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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

 Pelaksanaan penelitian ini tentang upaya perlindungan terhadap debitur 

dengan jaminan hak tanggungan melalui penerapan restrukturisasi kredit 

bermasalah Bank Perkreditan Rakyat di Batam, penulis mengambil kesimpulan 

dari rumusan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis, yakni : 

1. Bank Perkreditan Rakyat di Batam tidak memberikan restrukturisasi kredit 

kepada debitur yang tidak memenuhi kriteria. Restrukturisasi kredit 

diberikan kepada debitur dengan memberikan beberapa bentuk 

perlindungan yang bersifat preventif, yaitu debitur dapat mempertahankan 

asetnya yang dijaminkan kepada Bank Perkreditan Rakyat tanpa perlu 

dilalui proses pengadilan ataupun pelelangan dan informasi debitur pada 

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dapat tetap terjaga dalam 

kondisi yang baik sehingga dapat memudahkan debitur apabila ingin 

melakukan pengajuan kredit di dunia perbankan di masa yang akan datang 

dan juga menjaga nama baik debitur di dunia perbankan. 

2. Akibat hukum yang timbul dari restrukturisasi kredit merupakan lahirnya 

perjanjian kredit baru dengan struktur kredit yang baru dan debitur memiliki 

kewajiban untuk menjalankan kredit sesuai struktur kredit yang baru dan 

apabila setelah restrukturisasi kredit dan debitur gagal mejalani 

kewajibannya maka Bank Perkreditan Rakyat akan tetap melakukan proses 
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pengadilan dan pelelangan. Dalam arti lain, Bank Perkreditan Rakyat tidak 

akan memberikan kesempatan kedua kepada debitur untuk restrukturisasi 

kreditnya. 

 

B. Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengalami beberapa hal 

keterbatasan informasi, yaitu: 

1. Kurangnya sumber-sumber hukum dan bahkan sedikit sekali buku yang 

membahas khusus tentang restrukturisasi kredit sehingga penulis kesulitan 

untuk mencari data. 

2. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

restrukturisasi kredit secara khusus. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan 

rekomendasi yang dipandang berguna dan dapat dipertimbangkan agar dapat 

meningkatkan perlindungan debitur sebagai pengguna jasa Bank Perkreditan 

Rakyat di Batam, yaitu : 

1. Kepada Bank Perkreditan Rakyat di Batam, diharapkan mengawasi terus 

kredit debitur yang telah cair, agar mampu mengarahkan debitur yang 

tengah mulai mengalami keterlambatan dan telah memenuhi kriteria 

restrukturisasi kredit untuk restrukturisasi kreditnya tanpa perlu diulur 

waktu lama sehingga tidak terjadi tunggakan kredit yang besar. 
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2. Kepada masyarakat yang menjadi pengguna jasa Bank Perkreditan Rakyat, 

diharapkan dapat mengajukan restrukturisasi kredit dengan inisiatif sendiri 

jika mengalami kesulitan dalam kredit sehingga dapat menghindari 

terjadinya tunggakan denda dan bunga yang besar. 

3. Kepada instansi dunia perbankan seharusnya merancang peraturan khusus 

yang mengatur khusus tentang restrukturisasi kredit sehingga dapat lebih 

mudah dan jelas untuk mengetahui tentang restrukturisasi kredit. 

4. Kepada Otoritas Jasa Keuangan, KPKNL dan BPR sebaiknya melakukan 

kerjasama atas penerapan restrukturisasi, dimana apabila debitur yang 

mengalami kegagalan pada kreditnya setelah direstrukturisasi dapat lebih 

gampang untuk dilakukannya proses pelelangan sehingga tidak dapat saling 

campur tangan ataupun pihak ketiga ikut campur tangan untuk memperbaiki 

kredit yang telah direstrukturisasi. 


