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ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DIMASA 

PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI BANK BRI CABANG KLATEN) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Perjanjian Kredit 

dengan jaminan Hak Tanggungan khususnya pada masa Pandemi Covid 19 seperti 

sekarang ini, dan juga problem kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian kredit. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis 

empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum deskriptif. 

Dari hasil penelitian tata cara pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak 

Tanggungan berpedoman pada dua Undang-Undang No.  10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara pedoman 

pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan 

jaminan Hak Tanggungan yang telah dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Klaten. Hambatan yang dialami ialah sulitnya membangun kesadaran terhadap 

debitur akan kewajiban yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kredit berupa 

membayar angsuran tepat waktu sehingga menyebabkan terjadinya krdit macet. 

 

Kata kunci: pelaksanaan, perjanjian, kredit, kredit macet 

 

Abstract 

The purpose of this research is to show the procedure of implementing a Credit 

Agreement with a Guarantee of Mortgage, especially during the Covid 19 

Pandemic as now, and also the problem of bad credit in implementing credit 

agreements. The research method used is juridical empirical legal research 

methods. The type of research used is descriptive legal research. From the results 

of research on the procedures for implementing a Credit Agreement with a 

Guarantee Rights guarantee based on two laws no. 10 of 1998 concerning 

Banking and Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. The conclusion of 

this study is that there is a conformity between the guidelines for implementing 

the Credit Agreement and the implementation of the Credit Agreement with the 

Guarantee of Mortgage that has been carried out at the Klaten Branch of Bank 

Rakyat Indonesia. The obstacle that is experienced is the difficulty in building 

awareness of debtors of the obligations that must be carried out in the 

implementation of credit in the form of paying installments on time, which causes 

bad credit to occur. 

 

Keywords: implementation, agreement, credit, bad credit 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan yang berkesinambungan, 

diperlukan dana yang tidak sedikit, pelaku  pembangunan yang terdiri dari 

masyarakat dan juga pemerintah, termasuk badan  hukum serta pemerintah. 

Sehingga mereka melakukan kegiatan pinjam meminjam untuk memperoleh 
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dana yang sebagian besar digunakan untuk mencukupi keperluan hidup mereka 

yang disebabkan karena meningkatanya kegiatan pembangunan yang berdampak 

juga pada peningkatan kebutuhan terhadap pendanaan (Patrik, 2005).  Ditambah 

lagi dengan  keadaan sekarang ini. Masa pandemi karena adanya penyakit Covid 

19 yang turut serta mempengaruhi keadaan perekonomian masyarakat. Banyak 

karyawan dan pegawai di lakukan PHK, sehingga mereka kehilangan pekerjaan 

dan kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang mengakibatkan 

mereka melakukan kredit pinjaman di bank. 

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas 

Undang-undang  No. 7 Tahun 1992  Tentang Perbankan dalam Pasal 6 (b) 

menjelaskan tentang salah satu usaha bank umum yaitu memberikan kredit. Baik 

bank umum maupun bank swasta yang merupakan lembaga keuangan melakukan 

salah satu kegiatan ekonominya yaitu pinjam meminjam atau dapat disebut juga 

kredit. Dalam penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat kemudian untuk 

disalurkannya kembali untuk masyarakat, juga kepada pengusaha untuk 

membiayai sektor riil melalui kredit merupakan salah satu peran bank sebagai 

lembaga keuangan (Bahsan,  2003).   

Dalam layanan perbankan berupa jasa yang diberikan oleh bank, 

menimbulkan suatu hubungan hukum antara pihak bank sebagai kreditur dengan 

nasabahnya. Layanan jasa perbankan yang berupa kredit ini akan menimbulkan 

suatu perjanjian kredit yang terjalin dari nasabah debitur selaku konsumen 

dengan bank selaku kreditur. Perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat 

penting yaitu sebagai perjanjian pokok yang juga sebagai alat bukti tentang 

batas-batas hak hak dan juga kewajiban yang harus dilakukan antara pihak 

kreditur dan debitur selain itu, perjanjian kredit juga sebagai alat untuk 

melakukan monitoring kredit (Wardoyo, 1995). 

Biasanya dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, 

nasabah menyerahkan objek jaminan dengan nilai yang lebih tinggi daripada 

jumlah nilai kredit yang dierimanya. Hal ini betujuan untuk menjaga apabila ada 

kemungkinan turunnya nilai jaminan, dan apabila kelak mengalami kesulitan 

untuk menemukan pembeli yang bersedia membeli onjek jaminan atau agunan 

tersebut sesuai denga harga pasar, yang nantinya akan dijual apabila debitur 
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tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya kepada pihak 

bank (Supramono,  2009). 

Nasabah telah memberikan kepercayaan pada pihak bank, maka dari itu 

bank harus mampu memberikan tanggung jawabnya.  Dalam mengeluarkan dana 

untuk pinjaman kredit adalah tanggung jawab yang sangat besar bagi bank 

apabila nantinya kredit tersebut mengalami kendala dan masalah. Sehingga bank 

dapat mengalami kerugian bahkan bisa terancam bangkrut. 

Apalagi pada saat masa pandemi seperti ini yang memberikan pengaruh 

serta dampak yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat pada 

umumnya. Pendapatan masyarakat banyak yang mengalami penurunan, 

disamping itu lapangan pekerjaan yang semakin menyempit membuat 

masyarakat kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sebagai debitur dalam 

membayar kredit pinjaman mereka. Sehingga tak jarang pada masa pandemi 

seperti ini banyak sekali masalah dan kendala yang dialami pada proses pinjam 

meminjam, salah satunya kredit macet. 

Apabila hal tersebut terjadi, maka dalam mengatasi masalah kredit 

macet lembaga keuangan yang memberikan kredit berusaha mencari cara untuk 

mengatasi kendala tersebut. Berbagai cara telah dilakukan untuk menangani 

masalah kredit macet salah satunya dengan memberikan perpanjangan waktu 

kepada debitur,agar debitur memiliki lebih banyak kesempatan dan kemudahan 

dalam melunasi pinjamannya upaya penyelamatan tersebut diberikan agar 

debitur lebih ringan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang 

diperlukan. Namun apabila segala upaya dan keringanan itu tidak membuah 

hasil, dengan terpaksa pihak bank akan menyerahkan permasalahan ini kepada 

pihak yang berwenang untuk ditangani dan diproses lebih lanjut yang sudah 

menjadi kebijakan akhir. 

Salah satu bank BUMN yang memberikan kredit pinjaman bagi 

masyarakat adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bank BRI adalah salah satu 

bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. Salah satu usaha yang dilakukan oleh bank umum yaitu 

dengan memberikan kredit baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bank 
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BRI Cabang Klaten merupakan salah satu bank yang memiliki cukup banyak 

nasabah. Baik nasabah simpan maupun pinjam, dari sekian banyak nasabah 

simpan pinjam di bank tersebut tak sedikit yang menggunakan jasa kredit. 

Tentunya dalam proses pemberian pinjaman kredit dari bank kepada nasabah 

tidaklah berjalan lancar dan muncul berbagai kendala, salah satunya kredit 

macet. 

Masalah yang dikaji di penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk dan isi 

perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Klaten (2) Bagaimana pelaksanaan kredit 

di Bank BRI Cabang Klaten dimasa Pandemi Covid 19 ? 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bentuk dan isi 

perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Klaten (2) Untuk mengetahui pelaksanaan 

perjanjian kredit dimasa pandemi Covid 19. 

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya. Data penelitian ini diperoleh dari Nasabah dan Kantor Bank BRI 

Cabang Klaten. Pengumpulan data dalam penelitiam ini menggunakan dua 

teknik data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara. 

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya 

memberikan gambaran selengkap-lengkapnya mengenai data hasil penelitian dan 

kemudia diteliti secara kualitatif. Kualitatif yaitu uraian data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga 

memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bentuk dan isi Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Klaten 

Di dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Nasabah Debitur dengan Pihak 

Bank BRI Cabang Klaten selaku Kreditur, atau yang disebut sebagai Surat 

Pengakuan Hutang, mencantumkan  berbagai pasal yang mengatur mulai dari 

subjek hukum hingga terjadinya wanprestasi.  

Dalam perjanjian kredit tersebut terdapat dua subjek hukum. Yang 

pertama adalah PT. Bank Rakyat Indonesia yang diwakili oleh Kepala Unit Pedan 

Klaten selaku pihak Kreditur dan Nasabah Debitur yang bertindak untuk dan atas 

nama sendiri sebagai pihak kedua atau disebut sebagai Debitur. Jika melihat dari 

Kitab Undang Undang Hukum Pedata serta Undang-undang No. 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan subyek hukum perjanjian berupa manusia atau orang dan 

badan hukum, yang dalam Undang Undang No. 10 Tahun 1998 disebut sebagai 

pihak Kreditur dan Debitur.  

Sebelumnya bila dilihat dari pernyataan di atas dapat di tarik garis besar 

yang pertama-tama dilihat dari hubungan antara pihak Bank dengan Nasabah pada 

Surat Pengakuan Hutang di PT. Bank Rakyat Indonesia yang bertindak untuk dan 

atas nama Bank Rakyat Indonesia dengan perlakilan seorang yang memiliki 

jabatan Kepala Unit pada pihak pertama merupakan sebuah badan hukum yang 

sesuai dengan Pasal 1329 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Selanjutnya  

pihak kedua yang bertindak untuk dan atas nama diri pribadi yang berdasarkan 

Surat Pengakuan Hutang pihak kedua merupakan perseorangan dengan NIK 

3310126509730006 merupakan Nasabah yang berhutang yang dikategorikan 

sebagai Debitur sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perbankan. Secara matirill Surat Pengakuan Hutang dibuat 

atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan hukum 

para pihak, bila dilihat dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 

PK2005EG1Y/3893/05/2020 dibuat secara sepakat antara kedua belah pihak juga 

pihak kedua memiliki kecapakan hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Jadi 

bila dilihat dari Surat Pengakuan Hutang yang dibuat antara para pihak telah 

sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan juga Undang Undan 

No. 10 Tentang Perbankan. 

Dalam melaksanakan suatu perjanjian selain adanya subjek hukum 
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haruslah ada suatu objek dalam perjanjian tersebut. Objek perjanjian adalah bukti 

yang berguna bagi subjek hukum, dan yang menjadi objek perjanjian adalah 

prestasi. Prestasi adalah kewajiban salah satu pihak dan pihak lain berhak 

menuntut hal itu. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia , 

prestasi dapat berupa memberikansesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat 

sesuatu (Suharnoko, 2004). 

dalam Surat Pengakuan Hutang antara PT. Bank Rakyat Indonesia 

dengan Nasabah yang berhutang obyek perjanjian yang pertama pada pasal 1 

mengenai pemberian pinjaman kepada pihak kedua aebesar Rp. 95,000,000 

dengan jangka waktu 24 bulan dengan bunga 1% per bulan dan pinjaman akan 

dipergunakan oleh pihak kedua untuk Kredit Modal Kerja. Selanjutnya obyek 

hukum berupa agunan yang dijaminkan oleh Nasabah yang berhutang atau pihak 

kedua selaku Debitur kepada Pihak Bank selaku Kreditur.  Pada pasal 4 ayat 1 

yang menyebutkan objek jaminan berupa SHM atas nama SUSILORINI BINTI 

WONGSO PRABOWO yang terletak di Desa Beji Selatan, Kelurahan Beji, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan Nilai Pasar Wajar Rp. 

193,000,000. 

Bila dilihat dari pernyataan tersebut, objek perjanjian dalam Surat 

Pengakuan Hutang telah sesuai dengan Pasal 1332, Pasal 1333 j.o Pasal 1334 ayat 

(2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menjelaskan mengenai objek 

perjanjian. Dan juga telah sesuai dengan Pasal 1 angka 23 Undang Undang No. 10 

Tahun 1998 yang menyebutkan mengenai agunan dalam perjanjian kredit. 

Dalam suatu perjanjian Debitur pastinya memiliki hak, dimana dapat 

disebutkan bahwa hak Debitur juga termasuk kewajiban dari Kreditur. Debitur 

dalam bertransaksi dengan bank beIum mendapatkan tempat yang memadai 

Undang Undang Nomor 10 Tahun I998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tidak mengatur secara langsung 

perlindungan bagi nasabah. Dimana yang dimaksud sebaagai hak debitur atau 

nasabah merupakan kewajiban kreditur atau bank. Begitu sebaliknya, hak dari 

kreditur atau bank merupakan kewajiban debitur atau nasabah. 

Bila dilihat berdasarkan perbandingan anatara Surat Pengakuan Hutang 

yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nasabah Debitur yang 

berhutang, dimana didalam Surat Pengakuan Hutang tersebut telah mencantumkan 

aturan mengenai hak Debitur yang sekaligus merupakan kewajiban dari Kreditur 
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di Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) yang menjelaskan 

mengenai asuransi yang dilakukan oleh Bank terhadap Nasabah Debitur yang 

berhutang serta asuransi yang dilakukan terhadap objek yang dijaminkan. Hal ini 

telah sesuai dengan isi dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Pebankan. 

Selain itu di dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan, juga menjelaskan mengenai kewajiban Bank sebagai pihak Kreditur 

yang sekaligus merupakan hak Nasabah yang berhutang sebagai pihak Debitur, 

khususnya tertera dalam Bab V Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 29 ayat 

(3) dan Pasal 29 ayat (4) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 

Pasal pasal tersebut berisi tentang pembinaan dan pengawasan Bank, Bank wajib 

melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian, dalam memberikan kredit 

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha 

lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan 

kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, dan Bank wajib 

memberikan informasi untuk kepentingan nasabah. 

Selain memiliki hak, Debitur juga memiliki kewajiban. Dimana 

kewajiban Debitur juga bagian dari hak Kreditur. Bentuk Perlindungan Hukum 

terhadap Kreditur ketika Debitur Wanprestasi dalam rangka bertambah 

meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, 

yang para pelakunya meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai orang 

perseorang dan badan hukum sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat 

besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut maka 

meningkat pula keperluan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui 

perkreditan. 

Dalam suatu pelaksanaan perjanjian kredit, adakalanya seorang Debitur 

mengalami Wanprestasi. Wanprestasi menurut Prodjodikoro merupakan suatu ketiadaan 

suatu prestasi didalam hukum perjanjian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila 

terdapat salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, ia harus bertanggung jawab atas 

perbuatan yang telah dilakukannya berupa sanksi hukum untuk mengganti kerugian 

sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Wanprestasi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Soerjatin, 1983) yang 

berbunyi: 

”“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 

perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, 
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tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus 

diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya 

hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui 

waktu yang telah ditentukan.” 

Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia 

dengan Nasabah Debitur yang berhutang, dimana didalam Surat Pengakuan 

Hutang tersebut telah mencantumkan aturan jika terjadi Wanprestasi, yang 

dicantumkan dalam di Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3), Pasal 

8 ayat (4), Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (6) yang menjelaskan apabila 

pinjaman tersebut disalahgunakan dan tidak sesuai dengan perjanjian maka pihak 

Bank berhak menagih kembali pinjaman yang telah diberikan serta menyerahkan 

hak kepemilikan agungan berupa barang atau tanah dana atau bangunan secara 

kepercayaan kepada Bank. Dan pihak Bank memiliki kuasa untuk menjual seluruh 

agunan sehubungan dengan pinjaman ini
1
, baik secara dibawah tangan maupun 

dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri 

tanpa paksaan yang berhutang. Hal ini telah sesuai sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan juga Undang 

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pebankan.  

Di dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

khususnya pada Pasal 12A ayat (1) dan (2)
2
 menjelaskan Bank dapat membeli 

sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan 

berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan 

kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah 

Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan 

yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Hal ini merupakan kewenangan 

Bank dan cara yang ditempuh oleh Bank apabila Debitur mengalami Wanprestasi. 

Berdasarkan pernyataan pada Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh 

para pihak mengenai aturan apabila terjadi Wanprestasi yang telah tercantum pada 

Pasal pasal yang disebutkan dalam perjanjian antara PT. Bank Rakyat Indonesia 

dengan Nasabah Debitur yang berhutang tersebut telah sesuai dengan Pasal 1234 

Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan juga Pasal 12A ayat (1) dan (2) 

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 

                                                      
1
 Kasmir, 2005, Pemasaran Bank, Jakarta : Kencana, hal. 67 

2
 Usman Rachmadi, 2003,  Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 

Utama, hal. 60 
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3.2 Pelaksanaan perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Klaten dimasa 

Pandemi Covid 19 

Adanya Pandemi karena wabah Covid 19 ini tentunya sangat mempengaruhi 

kehidupan masyarakat, khususnya keadaan perekonomian masyarakat. Taraf 

ekonomi dan penghasilan masyarakat mengalami banyak penurunan yang 

signifikan. Masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

mereka setiap harinya, yang mengakibatkan mereka melakukan pinjaman kredit di 

Bank. Tak hanya sampai disitu, masyarakat yang sebelumnya sudah ada pinjaman 

kredit di Bank pun mengalami kesulitan dalam melakukan angsuran yang harus 

mereka bayar setiap bulannya.  

Salah satu Bank BUMN yaitu BRI Cabang Klaten yang beralamat di Jalan 

Pemuda Selatan No. 67, Kelasmas, Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, 

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, merupakan salah satu Bank yang menyediakan 

pinjaman kredit untuk nasabah mereka.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu staff Bank BRI 

yaitu Dewi Hajar Pinuji yang juga merupakan salah satu staff yang menangani 

bagian kredit. Dalam keadaan Pandemi Covid seperti sekarang ini menyebabkan 

pelaksanaan perjanjian kredit di Bank BRI mengalami perbedaan dari yang 

sebelumnya. Baik dari nasabahnya, maupun usahanya, banyak yang mengalami 

kemacetan usaha dan tak sedikit pula yang usahanya tidak berjalan sama sekali.  

Bank Rakyat Indonesia menyediakan berbagai macam jenis kredit yang 

berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dilihat berdasarkan besar pinjaman nya dan 

juga besarnya bunga yang diberikan pada pinjaman. Jenis-jenis Kredit di BRI 

tersebut diantaranya adalah Kupedes, KUR (Kredit Usaha Rakyat). Jenis kredit ini 

merupakan kredit dengan agunan. Namun, selain kredit dengan agunan, BRI juga 

menyediakan kredit tanpa agunan yaitu Kupedes Kece dan KUR Supermikro.  

Diantara kredit-kredit yang disediakan oleh BRI, yang paling sering 

dibutuhkan dan digunakan oleh nasabah adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat). 

Karena selain bunganya yang lebih kecil, pinjaman yang disediakan oleh KUR ini 

antara 1 juta hingga maksimal 50 juta, sehingga dengan jumlah pinjaman yang 

tidak terlalu banyak, pihak nasabah juga tidak keberatan dalam membayar 

angsuran. Sedangkan jenis kredit Kupedes memiliki bunga pinjaman yang lebih 

tinggi dan menyediakan nilai maksimal pinjaman yang lebih besar yaitu dapat 

mencapai hingga 250 juta.  
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Berbagai jenis kredit yang disediakan oleh Bank BRI ini tentunya juga 

mengalami berbagai kendala, kendala yang sering ditemukan adalah kredit macet. 

Diantara jenis pinjaman kredit yang disediakan oleh Bank BRI yang paling sering 

terjadi kredit macet adalah KUR dan Kupedes. Keduanya memiliki resiko yang 

sama. Dalam kondisi seperti sekarang ini kendala kredit biasanya disebabkan 

karena perekonomian debitur yang mengalami penurunan dimana usaha debitur 

tidak berjalan dengan baik, dan juga dapat disebabkan oleh karakter dari debitur 

yang tidak ada kemauan untuk membayar angsuran tepat waktu.  

Mengenai kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit 

pada saat seperti sekarang ini mengalami perbedaan dari sebelumnya. Kebijakan 

tersendiri ini dilakukan pihak Bank untuk membantu meringankan nasabah 

debitur dalam membayar hutangnya. Terutama pada nasabah yang mengalami 

penurunan pada usahanya. Upaya yang dilakukan Bank salah satunya dengan 

mengadakan Restrukturisasi. Dimana Restrukturisasi ini baru ada setelah adanya 

Pandemi Covid. Restrukturisasi adalah keringanan pembayaran cicilan pinjaman 

di Bank Jadi Restrukturisasi ini bukan penghapusan hutang, tetapi hanya 

memberikan keringan untuk membayar cicilan hutang. Keringanan yang di 

maksud adalah berupa pemberian sistem pembayaran bunga pinjaman yang 

diberikan pada nasabah, pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan dalam 

jangka waktu 6 bulan atau 12 bulan. Jangka waktu inilah yang dimaksud sebagai 

grace period. Jadi dalam waktu grace period ini, nasabah debitur hanya 

melakukan pembayaran bunga saja. Namun, jika masa grace period ini telah 

selesai, maka akan kembali ke angsuran normal lagi, dengan catatan jangka waktu 

dapat diperpanjang. Sistem pembayaran pada masa grace period ini tidak 

mengurangi nilai pinjaman pokok karena hanya membayar bunga pinjamannya 

saja. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kolektifitas Bank supaya BI 

checking tidak mengalami kemacetan. 

Tanpa adanya Restrukturiasi akan menyebabkan kebanyakan kredit 

mengalami kemacetan. Nasabah debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya 

membayar angsuran sesuai dengan besar jumlah tagihannya. Dalam kondisi 

seperti sekarang ini, faktor penyebab problem tersebut karena adanya lockdown 

dan isolasi mandiri. Ketika nasabah harus melakukan isolasi mandiri, mereka 

tidak dapat bekerja maupun keluar rumah, sehingga tidak dapat memenuhi 

kewajibannya dalam membayar angsuran.  
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Selain itu, selama Pandemi Covid 19 ini masalah mengenai Wanprestasi 

sering timbul di Bank BRI ini. Wanprestasi disini juga disinggung dalam Pasal 

12A ayat (1) dan (2) yang intinya menjelaskan bahwa Bank Umum dapat 

membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar 

pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau 

berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal 

Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan 

agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Yang dimaksud menjual 

diluar pelelangan adalah menjual barang selain barang atau objek yang dijadikan 

agunan atau dijadikan jaminan. Jadi, apabila seorang nasabah debitur memberikan 

agunan berupa tanah kebun, pihak Bank menjual tanah lain atau aset lain yang 

masih menjadi hak milik debitur danbukan tanah yang dijadikan sebagai objek 

jaminan kepada Bank. Dengan istilah lain pihak Bank membantu debitur untuk 

mencarikan calon pembeli.  

Selain itu disebutkan pula bahwa Bank dapat melakukan pelelangan 

terhadap objek yang dijaminkan (Ismail, 2010) Mengenai tata cara dan ketentuan 

pelelangan, dimana pihak Bank telah bekerjasama dengan BUPLN Surakarta. 

Sebelumnya pihak Bank memberikan Surat Peringatan sebanyak tiga kali kepada 

nasabah debitur dimana selang waktu tiap surat peringatan selama dua minggu 

hingga satu bulan. Setelah pihak Bank memberikan Surat Peringatan namun tidak 

ada hasil, Pihak Bank dapat menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan, yang 

nantinya Pengadilan lah yang memanggil nasbah yang bersangkutan. Pengadilan 

memberikan surat panggilan sebanyak tiga kali, apabila nasabah yang 

bersangkutan tidak hadir maka Pengadilan akan menjatuhkan putusan, dimana 

pihak Bank yang menang dan berhak atas objek jaminan tersebut. Sehingga pihak 

Bank sudah memiliki kuasa dan berhak apabila akan menjual objek jaminan itu.  

Bank sebagi pihak yang memberikan layanan jasa kredit berusaha sebaik 

mungkin dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Sehingga 

dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit ini Bank selaku pihak Kreditur juga 

memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Salah satu kewajiban bank adalah 

memberikan asuransi kepada nasabah. Baik asuransi jiwa maupun asuransi 

terhadap objek jaminan.  
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Di Bank BRI juga memberikan asuransi jiwa terhadap nasabah yang 

melakukan kredit pinjaman jenis Kupedes. Khusus untuk nasabah yang memiliki 

pinjaman hingga maksimal 50 juta, nasabah tidak perlu membayar premi 

sedikitpun, jadi dari pihak Bank nya yang akan membayar premi asuransi nasabah 

setiap bulannya. Jika sewaktu-waktu nasabah debitur yang bersangkutan 

meninggal dunia, maka pinjaman kredit sudah dianggap lunas. Apabila jumlah 

pinjaman debitur lebih dali 50 juta, maka pihak Bank akan memberikan premi 

setengah dari jumlah asuransi yang harus dibayarsetiap bulannya. Asuransi yang 

diberikan adalah asuransi kecelakaan dan kesehatan. Selain itu, ada pula asuransi 

yang diberikan kepada usaha debitur. Program asuransi ini bernama Brins. Brins 

merupakan asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian dan kerusakan 

akibat terjadinyakebakaran terhadap fisik bangunan atau isinya yang sifatnya tiba-

tiba atau resiko perluasannya yang menimpa objek pertanggungan.  

Sebagai pihak penyedia layanan jasa keuangan, keberadaan Bank sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian masyarakat (Djumhana, 2000). 

Tak sedikit masyarakat yang mengikatkan dirinya sebagai nasabah. Baik sebagai 

nasabah simpan maupun pinjam. Bank sebagai pihak kreditur telah menjalankan 

kewajiban dengan baik sesuai yang tertera pada Undang Undang yang berlaku, 

disisi lain pihak debitur juga harus memenuhi kewajibannya dalam membayar 

angsuran setiap bulannya dengan baik agar kendala dalam pelaksanaan perjanjian 

kredit berupa kredit macet dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi sehingga tidak 

menghambat proses simpan meminjam dan berjalan lancar. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pertama, Bentuk dan isi perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Klaten pada Surat 

Pengakuan Hutang No. SPH: PK2005EG1Y/3893/05/2020 terdapat dua subyek 

hukum yakni pihak pertama sebagai Kreditur atau pihak Bank yang bertindak 

untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia dan pihak kedua bertindak untuk 

dan atas nama diri pribadi sebagai pihak Debitur atau pihak yang berhutang. Jika 

melihat dari Kitab Undang Undang Hukum Pedata serta Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998 Tentang Perbankan subyek hukum perjanjian berupa manusia atau 

orang dan badan hukum, yang dalam Undang Undang No. 10 Tahun 1998 disebut 

sebagai pihak Kreditur dan Debitur. Selanjutnya mengenai obyek hukum pada 
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perjanjian ini berupa agunan yang dijaminkan oleh Nasabah yang berhutang atau 

pihak kedua selaku Debitur kepada Pihak Bank selaku Kreditur. Objek perjanjian 

dalam Surat Pengakuan Hutang telah sesuai dengan Pasal 1332, Pasal 1333 j.o 

Pasal 1334 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menjelaskan 

mengenai objek perjanjian. Dan juga telah sesuai dengan Pasal 1 angka 23 

Undang Undang No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan mengenai agunan dalam 

perjanjian kredit. Selain itu mengenai hak dan kewajiban para pihak, baik dari 

pihak Kreditur maupun pihak Debitur telah tercantum dalam Undang Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan juga dijelaskan dalam Kitab 

Undang Undang Hukum Perdata. Selanjutnya berdasarkan pernyataan pada Surat 

Pengakuan Hutang yang dibuat oleh para pihak mengenai aturan apabila terjadi 

Wanprestasi yang telah tercantum pada Pasal pasal yang disebutkan dalam 

perjanjian antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nasabah Debitur yang 

berhutang tersebut telah sesuai dengan Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum 

Perdata dan juga Pasal 12A ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perbankan. 

Kedua, Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Klaten dimasa 

Pandemi Covid 19 seperti sekarang ini menyebabkan pelaksanaan perjanjian 

kredit di Bank BRI mengalami perbedaan dari yang sebelumnya. Baik dari 

nasabahnya, maupun usahanya, banyak yang mengalami kemacetan usaha dan tak 

sedikit pula yang usahanya tidak berjalan sama sekali. Jenis-jenis Kredit di BRI 

tersebut diantaranya adalah Kupedes, KUR (Kredit Usaha Rakyat). Jenis kredit ini 

merupakan kredit dengan agunan. Namun, selain kredit dengan agunan, BRI juga 

menyediakan kredit tanpa agunan yaitu Kupedes Kece dan KUR Supermikro. 

Kebijakan tersendiri ini dilakukan pihak Bank untuk membantu meringankan 

nasabah debitur dalam membayar hutangnya. Terutama pada nasabah yang 

mengalami penurunan pada usahanya. Upaya yang dilakukan Bank salah satunya 

dengan mengadakan Restrukturisasi. Dimana Restrukturisasi ini baru ada setelah 

adanya Pandemi Covid. Restrukturisasi adalah keringanan pembayaran cicilan 

pinjaman di Bank Jadi Restrukturisasi ini bukan penghapusan hutang, tetapi hanya 

memberikan keringan untuk membayar cicilan hutang. Keringanan yang di 

maksud adalah berupa pemberian sistem pembayaran bunga pinjaman yang 

diberikan pada nasabah, pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan dalam 

jangka waktu 6 bulan atau 12 bulan. Jangka waktu inilah yang dimaksud sebagai 
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grace period. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kolektifitas Bank supaya 

BI checking tidak mengalami kemacetan. Selain itu ada program baru dari 

pemerintah bernama KUR Supermikro. Program ini juga menggunakan sistem 

grace period. Namun tidak semua nasabah bisa mendapatkan program ini. Hanya 

nasabah debitur dengan kriteria tertentu yang mendapatkan program ini. Seperti 

nasabah yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan kepada nasabah 

yang akan memulai usaha baru. Syarat yang harus dipenuhi juga nasabah tidak 

boleh melakukan pinjaman KUR sebelumnya dan harus benar-benar nasabah 

debitur baru. 

4.2 Saran 

Setelah kesimpulan yang telah penulis uraikan, penulis akan memberikan 

beberapa saran berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan 

Hak Tanggungan, sebagai berikut: 

Pertama, Bagi Debitur yang mengajukan pinjaman ke Bank, sebelum 

melakukan tanda tangan dalam surat perjanjian kredit, pihak Debitur harus 

membaca terlebih dahulu isi dari surat perjanjian tersebut serta memahami 

maksud dari pasal pasal yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang yang 

dibuat dan disepakati antara kedua belah pihak. Agar tidak ada kesalahpahaman 

mengenai maksud dari isi surat perjanjian. Pihak debitur juga berhak mengajukan 

pertanyaan apabila dirasa isi perjanjian tersebut kurang jelas. 

Kedua, Kreditur agar lebih menjelaskan maksud dan isi dari surat 

perjanjian tersebut kepada pihak Debitur agar Debitur paham mengenai 

kesepakatan yang akan ditandatangani nya. Juga menjelaskan tentang kewajiban 

dan apa saja yang harus dilakukan Debitur sesuai dengan apa yang tercantum 

dalam Surat Pengakuan Hutang agar tidak menyimpang dari isi Surat Perjanjian. 

Agar pelaksanaan perjanjian Kredit dapat berjalan lancer dan meminimalisir 

terjadinya kendala berupa kredit macet dikemudian hari.  

Ketiga, Pemerintah membuat peraturan dan kebijakan yang mengatur 

mengenai pelaksaan perjanjian kredit dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perbankan. Selain itu berbagai prosedur dan ketentuan mengenai 

kredit beserta pelaksanaannya juga tercantum dalam Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tangggungan yang juga mengatur mengenai objek yang dijaminkan sebagai 

agunan ,dalam perjanjian kredit. 
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