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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid’19 di 

PT. BPR BKK Purwodadi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 6 

bulan Oktober tahun 2020 dengan Ibu Titin Setiyowati,SE di Kantor PT. 

BPR BKK Purwodadi diperoleh data sebagai berikut : 

 Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. BPR BKK Purwodadi didasarkan 

pada perjanjian kredit sebelum masa pandemi antara BPR BKK Purwodadi 

dengan Debitur-debiturnya pada tahun 2019 sebelum adanya Pandemi 

Covid’19. Adapun bentuk dan isinya sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. BPR BKK Purwodadi didasarkan 

pada perjanjian kredit yang dibuat sebelum masa pandemi adalah sebagai 

berikut : 

--------------------------PERJANJIAN KREDIT------------------------ 

----------------------Nomor : 581/437/PK/X/2019 -------------------- 

 

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan 

Belas ( 10 – 10 – 2019 ) yang bertanda tangan di bawah ini : ----- 

I. Nyonya TITIN SETIYOWATI, SE 

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Pimpinan Kepala Pusat 

Operasional PD. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan 

Purwodadi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan 
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Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi tanggal : 11 Februari 2011 

Nomor : 581/37/DIR/KPTS/BPR BKK/II/2019, oleh karena itu bertindak 

dan atas nama PD. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan 

Purwodadi berkedudukan di Jalan Siswamiharja Nomor 40 Purwodadi. -----

------------------ 

Selanjutnya disebut “BANK” atau PIHAK PERTAMA. ---------------- 

II. Tuan TOHIR 

Lahir di GROBOGAN Tanggal : 18 Mei 1979  

Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten 

GROBOGAN, Kecamatan PURWODADI, Kelurahan KURIPAN, (GG. 

BRUMBUNG VIII RT. 05 RW. 01 Nomor 000, Rukun Tangga 005, Rukun 

Warga 001), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 

3315051805790001.---------------------------------------------- 

- Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum dalam 

perjanjian kredit ini telah mendapatkan persetujuan dari : Istri nya 

Nyonya LISTIYOWATI , Lahir di GROBOGAN Tanggal 03 Mei 

1987, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat 

tinggal sama seperti Suami nya tersebut, Pemegang Kartu Tanda 

Penduduk Nomor : 3315054305870004. ------------- 

Selanjutnya disebut “PEMINJAM” atau PIHAK KEDUA. -------------- 

 Bahwa PEMINJAM telah mengajukan permohonan kredit Kepada Bank 

sesuai dengan Aplikasi Permohonan tanggal 01 Oktober 2019 Nomor : 

581/437/APK/X/2019 sebesar Rp. 200.000.000 Terbilang : (Dua Ratus 

Juta Rupiah) yang akan digunakan untuk kebutuhan Modal Kerja. -------- 
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 Bahwa BANK telah memiliki keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan PEMINJAM dengan melakukan penilaian terhadap watak, 

kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha PEMINJAM.--- 

 Bahwa antara BANK dengan PEMINJAM bersepakat untuk mengikatkan 

diri dan cakap (sesuai padal 1320 KUH Perdata) untuk membuat 

perjanjian kredit, dengan syarat-syarat sebagai berikut :----- 

-------------------------------PASAL 1------------------------------ 

------------------------------DEFINISI----------------------------- 

1. Bank adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit 

Kecamatan Purwodadi yang selanjutnya disebut Bank. ------ 

2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara PD. BPR BKK Purwodadi dengan pihak peminjam yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. 

3. Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang 

memperoleh penyediaan dana dari PD. BPR BKK Purwodadi berupa kredit. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Perjanjian Kredit adalah perjanjian ini berikut perjanjian perpanjangan, 

pengubahan dan atau penambahan. ----------------- 

5. Agunan adalah barang dan atau hak yang diserahkan oleh PEMINJAM 

maupun oleh pihak lain kepada Bank yang digunakan untuk menjamin 

pembayaran kembali dengan tertib. ----------------------------- 
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6. Agunan Yang Diambil Alih adalah asset yang diperoleh oleh PD. BPR 

BKK Purwodadi dalam rangka penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan 

atau diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik 

agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari 

pemilik agunan dalam hal PEMINJAM telah dinyatakan macet dengan 

kewajiban untuk segera dicairkan kembali. --------------------------------------- 

7. Bunga adalah pendapatan yang diterima PD. BPR BKK Purwodadi atas 

kredit yang diberikan kepada peminjam yang dinyatakan dalam persentase. 

-------------------------------------------------- 

8. Provisi adalah biaya yang harus dibayar PEMINJAM pada saat kredit 

disetujui dan dinyatakan dalam persentase. ------------- 

9. Administrasi adalah biaya yang harus dibayar PEMINJAM pada saat kredit 

disetujui dan dinyatakan dalam persentase. ----------- 

-----------------------------Pasal 2------------------------------ 

----------------JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN KREDIT--------

--------- 

1) Kredit kepada PEMINJAM diberikan dalam satu kali Penarikan sebesar 

Rp. 200.000.000 atau terbilang sebesar (DUA RATUS JUTA RUPIAH) 

pada saat di tandatanganinya perjanjian kredit pada tanggal sepuluh oktober 

Dua Ribu Sembilan Belas (10-10-2019).--- 

2) PEMINJAM mengakui telah menerima kredit tersebut pada ayat 1 (satu) 

saat penandatanganan perjanjian kredit tersebut pada ayat 1 untuk 

kepentingan sendiri dan perjanjian ini berlaku pula sebagai kwitansi/tanda 

penerimaan uang, ---------------------- 
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3) Kredit tersebut pada ayat 1 (satu) digunakan untuk MODAL KERJA sektor 

PERDAGANGAN.------------------------------------------- 

4) PEMINJAM bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan kredit tersebut. 

---------------------------------------------------- 

-----------------------------PASAL 3------------------------------- 

---------------------------JANGKA WAKTU----------------------------- 

Terhadap kredit yang diberikan kepada PEMINJAM telah disepakati 

ketentuan jangka waktu sebagai berikut : 

1) Pemberian kredit kepada PEMINJAM ini berlaku untuk Jangka waktu 48 ( 

empat puluh delapan ) bulan dimulai saat penandatanganan perjanjian kredit 

pada tanggal Sepuluh Oktober Dua Ribu Sembilan Belas (10 – 10 – 2019) 

sampai dengan  tanggal sepuluh Oktober Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-10-

2023) --------------------------------------- 

2) Ketentuan jangka waktu tersebut mempunyai akibat hukum kepada 

PEMINJAM untuk melunasi kreditnya selambat – lambatnya pada saat 

tanggal jatuh tempo, pelunasan mana meliputi utang pokok, bunga, denda 

dan biaya – biaya lainnya yang timbul akibat kelalaian PEMINJAM. --------

---------------------------------- 

3) PEMINJAM dapat melunasi Pinjamannya sebelum tanggal jatuh tempo 

setelah mendapat persetujuan BANK. ---------------------------- 

4) Atas permintaan PEMINJAM dan dengan persetujuan BANK, masa 

berlakunya perjanjian kredit ini dapat diperpanjang setelah BANK 

melakukan analisa dan penilaian PEMINJAM, prospek usaha dan agunan 

PEMINJAM dan permintaan perpanjangan harus diajukan selambat – 
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lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kredit. 

------------------------------- 

------------------------------PASAL 4------------------------------- 

---------------------------BUNGA KREDIT---------------------------- 

1) Atas pemberian kredit tersebut dikenakan bunga sebesar 11,40% (sebelas 

koma empat puluh) perseratus pertahun dengan perhitungan FLAT.----------

------------ 

2) Bunga tersebut harus dibayar lunas oleh PEMINJAM kepada BANK tiap 

– tiap tanggal dua puluh ( 20 ) Setiap bulan sampai berakhirnya perjanjian 

kredit. ------------------ 

3) Perhitungan bunga tersebut dapat diubah oleh Bank sesuai dengan 

perhitungan bisnis bank dan akan diberitahukan kepada PEMINJAM 1 

(satu) bulan sebelum adanya perubahan.------------------------ 

-----------------------------PASAL 5------------------------------- 

--------------------------PROVISI KREDIT---------------------------- 

1) PEMINJAM berkewajiban membayar provisi kredit sebesar 0,50% (nol 

koma lima puluh) per seratus dari Jumlah plafond kredit yang akan 

dipotong secara langsung saat penandatanganan perjanjian kredit.------------

------------------------- 

2) PEMINJAM berkewajiban membayar Administrasi kredit sebesar 0,50% 

(nol koma lima puluh) per seratus dari Jumlah plafond kredit yang akan di 

potong secara langsung saat penandatanganan perjanjian kredit.--------------- 

3) Pembayaran Provisi dan Administrasi Kredit selain dengan cara tersebut 

ayat 1 (satu) dan 2 (dua) juga dapat dibayar secara langsung dan sekaligus 
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lunas oleh PEMINJAM atau dengan cara mendebet rekening PEMINJAM 

yang ada di Bank atau cara lain sesuai dengan kesepakatan PEMINJAM 

dan Bank. ---------- 

------------------------------PASAL 6------------------------------- 

--------------------------TABUNGAN WAJIB---------------------------- 

1) PEMINJAM berkewajiban membuka rekening TABUNGAN WAJIB di 

BANK sebagai tempat untuk penampungan realisasi kredit.-------------- 

2) PEMINJAM berkewajiban menabung minimal sebesar 2,00% (dua) per 

seratus yang di potong langsung dari plafond kredit saat penandatanganan 

perjanjian kredit. ---------------------------- 

3) Tabungan wajib dapat diambil setelah kredit jatuh tempo atau lunas.---------

----------------------------------------------- 

4) Tabungan wajib dapat di debet secara langsung oleh BANK untuk 

kepentingan peminjam, jika terjadi tunggakan tanpa harus persetujuan 

terlebih dahulu oleh Peminjam.---------------------- 

5) BANK berkewajiban menyampaikan pendebetan rekening tabungan wajib 

milik Peminjam.---------------------------------------- 

------------------------------PASAL 7------------------------------- 

---------------------------BIAYA MATERAI---------------------------- 

1) PEMINJAM berkewajiban membayar materai sebesar Rp. 12.000,- (dua 

belas ribu rupiah) yang akan di potong secara langsung saat 

penandatanganan perjanjian kredit.------------------------------ 

2) Biaya materai tersebut digunakan untuk : (pilih dokumen atau kwitansi) 

yang diperlukan : 
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a) Perjanjian kredit sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).--- 

b) Kwitansi sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).------------- 

-----------------------------PASAL 8-------------------------------- 

---------------------BIAYA PENGIKATAN JAMINAN----------------------- 

1) Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran angsuran pokok, angsuran 

bunga, denda-denda dan biaya-biaya yang mungkin timbul dikemudian hari 

akibat kelalaian PEMINJAM, maka dengan ini PEMINJAM akan membuat 

atau meminta dibuatkan perjanjian-perjanjian jaminan untuk kepentingan 

Bank.---------------------- 

2) Biaya pembuatan perjanjian-perjanjian jaminan tersebut dibebankan kepada 

PEMINJAM sebesar Rp. 775.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu 

rupiah) yang di potong langsung saat penandatanganan Perjanjian Kredit 

ini. ------------------------- 

3) Perjanjian Jaminan tersebut adalah : 

“Akta Pemasangan Hak Tanggungan “ Peringkat ke I (Pertama) atas 

sertifikat Hak Milik nomor : 8038 Seluas : 100 m
2
 (seratus meter persegi) 

yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kelurahan 

KURIPAN Sertifikat mana tertulis atas nama Tuan/Nyonya TOHIR.---------

------------------------------------ 

4) Berdasarkan nilai likuiditas yang dipalukan pihak intern dan atau ekternal 

bank atas agunan tersebut adalah sebesar Rp. 226.950.000 Nominal 

terbilang (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh 

ribu rupiah).----------------------- 

5) Atas nilai jaminan tersebut maka nilai untuk : 
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“Akta Pemasangan Hak Tanggungan” Peringkat ke I (Pertama) atas 

Sertifikat Hak Milik Nomor : 8038 Seluas : 100 m
2
 (seratus meter persegi), 

yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kelurahan 

KURIPAN Sertifikat mana tertulis atas nama Tuan / Nyonya TOHIR untuk 

memback up terjadinya risiko kredit yang kemungkinan timbul beserta 

biaya yang akan ada adalah sebesar Rp. 226.950.000 Nominal terbilang 

(dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu 

rupiah).-------------- 

-------------------------------PASAL 9------------------------------ 

-----------------------BIAYA ASURANSI KREDIT------------------------ 

1) Untuk lebih menjamin ketertiban pengembalian kredit baik pokok, atau 

bunga, yang diakibatkan karena terjadinya risiko meninggal dunia 

PEMINJAM, maka dengan ini PEMINJAM diwajibkan membayar premi 

asuransi.----------------------------------------------- 

2) Biaya premi asuransi tersebut dibebankan kepada PEMINJAM sebesar Rp. 

2.000.000 Nominal terbilang : (dua juta rupiah) yang di potong langsung 

saat penandatanganan Perjanjian Kredit ini. ---- 

3) ASURANSI akan melakukan penilaian atas pengajuan klaim dengan 

keputusan menerima atau menolak jika menerima pengajuan klaim maka 

asuransi akan mengganti baki debet PEMINJAM, jika keputusan 

ASURANSI menolak maka BAKI DEBET PEMINJAM menjadi tanggung 

jawab Penanggung atau Ahli Waris PEMINJAM.--------------------------- 
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------------------------------PASAL 10----------------------------- 

---------------------SYARAT-SYARAT PENCAIRAN KREDIT--------------

--- 

1) Pencairan kredit dapat dilakukan oleh PEMINJAM pada setiap hari kerja 

apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a) PEMINJAM harus datang sendiri di BANK dengan suami/istri yang 

syah menurut negara untuk menandatangani perjanjian kredit, jika ada 

penjamin atas nama PEMINJAM maka harus melakukan 

penandatanganan terlebih dahulu.----------------------------- 

b) PEMINJAM telah menyerahkan kepada BANK : 

- Dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan.-------------------- 

- Foto copy yang dinyatakan asli atas persyaratan-persyaratan kredit.------

----------------------------------------------- 

- Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Bank (jika ada) seperti 

Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha.-

------------------------------------------ 

2) Pencairan Kredit dimasukkan kedalam Tabungan Kredit atau tabungan 

lainnya sesuai keinginan PEMINJAM,----------------------------- 

3) Peminjam dengan kesadaran penuh dianggap menyetujui isi perjanjian 

kredit dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang timbul setelah 

penandatanganan perjanjian kredit.--------------- 

------------------------------PASAL 11------------------------------ 

------------------TATA CARA PEMBAYARAN KREDIT---------------------

-- 
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1) PEMINJAM wajib membayar angsuran pokok dan angsuran bunga kepada 

Bank setiap bulannya dimulai pada tanggal 10 Nopember  Dua Ribu 

Sembilan Belas (10-11-2019) sampai dengan lunas atau jatuh tempo pada 

tanggal                       10 Oktober Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10 – 10 - 

2023).--------------- 

2) Pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga paling lambat dibayar 

pada tanggal yang sama dalam perjanjian kredit pada tiap-tiap bulan sampai 

kredit tersebut lunas.----------------- 

3) Apabila tanggal tersebut dalam ayat 2 (dua) jatuh pada hari libur maka 

diajukan 1 (satu) hari sebelumnya.------------------- 

4) Besarnya jumlah angsuran pokok dan angsuran bunga setiap bulannya 

adalah sebagai berikut : ---------------------------- 

a) Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.166.700, terbilang : (empat juta seratus 

enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) 

b) Angsuran bunga sebesar Rp. 1.900.000, terbilang : (satu juta sembilan 

ratus ribu rupiah) 

Sehingga Jumlah Angsuran Pokok & Bunga sebesar  Rp. 6.066.700 

Nominal terbilang (ENAM JUTA ENAM PULUH ENAM RIBU 

TUJUH RATUS RUPIAH. ------------------------------------------------------- 

--------------------------------PASAL 12---------------------------- 

----------------------------------DENDA----------------------------- 

1) Apabila PEMINJAM lalai membayar kreditnya sesuai dengan Pasal 11 

(sebelas) tersebut diatas maka BANK akan memberikan denda kepada 
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PEMINJAM sebesar 1% (satu) per seratus per bulan yang dihitung dari 

total jumlah kekurangan membayar PEMINJAM.---------------- 

2) Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi 

tetap 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam setahun. -------------------- 

------------------------------PASAL 13----------------------------- 

------------------------------AGUNAN------------------------------- 

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali kredit yang sudah diterima 

oleh PEMINJAM, maka PEMINJAM / PENJAMIN / PEMBERI AGUNAN 

dengan ini menyerahkan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan 

perusahaan sebagai berikut :------------------------------- 

1) Sebidang tanah dengan Hak Milik nomor :     8038 / KURIPAN, Seluas : 

100 m
2
 (seratus meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 

(NIB) : 11.10.13.13.05322, yang terletak di dalam : ----------------------------- 

- Propinsi : Jawa Tengah.----------------------------------- 

- Kabupaten : GROBOGAN--------------------------------------- 

- Kecamatan : PURWODADI-------------------------------------- 

- Kelurahan : KURIPAN---------------------------------------- 

Yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor :   02196/Kuripan/2012 tertanggal 

: 30/04/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

GROBOGAN, dan tercatat atas nama : TOHIR 

Berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut yang menurut sifat 

peruntukannya dan atau menurut ketetapan undang-undang dianggap 

sebagai benda tetap. ------------------------------------- 
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------------------------------PASAL 14------------------------------ 

-----------------------------PERNYATAAN----------------------------- 

PEMINJAM dengan ini menyatakan bahwa : 

1) Kredit yang diterima PEMINJAM digunakan untuk kepentingan 

PEMINJAM secara keseluruhan, sehingga PEMINJAM bertanggung jawab 

penuh atas kepastian, ketepatan dan kelancaran pembayaran Kredit.----------

--------------------------------------------- 

2) Agunan yang ditempatkan di BANK bebas dari segala permasalahan 

hukum, sengketa dan jika di kemudian hari ada tuntutan, gugatan dari pihak 

manapun PEMINJAM akan membebaskan BANK dari segala tuntutan dan 

gugatan.------------------------------------------ 

------------------------------PASAL 15------------------------------ 

-------------------------LARANGAN PEMINJAM-------------------------- 

1) PEMINJAM dilarang untuk : 

a) Menggunakan kredit di luar yang sudah disetujui BANK dengan 

PEMINJAM.--------------------------------------------------- 

b) Mengalihkan atau memberikan Kredit yang sudah diterima dari Bank 

untuk orang lain.------------------------------------- 

2) Segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh PEMINJAM menjadi 

tanggung jawab penuh PEMINJAM.--------------------------------- 

----------------------------PASAL 16------------------------------- 

------------------PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KREDIT-----------

---- 
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Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) dan atau selama kurun waktu perjanjian 

kredit PEMINJAM tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga terjadi 

tunggakan pokok dan tunggakan bunga, maka atas kesepakatan BANK 

dengan PEMINJAM setelah dilakukan upaya reschedulling, restructuring 

dan reconditioning yang akan di tuangkan dalam suatu bentuk perjanjian 

tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari perjanjian ini. ---------- 

-----------------------------PASAL 17------------------------------ 

----------------BIAYA YANG TIMBUL AKIBAT WANPRESTASI--------

---- 

1) Apabila PEMINJAM melakukan wanprestasi maka BANK akan melakukan 

upaya-upaya penagihan, peringatan kesatu, peringatan kedua dan peringatan 

terakhir.------------------------------------------- 

2) Apabila upaya-upaya tersebut dalam ayat (1) tidak terjadi kesepakatan 

antara BANK dengan PEMINJAM, maka BANK akan melakukan upaya 

yang berupa pemberian tanda terhadap agunan yang sudah diserahkan 

kepada BANK.--------------------------------- 

3) BANK akan melakukan pengambil alihan agunan secara sukarela dan dapat 

melakukan penjualan agunan baik dibawah tangan maupun melalui lembaga 

yang terkait.---------------------------------- 

4) Biaya-biaya yang timbul akibat pelelangan agunan menjadi tanggungjawab 

sepenuhnya PEMINJAM.----------------------------- 
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------------------------------PASAL 18------------------------------ 

---------------------------DOMISILI HUKUM--------------------------- 

Dalam hal terjadi perselisihan, maka BANK dan PEMINJAM menghendaki 

penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat, namun bilamana hal 

tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka BANK memilih tempat yuridis 

hukum/domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Purwodadi.--------- 

----------------------DEMIKIAN PERJANJIAN INI----------------------- 

Dibuat dan diselesaikan di Purwodadi Grobogan, pada hari ini dan tanggal 

tersebut pada bagian awal perjanjian ini, dengan dihadiri oleh ; ---------------

-------------------------------------------- 

1. Nyonya LISTIYOWATI Lahir di GROBOGAN Tanggal 03 Mei 1987, 

Warga Negara Indonesia, Istri TOHIR bertempat tinggal di Purwodadi – 

Grobogan dan; ------------------------------------------------- 

Sebagai para saksi. ----------------------------------------------- 

Setelah saya, Bagian Kredit, membacakan dan menerangkan Perjanjian 

Kredit ini kepada PEMINJAM dan para saksi, maka segera dihadapan saya, 

PEMINJAM, para saksi, menandatangani Perjanjian Kredit ini. 

Di buat diatas materai secukupnya. ------------------------------- 

 

PEMINJAM 

Materai 6000 

 

PIMPINAN Kantor Pusat Operasional 

 

TITIN SETIYOWATI, SE 
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   TOHIR  

 

PARA SAKSI :  

 

1. LISTIYOWATI 

 

 

:  

 

Sebelum dilakukannya Retrukturisasi Kredit, Debitur nasabah dari PT. BPR BKK 

Purwodadi wajib mengisi dan melengkapi Surat Pernyataan dan Pengajuan 

Restrukturisasi Kredit Debitur Dampak Covid-19 yang sudah disediakan. 

Adapun bentuk dan isinya sebagai berikut :  
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SURAT PERNYATAAN DAN PENGAJUAN RESTRUKTURISASI 

KREDIT DEBITUR DAMPAK COVID – 19  

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : TOHIR 

Tempat, tgl lahir : Grobogan, 18 Mei 1979 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat : Gg. Brumbung 8 Plendungan 

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa : 

1. Saya telah menerima fasilitas kredit dari PD. BPR BKK Purwodadi sbb : 

a. No. Rekening : 0437.19 

b. Plafond Kredit : Rp. 200.000.000 

c. Jangka Waktu Kredit : 48 bulan 

d. Tanggal Jatuh Tempo : 10/10/2023 

e. Penggunaan : Modal Kerja 

f. Bidang Usaha : Perdagangan 

2. Saya dan usaha saya terkena dampak secara langsung / tidak langsung atas 

Perkembangan penyebaran coronavirus Disease 2019 ( COVID – 19 ) 

dengan penjelasan perkembangan usaha saya saat ini sebagai berikut : 

Penurunan Omset 

Dengan ini Saya mengajukan permohonan restrukturisasi kredit sebagai 

berikut : 

a. Plafond Kredit : Rp. 200.000.000 

b. Jangka waktu kredit : 52 bulan 
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c. Jenis Penggunaan : Modal kerja 

d. Bidang usaha : - 

3. Saya bersedia di survey ulang dan bersedia menaati ketentuan 

Restrukturisasi Kredit dan bersedia untuk dilakukan pencarian ulang 

informasi keuangan melalui SLIK di PD BPR BKK Purwodadi. 

Demikian pernyataan dan pengajuan ini saya buat dengan sebenar – benarnya 

tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani 

serta dapat di pertanggung jawabkan di hadapan hukum yang berlaku. 

 

           ....................., ............................ 

 

Yang menyatakan & mengajukan 

 

Materai 

Rp. 6000 

 

Tohir 

Mengetahui 

Istri / Suami 

 

 

Listyowati 

 

 

Adapun selanjutnya isi dan bentuk addendum perjanjian kredit yang 

dilakukan setelah adanya Pandemi Covid’19 adalah sebagai berikut: 

 



63 
 

 

-----------------ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT-------------- 

-------DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT------ 

------------------------No : 581/   /RES/IV/2020---------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Pada hari ini, Senin tanggal 20 April Tahun Dua Ribu Dua puluh ( 20-4-

2020) telah di tanda tangani Addendum Perjanjian Kredit oleh :--------------- 

 

1. TITIN SETIYOWATI, SE Bertempat tinggal di Lingkungan Majenang 

RT 02 RW 19 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi, dalam hal ini 

bertindak selaku Pimpinan Kantor Pusat Operasional PD BPR BKK 

Purwodadi, Berdasarkan Keputusan Direksi PD BPR BKK Purwodadi 

Nomor : 581/37/DIR/KPTS/BPRBKK/II/2019.----------------------------------- 

Selanjutnya dalam Addendum Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK BANK 

 

2. TOHIR Lahir di GROBOGAN, 18 Mei 1979, bertempat tinggal GG 

BRUMBUNG VIII Kelurahan KURIPAN Kecamatan PURWODADI 

Kabupaten GROBOGAN-------------------------------------------------------------

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PEMINJAM 

 

PIHAK BANK dan PIHAK PEMINJAM secara bersama – sama selanjutnya 

disebut sebagai “Para Pihak”. Para Pihak dengan ini telah sepakat untuk 

melakukan Addendum berupa perubahan dan/ atau penambahan terhadap 

pasal-pasal dalam Perjanjian Kredit Nomor : 581/437/PK/X/2019 yang telah 



64 
 

 

ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

Pasal 1 

Ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak di dalam Addendum 

Perjanjian Kredit ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian 

Kredit Nomor : 58/437/PK/X/2019 yang telah ditandatangani oleh Para 

Pihak pada tanggal 10 Oktober 2019 ---------------------------------------------- 

Pasal 2 

Para Pihak sepakat untuk melakukan Addendum berupa perubahan dan/atau 

penambahan pasal-pasal dalam Perjanjian Kredit Nomor : 

581/437/PK/X/2019 yang telah di tandatangani oleh Para Pihak pada 

tanggal 10 Oktober 2019 sebagai berikut : 

1. Pasal 3 Tentang Jangka Waktu Kredit, disepakati untuk di rubah dari 

sebelumnya 48 (Empat pulu delapan) bulan menjadi 54 (lima puluh empat) 

bulan.-------------------------------------------------------------------- 

2. Pasal 11 Tentang Tata Cara Pembayaran Kredit, disepakati sebelumnya 

untuk dirubah dari sebagai berikut : 

Kredit dengan angsuran bulanan dengan angsuran pokok dan bunga di bayar 

sesuai dengan jadwal angsuran sebagai berikut : 

a. Angsuran pokok ditentukan setiap satu bulan sekali,  setiap angsuran 

sebesar Rp. 4.166.700--------------------------------------------- 

b. Angsuran bunga ditentukan setiap satu bulan sekali setiap angsuran 

sebesar Rp. 1.900.000-------------------------------------------- 
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c. Jumlah angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 6.066.700 setiap bulan 

yang di mulai pada tanggal 10 November 2019 sampai pinjaman 

berakhir atau Lunas.----------------------------------------------------------- 

Menjadi : 

Kredit dengan angsuran bulanan dengan penundaan angsuran di awal dan 

baru kemudian melakukan angsuran pokok dan bunga yang dibayar sesuai 

dengan jadwal angsuran sebagai berikut : 

a. Penundaan Angsuran pokok dan/ atau bunga selama 6 (enam) bulan 

dimulai sejak ditandatanganinya Addendum Perjanjian ini.------------------

-- 

b. Jumlah angsuran  pokok dan bunga sebesar  Rp. 6.066.700 setiap bulan 

yang dimulai sejak 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa penundaan 

angsuran pada poin a atau mulai tanggal 18 Oktober 2020 sampai 

pinjaman berakhir atau Lunas.--------------------------------------------- 

c. Membayar akumulasi angsuran bunga selama jangka waktu penundaan 

angsuran sebagaimana poin a sebesar Rp. 11.400.000 pada saat 

pelunasan kredit.---------------------------------------------------------- 

Pasal 3 

Semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam 

Perjanjian Kredit Nomor : 581/437/PK/X/2019 yang telah ditandatangani 

oleh Para Pihak pada tanggal 10 Oktober 2019 masih tetap berlaku 

sepanjang tidak dilakukan perubahan dan tidak bertentangan dengan 

Perjanjian Addendum ini.  
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Demikian Addendum Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua 

belah pihak pada tanggal tersebut di atas. 

   PARA PIHAK : 

 

PEMINJAM 

 

 TOHIR 

PIMPINAN Kantor Pusat 

Operasional 

PD. BPR BKK PURWODADI 

 

TITIN SETIYOWATI, SE 

 SAKSI – SAKSI : 

ISTRI / SUAMI 

 

LISTYOWATI 

SAKSI KREDIT 

 

ERIC JUNANTA, SE 

  

 Berdasarkan kedua perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa antara 

kreditur dan debitur adalah obyek dalam sebuah perjanjian yang  mutlak harus 

ada, kalau tidak ada obyeknya, berarti tidak ada perjanjian, isi perjanjian pun 

tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum atau 

Kesusilaan. Perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan oleh para pihak 

yakni para pihak dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah 

diperjanjikan untuk mencapai tujuan dari perjanjian tersebut. Pada kenyataannya 
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tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan, terkadang 

salah satu pihak tidak dapat melakukan pelaksanaan perjanjian dikarenakan 

adanya wanprestasi atau overmacht/ force mejeur/ keadaan memaksa. Lalu, 

Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Masa Pandemi Covid’19 di PT. 

BPR BKK Purwodadi?  

 Menurut data-data yang penulis peroleh, Perjanjian Kredit yang 

dilakukan oleh Tuan TOHIR pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan jangka 

waktu selama 4 Tahun atau 48 bulan, dengan keperluan untuk Modal Kerja 

dengan Plafond pinjaman awal Rp. 200.000,000 ( Dua ratus juta rupiah) dengan 

angsuran yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 6.066.700  ( enam juta 

enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah ), serta memberikan agunan/jaminan 

berupa sebidang tanah dengan luas 100 m2 atas nama TOHIR yang terletak di 

KURIPAN Purwodadi, dikategorikan sebagai Debitur yang status 

kolektibilitasnya nya lancar, hal itu dibuktikkan dengan slip setoran pinjaman 

mulai bulan pertama pembayaran angsuran yaitu tanggal 10 bulan November 

Tahun 2019 sampai dengan tanggal 10 bulan ke- 6 pembayaran yaitu bulan April 

Tahun 2020, Tuan Tohir dapat memenuhi kewajibannya setiap bulan.  

Namun pada awal tahun 2020, Pandemi Covid’19 masuk, mengobrak-

abrik serta melumpuhkan perekonomian Negara Indonesia hampir di semua 

sektor, terutama sektor ekonomi yang paling terkena dampak. Tuan TOHIR 

sendiri adalah sebagai pelaku UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah)  yaitu 

sebagai pedagang gorengan yang juga terkena imbas dampak dari penyebaran 

virus corona. Karena hal itu, Tuan TOHIR merasa kesulitan untuk memenuhi 
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kewajibannya setiap bulan yaitu membayar angsuran sebesar Rp. 6.066.700  

(enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah ).  

Pada tanggal 20, bulan April tahun 2020 setelah pembayaran Angsuran 

yang ke 6, Tuan TOHIR mengajukan Retrukturisasi Kredit/Relaksasi kepada BPR 

BKK Purwodadi dengan meminta jangka waktu 6 bulan kedepan atau pada bulan 

Mei sampai dengan bulan September 2020. Tuan Tohir harus datang ke BPR 

BKK Purwodadi lalu mengisi dan melengkapi Surat Pernyataan dan Pengajuan 

Restrukturisasi Kredit Debitur Dampak Covid-19 yang sudah disediakan. Setelah 

mengisi dan melengkapi syarat tersebut, selanjutnya dari pihak bank akan 

melakukan survey dirumah atau tempat usaha debitur. Selama survey 

berlangsung, pihak bank akan melakukan wawancara dan  menganalisis debitur 

menggunakan prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan 

Condition). Jika debitur memenuhi prinsip 5C, selanjutnya pihak bank akan 

melakukan rapat komite untuk menyetujui pengajuan restrukturisasi tersebut dan 

debitur akan dibuatkan Addendum Perjanjian Kredit Dalam Rangka 

Restrukturisasi Kredit Dampak Covid’19. 

Adapun cara-cara Restrukturisasi nya meliputi beberapa hal, seperti : 

1. Perpanjangan jangka waktu kredit 

2. Penundaan angsuran kredit  

Tuan TOHIR sendiri masuk kedalam kategori restrukturisasi kredit 

dengan cara  Penundaan angsuran kredit selama 6 bulan kedepan, terhitung 

mulai bulan Mei 2020 hingga bulan Oktober 2020. Namun ternyata pada 

angsuran bulan ke-7 atau pada bulan November 2020, Tuan TOHIR sudah bisa 

memenuhi kewajibannya seperti semula yaitu membayar angsuran setiap 
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bulannya, sehingga Tuan TOHIR tidak memerlukan penambahan/perpanjangan 

jangka waktu lagi selama 6 bulan kedepan, karena Pemerintah sendiri 

sebenarnya memberikan kebijakan restrukturisasi kredit selama 1 tahun atau 12 

bulan. 

Bahwa hubungan hukum antara Debitur dengan Kreditur didasarkan pada 

Perjanjian Kredit yang memenuhi unsur sebagai berikut: 

Syarat- Syarat Sah Perjanjian Untuk membuat suatu perjanjian para 

pihak dalam memuat segala daripada macam Perikatan tersebut sesuai dengan 

asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku Ke III KUHPerdata. 

Syarat sahnya Perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KHUPer adalah :  

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya  

2. Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan  

3. Suatu hal tertentu  

4. Suatu sebab yang halal/ yang tidak dilarang 

- Sepakat, mereka yang mengikatkan diri mengandung makna bahwa para pihak 

yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada kesesuaian kemauan atau saling 

menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan 

tidak ada paksaan kekeliruan dan penipuan. 

- Kecakapan untuk membuat perikatan merupakan syarat umum untuk dapat 

dilakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikiran 

dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan 

suatu perbuatan tertentu.  

- Suatu hal tertentu yaitu didalam perjanjian ada suatu barang/hal yang menjadi 

objek dari suatu perjanjian menurut Pasal 1333 KUHPer adalah barang yang 
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menjadi objek dari suatu perjanjian ini haruslah tertentu, setidaknya haruslah 

ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan di 

kemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan.  

- Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya suatu 

perjanjian.  

- Adanya jangka waktu yaitu kapan jatuh tempo pinjaman atau tabungan yang 

ditunjukkan dalam hitungan bulan maupun tahun. Disini sudah jelas, Sebelum 

adanya pandemi, Tuan TOHIR meminta jangka waktu Perjanjian Kredit selama 4 

tahun atau 48 bulan, namun setelah adanya pandemi, ia meminta jangka waktu 6 

bulan untuk melakukan restrukturisasi/relaksasi kredit.  

- Adanya jaminan yaitu asset atau barang-barang berharga milik peminjam yang 

dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman yang diterima, jika peminjam 

tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam. Dalam 

perjanjian kredit ini, Tuan TOHIR memberikan agunan/jaminan yaitu sebidang 

tanah seluas 100 m2 yang tercatat atas nama TOHIR yang berada di KURIPAN 

Purwodadi.   

Berdasarkan dari kedua perjanjian tersebut, yaitu perjanjian kredit sebelum 

adanya Pandemi Covid’19 dan perjanjian kredit selama Pandemi Covid’19 

berlangsung bisa disimpulkan bahwa Kejadian Luar Biasa akibat penyebaran Virus 

Corona memiliki dampak besar terhadap sektor perekonomian khususnya Pelaku 

UMKM, ini bisa dilihat dan dibandingkan saat debitur melakukan pemenuhan 

kewajiban yaitu pembayaran angsuran sebelum adanya pandemi dan pembayaran 

angsuran selama pandemi berlangsung.  

Sebelum adanya pandemi, Tuan TOHIR setiap bulannya dapat 
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membayar angsuran dengan lancar, namun setelah adanya pandemi, Tuan 

TOHIR merasa kesulitan membayar angsuran hingga ia mengajukan 

restrukturisasi/relaksasi kredit selama 6 bulan, berarti Pandemi Covid’19 

sangatlah berpengaruh terhadap Perjanjian Kredit di Perbankan.  

 

B. Upaya Penyelamatan Kredit Dimasa Pandemi Covid’19 di PT. BPR BKK 

Purwodadi 

Berdasarkan Hasil Penelitian, Upaya yang telah dilakukan oleh pihak 

Bank PT. BPR BKK Purwodadi yaitu melaksanakan program dari 

pemerintah dan OJK yang menyarankan kepada pihak perbankan untuk 

melakukan restrukturisasi kredit atau relaksasi kredit, pemerintah sendiri 

sebenarnya mengkhususkan debitur yang kolektibilitasnya lancar saja yang 

bisa mengajukan restrukturisasi kredit, dan untuk debitur yang 

kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan, dan macet, tidak bisa mengajukan 

restrukturisasi/relaksasi kredit. 

Lalu bagaimana upaya penyelamatan kredit dari pemerintah? 

Pemerintah saat ini telah memberikan kebijakan Restrukturisasi Kredit bagi 

debitur yang usahanya terkena dampak dari penyebaran  Covid-19, dengan 

dirilisnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/. 

Kemunculan Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor 

ekonomi dan keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu 

membuat kebijakan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah 

merilis aturan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian 
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Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 

2019. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, maka debitur yang terkena 

dampak Covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi kredit/relaksasi kepada 

bank dan perusahaan pembiayaan. Restrukturisasi bertujuan untuk 

meringankan debitur dalam bentuk penundaan angsuran serta penambahan 

jangka waktu kredit.  

Wabah Covid-19 sejauh ini telah memukul sektor perekonomian. 

Banyak pelaku usaha kelimpungan terhambat bisnisnya. Restrukturisasi 

kredit pun menjadi salah satu opsi mengurangi beban di masa krisis ini. Di 

Jawa Tengah misalnya, Gubernur Ganjar Pranowo mengungkapkan banyak 

warganya terimbas Covid-19 sehingga usahanya terganggu. Hal itu lantas 

berdampak pada kemampuan melunasi hutang bank. 

Adapun persyaratan bagi debitur yang mengajukan restrukturisasi 

kredit adalah sebagai berikut : 

- Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha 

mikro, kecil, dan menengah; 

- Debitur yang bergerak dalam sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, 

pengolahan, pertanian, pertambangan dan transportasi;  

- Debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak 

Rp.10.000.000.000,00. Setelah debitur memenuhi persyaratan untuk 

mengajukan restrukturisasi kredit terhadap bank maupun perusahaan 

pembiayaan. 

Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan berupa Keringanan 

Kredit untuk pekerja informal dan UMKM. Pemberian keringanan ini telah 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4214056/bank-mulai-tawarkan-restrukturisasi-kredit-ke-debitur-yang-terdampak-corona
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4214056/bank-mulai-tawarkan-restrukturisasi-kredit-ke-debitur-yang-terdampak-corona
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ia konfirmasi ke OJK dan mulai berlaku bulan April 2020.  

Pemberian Relaksasi Kredit dilakukan bila ada permohonan relaksasi 

debitur yang terkena dampak, adanya penilaian kebutuhan dan kelayakan 

relaksasi kredit dari perusahaan pembiayaan, dan kualitas pembiayaan bagi 

debitur yang terkena dampak ditetapkan lancar sejak dilakukan relaksasi 

kredit. Surat edaran OJK juga mencantumkan, bahwa perusahaan 

pembiayaan dapat memberikan pembiayaan baru kepada debitur yang 

terkena dampak Covid-19, didasarkan pada analisis pembiayaan yang 

memadai, yang dapat memberikan keyakinan atas iktikad baik, kemampuan, 

dan kesanggupan debitur. Rilisnya aturan itu menimbulkan ekspektasi positif 

dari para Debitur yang usahanya terdampak Pandemi Virus Corona dan 

aturan ini seakan menjadi solusi terbaik saat ini untuk menghadapi pandemi 

virus corona.  

Peraturan OJK tersebut secara jelas menyatakan bahwa harus 

menghindari moral hazard, yaitu jangan debitur yang sehat menjadi tidak 

mau bayar utang ataupun debitur yang sudah macet sebelum adanya Covid-

19 kemudian menjadi tidak kooperatif. Mungkin karena inilah pihak bank 

lainnya mempunyai mekanisme berbeda-beda dalam menerapkan Relaksasi 

Kredit.  

 


