaannya. 

Convenant adalah penjanjian yang telah dilakukan dan agar tidak di 

langgar perjanjiannya, contohnya dimana peminjam kredit tidak akan 

melakukan suatu kerja sama terhadap perusahaan lain atau pihak lainnya, 

atau menjual sebagian atau seluruh aset perusahaannya dan melakukan 

pemindahan tangan, hal tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh pihak 

peminjam kredit. Kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak haruslah 

perhatian terhadap kreditnya, karena fungsi yang penting sebagai 

pemberian yaitu dengan mengelola dan pelaksanaan dari kredit itu sendiri. 

e. Bentuk Perjanjian Kredit 

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

merupakan dasar hukum perjanjian kredit yang tertulis. Pasal tersebut 

menyatakan bahwa “penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjaman meminjam antara Bank dengan pihak lain”.18 

Menurut beberapa sarjana, perjanjian kredit memiliki pengertian 

“menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, 

dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian 

pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 

                                                             
18 Rizky Muhammad Ikhsan, “Mengenal Perjanjian Kredit” 

http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-

kredit&catid=25:the-project&Itemid=50 diakses pada tanggal 29 Januari 2019 

http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50
http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50
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1769. Perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam meminjam dan 

dikuasai oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH Perdata.” Instruksi 

Predisium Kabinet No.15/EK/IN/10/1996 tanggal 10 Oktober 1996 

merupakan dasar hukum yang yang mewajibkan perjanjian kredit wajib 

tertulis. 

Dalam dunia perbankan terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian yaitu, akta 

bawah tangan atau perjanjian yang dibuat secara pribadi tanpa di hadapan 

pejabat resmi, perjanjian ini disiapkan oleh bank atau dibuat sendiri. 

Kemudian debitur ditawarkan untuk menyepakatinya. Perjanjian yang 

selanjutnya dibuat di depan hadapan notaris, atau disebut dengan akta 

notaril atau akta otentik, bahwa notaris akan mempersiapkan dan mencetak 

perjanjian tersebut, tetapi syarat dan ketentuan perjanjian itu dipersiapkan 

oleh bank, dan kemudian akan diserahkan pada notaris untuk disiapkan akta 

tersebut.19 

f. Fungsi Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit ditandatangani oleh para pihak, baik dalam bentuk akta 

otentik ataupun akta bawah tangan dan berfungsi sebagai alat pembuktian 

untuk kreditur dan debitur dalam membuktikan bahwa kesepakatan hak dan 

kewajiban yang berhubungan timbal balik antara debitur dan kreditur, yaitu 

tujuan peggunaan sesuai dengan pinjamannya. Debitur berkewajiban untuk 

mengembalikan hutangnya sesuai jangka waktu yang disepakati kedua 

                                                             
19 Ibid 
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pihak, baik pokok dari pinjaman maupun bunga pinjaman. Kreditur berhak 

menerima pembayaran pinjaman dari debitur baik pokok pinjaman maupun 

bunga pinjaman dan debitur berhak mendapatkan kewajiban dan 

pembiayaan dari kreditur. 

Perjanjian kredit memberikan manfaat pemantauan atau pengawasan 

kredit, karena syarat dalam pengambilan kredit dan ketentuan dalam 

pemberian kredit tertuang di dalam perjanjian kredit. Pencairan kredit dan 

penggunaan kredit dapat diawasi dan dipantau kesesuaiannya dengan 

perjanjian kredit.20 

g. Wanprestasi 

 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1243, 

wanprestasi berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak 

dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah 

dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu 

yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau 

dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. 

“Unsur-unsur dalam wanprestasi adalah : 

a. Ada perjanjian oleh para pihak. 

b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah 

disepakati. 

                                                             
20 Endrunagari, “Hukum Perjanjian dan Perjanjian Kredit Bank” 

https://endrunagari.wordpress.com/2013/05/05/hukum-perjanjian-dan-perjanjian-kredit-bank/ diakses 

pada tanggal 29 Januari 2019 

https://endrunagari.wordpress.com/2013/05/05/hukum-perjanjian-dan-perjanjian-kredit-bank/
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c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi 

perjanjian. 

Sesuai dengan penjelasan diatas, bahwa wanprestasi merupakan keadaan 

dimana debitur atau kreditur yang telah lalai atau tidak dalam melaksanakan 

perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya.” 

4. Tinjauan Umum Tentang Jaminan 

  Jaminan adalah penerjemahan dari bahasa Belanda, yang beristilah 

zekerheid atau cautie. Kedua kata tersebut meliputi secara umum bentuk 

kreditur menjamin terpenuhinya tagihan, selain pertanggungjawaban umum 

debitur terhadap barang-barangnya. Jaminan juga dikenal dengan sebutan 

agunan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 23 

agunan berarti : “Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank 

dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan 

prinsip Syariah.” 

  Agunan dalam struktur ini adalah sebagai jaminan tambahan 

(accessoir). Agunan akan diberikan kepada bank dengan tujuan untuk 

memperoleh fasilitas kredit.21 

  Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam, dimana peminjam 

menjanjikan jaminan atau agunan kepada pemberi pinjaman, apabila peminjam 

tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Jika pinjaman tersebut gagal 

                                                             
21 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, edisi 1, cet. 4, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 21 
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dibayarkan oleh peminjam, maka agunan tersebut akan dimiliki pemberi kredit. 

Dalam perjanjian kredit jaminan atau agunan merupakan hal penting karena 

faktor terpenting untuk menaikkan nilai dari kredit perorangan atau perusahaan 

adalah jaminan.22 

a. Jaminan Hak Tanggungan 

Pada Kamus Bahasa Indonesia, “tanggungan” berarti sebagai barang 

yang dijaminkan. Jaminan berarti tanggungan atas pinjaman yang diterima. 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan 

pengertian hak tanggungan. Hak tanggungan memiliki arti : 

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak 

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lain.”23 

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian hak tanggungan 

disajikan berikut ini. 

a. Hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah 

                                                             
22 Op.Cit, Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, hlm. 116 
23 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, edisi 1, cet. 4, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 95 
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b. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. 

c. Untuk pelunasan hutang tertentu 

Pelunasan hutang tertentu bermaksud dengan hak tanggungan bisa 

untuk menyelesaikan dan membereskan hutang-hutang debitur. 

d. Berkedudukan mengutamakan kreditur tertentu daripada kreditur-

kreditur lainnya.24 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

mengenal beberapa asas hak tanggungan dan asas-asas tersebut disajikan 

sebagai berikut: 

a. “Mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang 

hak tanggungan; 

b. Tidak dapat dibagi-bagi; 

c. Hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada; 

d. Dapat dibebankan selain tanah juga berikut benda-benda lain yang 

berkaitan dengan tanah tersebut; 

e. Dapat dibebankan atas benda lain yang beerkaitan dengan tanah 

yang baru akan ada di kemudian hari, dengan diperjanjikan secara 

tegas; 

f. Sifat perjanjiannya adalah tambahan (accessoir); 

g. Dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan ada; 

                                                             
24 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, edisi 1, cet. 4, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 96 
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h. Dapat menjamin lebih dari satu utang; 

i. Mengikuti objek dalam tangan siapa pun objek itu berada; 

j. Tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan; 

k. Hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu; 

l. Wajib didaftarkan; 

m. Pelaksanaan eksekusi mudah dan pasti; 

n. Dapat dibebankan dengan disertai janji-janji tertentu;”25 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 

8 dan 9 mengatur tentang subjek hak tanggungan. Pada kedua pasal tersebut 

menentukan bahwa yang bisa menjadi subjek hukum adalah pembebanan 

hak tanggungan adalah “pemberi hak tanggungan” dan “pemegang hak 

tanggungan”. Pemberi hak tanggungan bisa perorangan ataupun badan 

hukum, yang memiliki wewenang dalam melaksanakan perbuatan hukum 

atas objek hak tanggungan. Pemegang hak tanggungan juga bisa perorangan 

ataupun badan hukum, yang memiliki kedudukan sebagai pihak berpiutang. 

Dalam prakteknya, pemberi hak tanggungan disebut dengan debitur (orang 

yang minjam dana di lembaga perbankan), sedangkan penerima hak 

tanggungan disebut dengan kreditur (orang atau badan hukum yang 

memiliki kedudukan sebagai pihak berpiutang).26 

                                                             
25 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, edisi 1, cet. 4, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm.102-103 
26 Ibid, hlm.104 
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pasal 

4 menyatakan bahwa ada 3 jenis hak atas tanah yang dapat dibebankan hak 

tanggungan, yaitu: 

a. “Hak Milik; 

b. Hak Guna Usaha; 

c. Hak Guna Bangunan;” 

b. Jaminan Fidusia 

 Fiducie merupakan istilah bahasa Belanda dari fidusia, sedangkan 

fiduciary transfer of ownership merupakan istilah bahasa Inggris dari 

Fidusia, yang kedua istilah tersebut berarti kepercayaan. Di dalam berbagai 

literatur, fidusia secara umum disebut dengan istilah eigendom overdract 

(FEO), yaitu pengalihan hak kepemilikan dengan dasar kepercayaan. Di 

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah: 

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut 

tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”27 

c. Hipotek Kapal Laut 

 Istilah hipotek kapal laut tercantum 2 (dua) kata, yaitu kata hipotek dan 

kapal laut. Istilah tersebut memiliki konsepsi masing-masing dan berbeda 

                                                             
27 Ibid, hlm.55 
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satu sama lain. KUHPerdata Pasal 1162 menyebutkan pengertian Hipotek 

adalah: 

“Suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil 

penggantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan.”28 

d. Jaminan Perorangan 

Kata borgtocht merupakan asalusul istilah dari jaminan perorangan. Istilah 

jaminan imateriil juga merupakan sebutan dari istilah jaminan perorangan. 

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian jaminan imateriil 

(perorangan) adalah: 

“Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, 

hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta 

kekayaan debitur umumnya”29 

5. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan 

Perekonomian Indonesia mendapatkan pelajaran besar dari terjadinya 

krisis di tahun 1997-1998. Krisis tersebut membuat ekonomi kacau sehingga 

pemerintah menjadi lebih hati-hati dalam membuat suatu keputusan. 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. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang berfungsi 

                                                             
28 Ibid, hlm.195 
29 Ibid, hlm.217 
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menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan30 

a. Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan 

Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan untuk 

terselenggaranya seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan dapat berjalan 

dengan transparan, adil, teratur, akuntabel, dan dapat mewujudkan sistem 

keuangan yang dapat bertumbuh stabil dan berkelanjutan serta melindungi 

kepentingan masyarakat dan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan yang berintegrasi 

pada keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.31 

b. Tugas Otoritas Jasa Keuangan 

Tugas, fungsi dan wewenangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan 

jasa keuangan di sektor Dana Pensiun, Asuransi, Pasar Modal, Lembaga 

Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya telah beralih dari Menteri 

Keuangan dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tugas, fungsi dan wewenang 

pengawasan dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan 

telah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.32 

                                                             
30 Op.Cit, Totok. Budisantoso dan Nuritomo, hlm 47 
31 Ibid. hlm 47-48 
32 Ibid. hlm 48 
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Melaksanakan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa 

keuangan di sektor perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan, dana 

pensiun, perasuransian dan lembaga jasa keuangan lainnya merupakan 

tugas dari Otoritas Jasa Keuangan.33 

c. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal menjalankan tugasnya memiliki 

wewenang sebagai berikut: 

a) “Wewenang Otorita Jasa Keuangan dalam hal menjalankan tugasnya 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang 

meliputi: 

a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, 

anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan 

sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank 

serta pencabutan izin usaha bank, dan 

b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, 

produk hibridasi, dan aktivitas dalam bidang jasa.” 

2. “Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang 

meliputi: 

                                                             
33 Ibid. hlm 48 
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a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio 

kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, 

rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. 

b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. 

c. System informasi debitur. 

d. Pengujian kredit (credit testing), dan 

e. Standar akuntansi bank.” 

3. “Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, 

meliputi: 

a. Manajemen risiko. 

b. Tata kelola bank. 

c. Prinsip mengenal nasabah dan antipencucian uang, dan 

d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, 

e. Pemeriksaan bank.” 

b) “Wewenang Otorita Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan lembaga 

bank dan nonbank adalah: 

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang RI Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

2. Menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan 

3. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan 

4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan disektor jasa 

keuangan 
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5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa 

Keuangan. 

6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah 

tertulis terhadap lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu 

7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola 

statuter pada lembaga jasa keuangan 

8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, 

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan 

9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan.” 

c) “Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasan lembaga 

bank dan nonbank adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan 

jasa keuangan 

b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh 

kepala eksekutif 

c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan 

konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, 

pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa 

keuangan 
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d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan 

dan/atau pihak tertentu 

e. Melakukan penunjukan pengelola statuter 

f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter 

g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa 

keuangan, dan 

h. Memberikan dan/atau mencabut: 

a. Izin usaha 

b. Izin orang perseorangan 

c. Efektifnya pernyataan pendaftaran 

d. Surat tanda terdaftar 

e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha 

f. Pengesahan 

g. Persetujuan atau penetapan pembubaran, dan 

h. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan disektor jasa keuangan.” 

d. Restrukturisasi Kredit 

Penanganan kredit bermasalah yang tepat sangat diperlukan dalam 

menekan angka kerugian seminimal mungkin. Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 26/4/BPPP, tanggal 29 Mei 1993, menentukan penanganan 
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penyelamatan kredit bermasalah secara operasional dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu:34 

a. “Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan syarat kredit yang 

menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. 

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal 

pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak 

menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. 

c. Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat kredit 

berupa: penambahan dana bank dan/atau; konversi seluruh atau sebagian 

tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konvensi seluruh atau 

sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai 

dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.” 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR 

tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit Pasal 1 huruf d 

memberikan pengertian pada restrukturisasi kredit dengan bunyi, 

“restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha 

perkreditan agar debitur dapat memahami kewajibannya, yang dilakukan antara 

lain melalui: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga 

kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu 

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

hlm. 430 
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kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, dan konvensi kredit menjadi penyertaan modal 

sementara pada perusahaan debitur. Konsep restrukturisasi dapat juga 

diterapkan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diatur 

dalam pasal 20 ayat (3) yaitu bentuknya berupa: penurunan imbalan atau bagi 

hasil, pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan 

pokok pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penambahan 

fasilitas pembiayaan, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, atau dengan konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada 

perusahaan debitur.”35 

Debitur yang masih ada prospek usaha yang baik maka pelaksanaan 

restrukturisasi kredit dapat dilaksanakan kepadanya, dan jika ada debitur yang 

mengalami kesulitan dalam pembayaran bunga dan atau pokok kredit maka 

akan diperkirakan. Agar terhindar dari kerugian yang lebih besar, hal demikian 

sebagai langkah bank dalam rangka menjaga kreditnya sehingga diupayakan. 

Dengan demikian restrukturisasi kredit dilarang dilakukan dengan tujuan 

sebatas untuk menghindari: pembentukan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif yang lebih besar, penurunan penggolongan kualitas kredit, atau 

penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.36 

                                                             
35 Ibid. hlm 430-431 
36 Ibid. hlm 431 
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Restrukturisasi kredit wajib menganalisis kemampuan pembayaran 

debitur sesuai prediksi perputaran kas dan peluang usaha debitur baru dapat 

dilaksanakan pada suatu kredit. Untuk kredit yang diberikan kepada pihak 

terkait (misalnya grup dari bank) maka kredit tersebut harus dianalisa oleh 

tenaga ahli atau konsultan independen yang mempunyai reputasi dan izin usaha 

yang baik. Dalam pelaksanaan restrukturisasi, bank wajib menerapkan prinsip 

akuntansi berupa penghitungan nilai buku baru dari kredit yang 

direstrukturisasi, membebankan kerugian atas perselisihan nilai buku baru 

kredit setelah restrukturisasi dengan saldo sebelum restrukturisasi, dan 

mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap tiga bulan dan 

melakukan penghitungan kembali atas kerugian yang terjadi.37 

Restrukturisasi kredit harus meningkatkan penggolongan kualitas 

kredit, memiliki arti bahwa aka nada perubahan kualifikasi golongan, 

contohnya dari kredit macet atau diragukan berubah menjadi kurang lancar, 

atau awalnya tergolong lancar dalam perhatian khusus atau kurang lancar 

menjadi lancar dengan tanpa perhatian khusus. Restrukturisasi penambahan 

kredit bisa dilakukan dengan prosedur yang ketat dan nilai agunan mencukupi. 

Restrukturisasi penyertaan modal hanya bisa dilakukan untuk kualitas kredit 

diragukan atau kurang lancar atau macet. Penyertaan tersebut wajib ditarik 

balik apabila tempat penyertaan (perusahaan debitur) telah memperoleh laba 

bersih selama 2 (dua) tahun buku berturut-turut atau telah melebihi jangka 

                                                             
37 Ibid. hlm 431 
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waktu paling lama 5 (lima) tahun. Penyertaan melebihi jangka waktu 5 (lima) 

tahun harus dihapusbukukan dari neraca bank.38 

C. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

a. Pasal 4 tentang Hak Konsumen 

b. Pasal 5 tentang Kewajiban Konsumen 

c. Pasal 6 tentang Hak Pelaku Usaha 

d. Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha 

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

Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset 

Produktif Bank Perkreditan Rakyat 

a. Pasal 21 tentang Kriteria dan Pengertian Restrukturisasi Kredit 

b. Pasal 22 tentang Larangan dalam Melakukan Restrukturisasi Kredit 

c. Pasal 23 tentang Penetapan Kualitas Kredit Restrukturisasi Kredit 

d. Pasal 24 tentang Kewajiban dalam Melakukan Restrukturisasi Kredit 

                                                             
38 Ibid. hlm 431-432 


