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PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  

DALAM PERBANKAN 

Oleh : Gentur Cahyo Setiono, S.H.,M.H. 

 

Abstrak 

 
 Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi melayani masyarakat 

dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito 

yang kemudian disalurkan kembali kepada mayarakat. Lembaga keuangan berfungsi 

memberikan kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Idealnya dalam suatu proses pemberian 

kredit, bank lebih banyak aktif dan berperan mulai dari saat analisa pendahuluan sampai 

pada pencairannya. Bank dalam menjalankan perannya wajib berdasar pada suatu 

kebijakan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk 

memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga dengan tujuan likuidasi dan 

solvabilitas bank. Pentingnya diperhatikan segi likuiditas menyangkut kemampuan bank 

dalam menjamin pembayaran hutang jangka pendek debitur, sedangkan dari segi 

solvabilitas diharapkan mempunyai kemampuan untuk melunasi semua hutang debitur 

baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini perlu mendapat perhatian 

guna mencegah terjadinya kredit bermasalah. 

 

Kata Kunci : Bank, debitur, dan safety 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Bank sebagai lembaga keuangan 

berorientasi pada usaha finansial serta 

ekonomi di sini kegiatan bank terutama 

melakukan transaksi perbankan, meliputi 

menghimpun dana (funding) dan 

menyalurkan dana (lending) disamping itu 

transaksi perbankan lainnya dalam rangka 

mendukung kegiatan menghimpun dan 

menyalurkan dana adalah memberikan jasa-

jasa bank lainnya (services).  

Bank sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat (financial intermediary) 

mempunyai wilayah strategis dalam 

perekonomian suatu negara serta dari 

berbagai macam usaha perbankan, kredit 

merupakan yang paling dominan dalam 

tingkat prioritas, mengingat pendapatan 

terbesar suatu bank, diperoleh dari sektor 

perkreditan, khususnya pada jasa serta bunga 

atas kredit yang disalurkan kepada nasabah 

debitor. Namun demikian tujuan bisnis bank 

untuk mendapat keuntungan (profitability) 

harus diimbangi dengan aspek keamanan 

(safety). 

Fungsi bank dalam menunjang tingkat 

keberhasilan pembangunan tidak dapat 

diragukan walaupun tidak ditegaskan secara 

eksplisit. Phenomenal ini tampak nyata, 

mengingat titik berat pembangunan dalam 

era global dewasa ini, yakni peningkatan 

pembangunan sektor industri yang 

memerlukan permodalan, dan di mana dalam 

menunjang usaha sektor industri hanya bank 

yang mampu dan diharapkan 

untukmendukung kelancaran perputaran 

modal dan menyediakannya. Di sini fungsi 

bank dalam menunjang kelancaran usaha 

pembangunan ekonomi, terutama sektor 
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industri prospeknya semakin tampak nyata 

keberhasilannya, walaupun kelesuan 

ekonomi dewasa ini ikut memberi pengaruh 

dalam pelbagai sektor usaha.  

Sebagaimana diketahui pemberian 

penggunaan kredit sangat penting dalam 

rangka pembangunan ekonomi, seperti yang 

dikemukakan oleh ,Muchadarsyah Sinungan, 

bahwa Setiap usaha apakah itu sektor 

perindustrian, perdagangan, pertanian atau 

perhubungan, besar atau kecil memerlukan 

kredit yang berfungsi sebagai sektor 

produksi, sehingga melalui kredit bank, 

usaha semakin besar.
1
 Harapan untuk 

mendapat kredit bank pada kenyataannya 

tidak mudah pencairannya. Prosedur 

perolehan kredit harus memenuhi syarat apa 

yang ditetapkan pihak bank. Selain hal 

tersebut, kekurang lancaran dalam 

pengambilan kredit terletak pada pihak analis 

yang begitu seksama serta hati-hati untuk 

pencairan dana kredit bank. Hal ini berdasar 

pengamatan pihat analis bahwa prediksi 

pengembalian dana tidak begitu lancar, 

bahkan kendala yang timbul ketidaklancaran 

pengembalian tersebut ditetapkan debitur 

tidak berhati-hati dalam penggunaan dana 

dan sering menyimpang dari maksudnya atau 

tujuan debitur mengambil kredit bank, 

sehingga berujung pada kewajiban yang 

tertunda (macet). Berdasarkan analisis 

tersebut, pihak bank tidak mudah untuk 

segera melakukan pencairan, bahkan 

menolak permohonan pengajuan kredit 

walaupun persyaratan telah terpenuhi.  

 Persoalan perkreditan ini erat 

hubungannya dengan masalah hukum, hal 

disebabkan bahwa  dalam proses pemberian 

kredit bank terjalin hubungan dan 

kesepakatan melalui perikatan, yang 

menyatakan adanya suatu kewajiban bagi 

nasabah untuk mengembalikan kredit yang 

diterimanya. Pandangan ini sesuai pendapat 

                                                 
1
) Muchdarsyah Sinungan,Uang dan Bank, 

Rineka cipta, Jakarta 1991, Hal. 11.  

Subekti, bahwa perikatan, adalah suatu 

perhubungan hukum antara dua orang atau 

dua pihak, berdasarkan mana pihak yang lain, 

dan pihak yang lain berkewajiban untuk 

memenuhi tuntutan tersebut.  Perhubungan 

antara kedua pihak dalam perikatan 

merupakan suatu perhubungan hukum. Di 

mana hak yang si berpiutang (kreditur) 

dijamin hukum atau undang-undang.  Dengan 

demikian apabila tuntutan itu tidak dipenuhi 

secara sukarela, si berpiutang dapat 

menuntutnya di depan hakim.
2
  

Dari uraian di atas dapat di deskripsikan, 

bahwa pengembalian kredit yang tidak sesuai 

dengan perjanjian atau kesepakatan bersama 

pihak kreditur (pihak bank) dengan debitur 

dapat dikenakan sanksi hukum, terutama 

apabila pengembalian hutang dan bunga bank 

tidak terselesaikan oleh debitur, hingga jatuh 

tempo terlepas dari berbagai permasalahan 

yang menerpa pihak debitur, meliputi kondisi 

kredit macet. Dengan melihat keadaan yang 

demikian langkah selanjutnya pihak bank 

dapat mengambil tindakan hukum sesuai 

tahapan dan prosedur yang harus 

dilaksanakan pihak bank.  

Dengan melihat kenyataan tersebut, 

selain proses pemberian kredit yang telah 

terikat dengan kesepakatan bersama dan 

melahirkan suatu jalinan hubungan hukum 

yang terbangun atas dasar suatu perundang-

undangan, dengan tugas pokoknya 

memberikan jasa dalam lalu-lintas 

pembayaran. maka segala perihal yang 

dilakukan  bank dalam menjalankan 

usahanya telah  berkekuatan hukum, serta 

kredit yang dikucurkan pihak  bank telah 

memenuhi ketentuan perundang-

undanganmerupakan konsekuensi yang harus 

diterima debitur sebagai hak, serta sekaligus 

kewajiban untuk mengembalikan sebagai 

mana perjanjian yang telah disepakati 

bersama dan dalam waktu tertentu. 

                                                 
2
) Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian 

Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, 

Bandung, 1982, Hal. 1  
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Sebagaimana aturan pasal 1763 KUHPerdata 

: Siapa yang menerima pinjaman sesuatu 

diwajibkan mengembalikan dalam jumlah 

dan keadaan yang sama, pada waktu yang 

ditentukan. Demikian pula ketentuan pasal 1 

ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 bahwa “Kredit” adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat disamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain.  Pihak peminjam 

berkewajiban untuk melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 

bunga, imbalan atau pembagian hasil 

keuntungan. 

 fungsi bank dalam menghimpun dana 

masyarakat dan menyalurkannya kepada 

masyarakat yang membutuhkan sesuai 

dengan ketentuan pasal 1 butir (1) yang 

berbunyi bahwa, bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan, dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

 Keberadaan bank yang mempunyai 

pengaruh terhadap masyarakat sebagai 

penyedia dana yang diperoleh dari cara 

menghimpun melalui giro dan model lain 

seperti tabungan serta deposito dana 

masyarakat, dan selanjutnya dikembangkan 

oleh bank dalam bentuk pinjaman atau kredit 

untuk membantu masyarakat menambah 

permodalannya dalam mengembangkan 

usahanya, serta sebaliknya masyarakat 

mendapat kemudahan dengan hadirnya bank 

sebagai jasa pengiriman uang, pembayaran 

pajak, penagihan(inkaso) serta jasa lainnya. 

 Mengingat kredit yang disalurkan 

merupakan  dana dari masyarakat, maka 

pengelolaan kredit oleh bank harus sangat 

berhati-hati agar tidak timbul permasalahan 

dalam pengembalian kredit oleh peminjam 

yang pada akhirnya dapat menyulitkan bank 

itu sendiri di dalam memenuhi permintaan 

masyarakat yang ingin menarik kembali dana 

yang disimpan di bank. 

 Seperti jenis usaha perdagangan yang 

selalu mengandung resiko, dalam penyaluran 

kredit, bank selalu dibayangi resiko adanya 

persoalan kredit macet oleh debitur.  Dalam 

menghadapi ini, bank bertindak hati-hati 

mempilah atau memilih calon debitur, teliti 

dan tertib  dalam menerapkan mekanisme 

dan persyaratan administrasi  perkreditan. 

Namun demikian walaupun bank berhati-hati 

dalam menyalurkan kredit, tetap saja timbul 

adanya kredit bermasalahah. Jika timbul hal 

tersebut, seperti debitur tidak dapat 

mengembalikan pinjaman, serta beban bunga 

angsuran, maka kemancetan sebagai akibat 

pengelolaan debitur (manajemen) yang 

kurang benar dapat berdampak terhadap 

kesehatan dan kelangsungan hidup bank itu 

sendiri, beban bank atas bunga yang 

dijanjikan untuk dibayar kepada masyarakat 

yang menyimpan dananya di bank tetap harus 

dibayar,  dalam keadaan seperti ini dapat 

mengakibatkan kerugian pada pihak bank. 

 Pada dasarnya persoalan perbankan 

sangat erat dengan kehadiran hukum, dan 

aspek ini sebagai landasan bago eksistensi 

bank dalam menekan segala resiko yang 

muncul ketika melakukan aktivits serta 

menjalin hubungan dengan debitur dan/atau 

pihak lain (ketiga) yang melakukan 

intervensi, maka untuk menekan pelbagai 

kemungkin permasalahan diperlukan alat 

hukum. Lebih jauh tingkat sensitive sebagai 

lembaga jasa sangat bersentuhan pelbagai 

resiko, seperti simpanan dana masyarakat 

yang nilai sangat tinggi, baik dalam bentuk 

batangan mas, berlian, batu permatalainnya, 

maupun uang rupiah dan dollar, meliputi pula 

ketika nasabah atau debitur membuka 

rekening simpanan dan persoalan apakah 

jaminan guna mengajukan permohonan 

kredit memenuhi persyaratan (penilaian) 

subyektif dan obyektif, sedang pengikatan 

akta sangat bersentuhan pula dengan aspek 

hukum. Sehingga kehadiran hukum 
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signifikan dalam mengatur mekanisme 

persyaratan (prosedur) yang dipenuhi para 

pihak dalam rambu hukum yang pasti dan 

seimbang (memenuhi rasa keadilan).  

 

Rumusan Masalah 

 Persoalan perbankan, khususnya mengenai 

perkreditan jika diamati secara seksama cukup 

menarik untuk mendapat perhatian dari perspektif 

teori (akademik) terutama yang bersentuhan 

dengan timbulnya pasca permohonan dan 

pencairan dana dari sector perkreditan yang 

bermasalah, apakah muncul atas alas an 

keteledoran (kurang hati-hati) pihak bank, atau 

kesalahan debitur yang tidak membayar 

kewajibannya karena alasan pribadi. Berdasarkan 

suatu amatan tersebut (perspektif Juridis 

Normatif), maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut : Apakah penanganan kredit bermasalah 

(macet) dan penyelesaiannya dapat melalui 

mediatif ataukah proses hukum. 

 

Tujuan Penelitian 

 Sebagaimana rumusan masalah tersebut, 

bahwa keberadaan bank dalam 

mengaktualisasikan sebagai lembaga jasa, 

khususnya ketika melayani kepentingan nasabah 

tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan awal. 

Prosedur dan kelengkapan persyaratan sebagai 

penunjang dikabulkannya permohonan pinjaman 

dalam bentuk kredit mengalami permasalahan 

ketika debitur hendak mengangsur dana pinjaman 

tersebut, sehingga menimbulkan kredit macet. Di 

sini tujuan penelitian untuk mengetahui serta 

memahami proses penanganan kredit macet, dan 

modal penyelesaian kasus tersebut, apakah 

melalui mediatif atau proses hukum ? 

 

Metode Penelitian 

 Dalam penulisan mengenai penyelesaian 

kredit bermasalah (macet) ini menggunakan 

pendekatan hukum normative (perundang-

undangan), apakah penanganan kredit macet dapat 

terselesaikan melalui model mediatif, ataukah 

harus penyelesaiannya melalui proses hukum 

(pengadilan). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pada prinsipnya pemberian kredit terbit 

atas dasar pengajuan dari nasabah (calon 

debitur) melalui surat permohonan kredit 

kepada kreditur yang sekaligus surat tersebut 

dapat dipergunakan sebagai alat bukti bahwa 

(calon) debitur/ nasabah telah melakukan 

transaksi awal rencana pencairan pinjaman 

dana dalam bentuk kredit yang selanjutnya 

diikuti dengan pemenuhan syarat lainnya, 

baik bersifat subyektif (penilaian 

sikap/tingkah laku berdasar analisis) maupun 

obyektif (data empiris). Kelengkapan lain 

dibutuhkan oleh bank untuk mengetahui lebih 

lanjut kebenaran persyaratan (data) nasabah 

serta jaminan apa yang akan diserahkan (nilai 

barang sesuai atau tidak dengan persyaratan 

pokok dan berapa nilai jual jaminan, apakah 

lebih tinggi atau rendah dari dana pinjaman 

tersebut). 

Kebenaran kelengkapan data nasabah 

dalam memenuhi syarat dan prosedur hukum 

perbankan sebagai ketentuan yang wajib 

dilakukan nasabah dan khgususnya ketika 

pihak bank hendak memberikan kredit harus 

memenuhi beberapa prinsip, yaitu penyerahan 

uang dari pihak bank bebas dipergunakan oleh 

penerima kredit (debitur), dan konsekuensi 

pinjaman uang tersebut harus memperhatikan 

kewajiban untuk mengembalikan saat jatuh 

tempo. Dengan ini (pemberian kredit) debitur 

bebas mempergunakan dana pinjaman untuk 

suatu kepentingan pribadi sesuai kesepakatan 

atara pihak kreditur dengan debitur. 

Pandangan demikian selaras dengan Levy dan 

M. Jakil, bahwa debitur berhak 

mempergunakan dana pinjaman sesuai 

kepentingan debitur, serta membayar atau 

mengembalikan dana pinjaman dalam jumlah 

dan waktu tertentu.
3
 Kredit ini merupakan 

pemberian prestasi dari bank kepada debitur, 

dan prestasi pola demikian akan dikembalikan 

                                                 
3
 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit 

Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1981, 

hal.222. 
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sesuai kesepakatan, meliputi penyertaan 

bunga. Hal serupa diatur dalam pasal 12 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bahwa 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat disamakan dengan itu, 

berdasarkan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain, 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan. 
4
  

Dari pengertian tersebut dapat diketahui 

bahwa kewajiban penerima kredit (debitur) 

sebagai peminjam dana mempunyai 

kualifikasi bertindak untuk diri pribadi 

dipercaya serta mampu mengembalikan suatu 

yang dipinjamnya ketika jatuh tempo, dengan 

demikian kepercayaan yang melekat pada 

debitur dianggap mampu untuk 

mengembalikan dana pinjaman sesuai akad 

bersama. 

Beberapa pertimbangan bank dalam 

bersikap untuk alas an pencairan pinjaman 

dengan memp[erhatikan karakter atau 

kepribadian, karena watak yang kurang 

berniali akan menimbulkan penyimpangan 

prilaku dan berdampak merugikan pihak 

kreditur (bank), seperti membayar tidak tepat 

waktu, bahkan tidak memenuhi kewajiban 

secara tuntas. Sebab itu diperlukan pelacakan 

melalui rekam jejak, yakni apakah nasabah 

(debitur) pernah terlibat dalam tindakan 

criminal atau sebaliknya berkelakuan etis. 

Aspek lain nasabah harus diketahui 

mempunyai kemampuan bisnisnya, sehingga 

dapat diprediksi bahwa nasabah (dianggap) 

mampu untuk mengembalikan dana pinjaman, 

dan prediksi tersebut meliputi modal awal 

yang dimiliki nasabah. Hal ini diperlukan 

sebagai pertimbangan tambahan untuk 

memprediksi kemampuan nasabah, dimana 

dana kepemilikan debitur mempunyai korelasi 

langsung dengan tingkat kemampuan 

pembayaran pinjaman ketika jatuh tempo. 

                                                 
4
 Muchdarsyah, Op. Cit. hal.11. 

Keti alas an ini berdasar pertimbangan 

analisis perbankan dan bagian dari kehati-

hatian bank dalam menetapkan (batas) 

persetujuan pencairan kredit. Tingkat kehati-

hatian dari bank dapat dipahami, memngingat 

ada usaha bisnis yang diproteksi pemerintah 

atau mendapat hak monopoliu dalam 

bisnisnya, maka bank harus bersikap hati-hati 

ketika akan memberi persetujuan permohonan 

kredit kepada perusahaan tersebut. Perhatian 

yang lain, diarahkan kepada nilai anggunan 

sebagai suatu jaminan dalam pemberian 

kredit. Anggunan sebagai the last resort bagi 

kreditur, bahwaanggunan akan dieksekusi jika 

suatu ketika kredit mengalami kondisi macet.
5
 

Selain persoalan persyaratan pemberian 

kredit harus memperhatikan aspek tersebut 

mempertimbangkan pula alas an bahwa para 

pihak merupakan titik sentral yang 

diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. 

Untuk itu kreditur harus memperoleh 

kepercayaan atas kemampuan membayar dari 

debitur saat nanti waktu jatuh tempo. Tujuan 

pemberian kredit harus pula diketahui kreditur 

agar penggunaan dana pinjaman tidak 

diarahkan di luar kesepakatan, seperti yang 

diperjanjikan dalam akad permohonan kredit. 

Selain memperhatikan hal tersebut harus 

mempertimbangkan sumber pembayaran dari 

nasabah (calon) debitur, di mana dana 

pinjaman yang tersedia dan direncanakan 

harus benar-benar ada dan aman untuk 

dikembalikan sesuai akad kepada pihak bank. 

Hal ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan tugas analis ketika akan 

memberi rekomendasi pencairan dana kepada 

otorisasi bank untuk bijaksana dan berhati-

hati ketika bertindak melepaskan 

(mencairkan) pinjaman tersebut, apakah 

sumber dana pendapatan calon debitur cukup 

tersedia. Analis sangat seksama dalam melihat 

debitur, baik sudut pandang subyektif maupun 

obyektif, meliputi pula analisis perolehan 

                                                 
5
 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern 

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, hal. 23-24. 
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keuntungan dalam berbisnis, apakah lebih 

besar atau kecil dari bunga pinjaman bank. 

Hal untuk memprediksi dana tersebut ketika 

jatuhtempo tersedia, serta jaminan dari 

kelompok perusahaan, atau holding dan 

pribadi guna mengantisipasi timbulnya 

(kemungkinan) di luar prediksi semula.
6
 

Bank dalam memberi kredit tidak 

berkeinginan bahwa kredit yang dicairkan 

kepada debitur akan bermasalah, walaupun 

kemungkinan ada masalah, hal ini telah 

diprediksi oleh otoritas serta analis bank. 

Kebijaksanaan otoritas bank, jika ada 

permasalahan yang menimpa debitur, maka 

perlu sikap serta tindakan bijaksana, melalui 

langkah-langkah, yakni memberi keringanan 

atau kelonggaran berupa jangka waktu 

angsuran dapat diperpanjang atau lain 

kebijaksanaan senampang masih dalam 

koridor kebijakan perbankan. Langkah lain 

dalam bentuk penjadwalan ulang 

(rescheduling) serta bimbingan bank dengan 

(syarat) ketentuan bahwa calon debitur ada 

etikad baik terhadap kebijaksanaan dari 

otoritas bank dan kooperatif. 

Mekanisme pengembalian hutang 

dengan memberi keringanan atas syarat-syarat 

kredit, suku bunga, penundaan angsuran 

dilakukan pula melalui pola persyaratan ulang 

(reconditioning) merupakan perubahan 

sebagian atau 

Seluruh syarat kredit yang tidak terbatas 

pada perubahan jadwal pembayaran, jangka 

waktu atau persyaratan lain sepanjang tidak 

merubah maksimum saldo kredit. Langkah ini 

diberikan kepada debitur dengan syarat 

kondisinya seperti rescheduling. 

Mekanisme lain dalam bentuk penataan 

ulang (restructuring), yakni mengembalikan 

hutang dengan merubah secara menyeluruh 

manajemen dan pemegang saham modal, 

jumlah kredit, bidang usaha, lokasi usaha dan 

lain-lain terhadap kredit yang meliputi, yaitu 

penambahan dana bank dan konversi seluruh 

                                                 
6
 Ibid, hal 25-26 

atau sebagian tunggakan bunga menjadi 

pokok kredit baru, konversi seluruh atau 

sebagian dari kredit menjadi penyertaan 

dalam perusahaan yang dapat disertai dengan 

penjadwalan dan/ atau persyaratan ulang. 

Pada dasarnya pelbagai pola 

penyelamatan dana pinjaman seorang (calon) 

debitur dapat dilakukan dengan mekanisme 

sindikasi atau konsersium, penyertaan, joint 

venture dan take over, bahkan langkah 

terakhir dengan suatu mekanisme likuidasi. 

Model tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

Sindikasi atau konsersium, yakni cara 

pengembalian hutang dengan menambah 

kemampuan baik modal, teknologi, produksi 

atau pemasaran dan manajerial ; penyertaan, 

penyelamatan kredit dengan merubah dari 

pinjaman konvensional ke bentuk saham, 

sifatnya sementara hingga kondisi perusahaan 

sehat : Joint Venture, pencairan dana bantuan 

usaha oleh bank, bekerjasama dengan bank 

lain ; Take Over, pengambil-alihan 

perusahaan untuk diserahkankepada 

perusahaan yang mampu ; sedang likuidasi, 

yakni pencairan jaminan asset debitur yang 

berupa asset, baik ada relevansinya dengan 

kegiatan usaha, maupun tidak, atau seluruh 

asset yang dilakukan debitur sendiri atau oleh 

bank sendiri, atau bank bekerjasama dengan 

lembaga lain, dan/ atau melalui suatu 

pelanggan.
7
 

Mekanisme pilihan lain melalui pada 

bank swasta dan penanganan ini umumnya 

sama dengan yang diterapkan bank umum, 

seperti tersebut di atas (BNI, BRI, Bank 

Mandiri). Beberapa pendekatan penyelesaian 

oleh bank swasta dalam menangani kredit 

bermasalah (macet), baik nasabah maupun 

penjamin nasabah, yaitu, bank tidak 

melakukan penyelesaian dengan cara 

menambah plafon atau tunggakan kredit 

bunga atau lainnya, seperti plafon dering 

                                                 
7
 Sutan Remi sjahdeni, Menanggulangi Kredit 

Bermasalah, Universitas Surabaya, 1995, hal 6 
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kredit. Dalam penyelesaian pinjaman yang 

macet, bank dilarang melakukan pengecualian 

dalam menyelesaikan kredit bermasalah, 

khususnya kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan bank dan debitur-debitur.
8
 

Guna menghindari kredit macet bank 

dapat melakukan langkah saat proses 

pemberian kredit, di mana tahap ini bank 

benar-benar memperhatikan serta menganalisa 

permohonan kredit nasabah, apakah layak 

atau sebaliknya untuk dikabulkan 

permohonan kredit. Jika ketika atau selama 

proses tidak terlihat indikasi adanya kredit 

bermasalah, maka bank harus melakukan 

upaya monitoring selama berlangsungnya 

pasca pencairan dana, dan (kemungkinan) 

pinjaman bermasalah, maka jalan akhir yang 

di tempuh melalui fiat eksekusi pengadilan 

negeri sesuai ketentuan pasal 224 HIR atau 

258 RBG, bahwa fiat ekskusi merupakan 

ekskusi yang dilaksanakan oleh kantor lelang, 

setelah ada persetujuan ketua PN, berwujud 

penetapan ketua pengadilan negri setempat, 

dan bukan merupakan gugatan biasa. Berbeda 

dengan parate eksekusi yang langsung 

dilaksnakan oleh kantor lelang, sedang fiat 

ekskusi dilaksanakan setelah mendapat ijin 

khusus dari pengadilan. Di sini pengadilan 

hanya memeriksa syarat formal semata, dan 

fiat eksekusi dapat dilaksanakan terhadap 

putusan badan tertentu serta berdokumen 

dengan lebel grosse acta, dan irah-irah : “ 

Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang 

Maha Esa”.
9
 

Sebagaimana diketahui bahwa 

penanganan kredit bermasalah pada bank 

swasta berbeda dengan bank pemerintah 

(BUMN), dan jika ada sesuatu yang 

meragukan pada diri debitur, maka bank akan 

mempertimbangkan serta mengantisipasi 

                                                 
8
 Munir Fuad, Hukum Bisnis Dalam Teori dan 

Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal 

64 
9
 Munir Fuadi, Hukum Bisnis Dalam Teori dan 

Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994 hal. 

64. 

kebijakan yang akan ditempuh dengan 

pendekatan akhir, yaitu eksekusi. Debitur 

yang berhutang pada bank pemerintah akan 

ditangani oleh panitia urusan piutang dan 

lelang negara sebagai lembaga 

interdepartemental yang anggotanya terdiri 

dari beberapa departemen, seperti Kejaksaan 

Agung, Departemen Keuangan, Hankam, dan 

Bank Indonesia. Adapun susunan pada daerah 

tingkat I, yakni Kantor Wilayah Departemen 

Keuangan, Kepala Oditorat Militer, 

KepalaInspektorat Provinsi, Kejaksaan 

Tinggi, dan Bank Indonesia. 

Lembaga antar departemen tersebut 

bukan merupakan panitia yang kegiatannya 

bersifat parsial, melainkan kehadirannya 

untuk kepentingan suatu urusan piutang dan 

lelang Negara, serta sifatnya tetap (regular), 

cepat, efisien berdasar Undang-Undang 

Nomor 49 Tahun 1960. Keberadaan PUPLN 

untuk menerobos kebuntuan birokrasi selama 

ini, serta menjawab tantangan bersifat 

procedural (formal) yang penyelesaiannya 

memakan waktu cukup lama, serta tidak 

sedikit biaya pengurusan piutang. Disini perlu 

adanya terobosan hukum. Untuk itu Undang-

Undang memberi kewenangan bagi penuntut 

keadilan dalam pengurusan piutang Negara, 

sebagaimana ketentuan HIR (staatblad 1941 

nomor 44 pasal 195 dan seterusnya).
10

 

 Tugas PUPLN membahas  piutang 

negara yang harus dibayar oleh 

pemerintah/badan yang modal kekayaannya 

sebagian, atau seluruhnya milik negara. Selain 

PUPLN, dikenal pula badan urusan piutang 

serta lelang negara yang tanggungjawabnya  

dibawah langsung menteri keuangan, dengan 

tugas menyelenggarakan urusan piutang 

negara yang berasal dari pelaksanaan tugas 

panitia urusan piutang negara, dan 

pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh 

menteri keuangan dan ketentuan perundang-

                                                 
10

) Makalah Departemen Keuangan R.I.,Badan 

Urusan Piutang dan Lelang  Negara Kantor 

Wilayah V Badan Urusan Piutang dan Lelang, 

Semarang, 1995. 
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undangan, dan mempunyai satu kekuatan 

eksekusi. Bagaimana keberadaan badan 

urusan piutang dan lelang Negara? Tugas 

BUPLN melaksanakan produk hukum yang 

diterbitkan PUPLN, dan melaksanakan 

kebijaksanaan yang ditetapkan menteri 

keuangan, namun demikian jika timbul kredit 

macet berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

No. 49 Tahun 1960, tetap atau dapat 

dilaksanak melalui BUPLN. 

 sebagaimana diskripsi diatas bahwa 

PUPLN sebagai panitia yang berperan untuk 

penyelesaian segala urusan piutang Negara 

atas mandate yang telah diserahkannya dari 

pemerintah, atau badan Negara dengan 

konsekwensi bahwa persoalan kredit macet 

milik BUMN harus diserahkan kepada 

PUPLN, penguasaan atas hak tagih untuk 

ditindak lanjuti secar hukum.
11

 Berdasarkan 

SK, menteri keuangan, maka peran PUPLN 

secara teknis dilaksanakan oleh Kantor 

Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara 

(KP2LN) 

 

Kesimpulan 

 Pinjaman bank dalam bentuk kredit 

mengandung resiko ketika pihak debitur 

belum dapat memenuhi kewajiban 

pembayaran angsuran hutang, baik secara 

kredit maupun pelunasan. Pencermatan dalam 

menganalisis pinjaman oleh nasabah (calon 

debitur) harus cermat seta akurat dengan 

demikian akan minimal resikonya, 

sekurangnya dana bank dapat terbayarkan 

walaupun tidak secara penuh. Peran pengawas 

ketika melaksanakan fungsi pengawasan dan 

monitoring terhadap nasabah (calon debitur) 

dan debitur saat menggunakan dana bank 

dilaksanakan berdasar pada standar profesi. 

 Standar pemberian kredit harus 

obyektif serta berdasar perkreditan yang 

sehat. Hal tersebut harus tercermin dalam 

bentuk kebijakan tertulis yang meliputi proses 

                                                 
11

Keputusan Menteri Keuangan 

No.293/KMK/1993, Jo. Kepmen No.376/KMK/ 

1998. 

kebijakan tertulis yang meliputi proses 

kebijakan pemberian, persetujuan, ketertiban 

adminitrasi dan ketertiban dokumentasi, serta 

monitoring atas kredit yang telah cair. Resiko 

ini dapat diperkecil dengan analisis kredit 

yang dilaksanakan secara professional untuk 

meniadakan resiko kredit macet, atau 

mengurangi (menekan) semininal dampak 

kredit bermasalah. Dengan fungsi analisis 

aktif tersebut dapt melihat kemampuan 

nasabah (calon debitur) ketika akan 

mengembalikan dana sesuai akad kredit. 
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