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ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT 

PEMILIKAN RUMAH (KPR) BERSUBSIDI DI MASA PANDEMI COVID-

19. Studi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo 

 

Abstrak 

Penetapan penghasilan menjadi permasalahan bagi masyarakat yang tidak 

memiliki penghasilan tetap, seperti buruh buruh, petani, nelayan, pekerja 

rumahan, dll. Selanjutnya hal yang dilematis terjadi saat bank yang menjadi 

penyalur perumahan MBR memiliki syarat syarat yang harus dipenuhi oleh 

masyarakat untuk mendapatkan rumah MBR tersebut, hal ini dikarenakan resiko 

yang harus dipertimbangkan oleh bank dalam memberikan kredit kepada MBR. 

Namun adanya situasi yang sedang dialami hampir di seluruh belahan dunia saat 

ini akibat pandemi virus corona atau dikenal juga dengan istilah Covid-19 cukup 

serupa. Hal ini diakibatkan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi virus 

tersebut nyatanya menyerempet hampir seluruh aspek dan bidang dalam 

keberlangsungan bermasyarakat bahkan bernegara.Termasuk diantaranya para 

pelaku usaha baik disektor barang maupun jasa ikut mengalami dampak akibat 

pandemi yang belum juga berkesudahan hingga saat ini, khususnya di Indonesia. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait 

pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi di PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo serta menganalisis terkait 

kendala dalam melaksanakan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

bersubsidi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo di masa 

pandemi Covid-19 ini dan upaya untuk mengatasinya.Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang secara sistematis 

menjelaskan terkait dengan pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) bersubsidi antara lembaga perbankan dengan nasabah. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan normatif yang meneliti aspek hukum, aturan hukum 

mengenai pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi 

antara lembaga perbankan dengan nasabah. 

 

Kata Kunci: analisis yuridis, kpr bersubsidi, pandemi covid-19 

 

Abstract 

Determination of income is a problem for people who do not have a fixed income, 

such as laborers, farmers, fishermen, homeworkers, etc. Furthermore, a dilemma 

occurs when the bank that is the distributor of MBR housing has conditions that 

must be met by the community to get the MBR house, this is due to the risk that 

the bank must consider in providing credit to MBR. However, the situation that is 

currently being experienced in almost all parts of the world due to the corona 

virus pandemic or also known as Covid-19 is quite similar. This is because the 

impact caused by the virus pandemic has in fact engulfed almost all aspects and 

fields of social and even state sustainability. This study aims to find out and 

analyze the implementation of the subsidized Home Ownership Credit (KPR) 

agreement at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Solo Branch Office and 

analyze the obstacles related to implementing the subsidized Home Ownership 

Credit (KPR) agreement at PT Bank Tabungan Negara (Persero). ) Tbk Solo 

Branch Office during the Covid-19 pandemic and efforts to overcome it. The type 

of research used in this study is descriptive research, which systematically 
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explains related to the implementation of subsidized Home Ownership Credit 

(KPR) agreements between banking institutions and customers. The approach 

used is a normative approach that examines legal aspects, legal rules regarding the 

implementation of subsidized Home Ownership Credit (KPR) agreements 

between banking institutions and customers. 

 

Keywords: juridical analysis, subsidized mortgages, Covid-19 pandemic 

 

1. PENDAHULUAN  

Dalam usaha untuk memiliki rumah, tidak semua golongan masyarakat dapat 

membeli secara tunai, terutama golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan 

menengah. Masyarakat yang ingin memiliki rumah tetapi tidak mampu membeli 

secara tunai dapat menggunakan fasilitas kredit pemilikan rumah yang diberikan 

oleh Bank kepada masyarakat untuk membeli rumah yang dibangun oleh 

Developer (perusahaan pengembang) dengan cara cicilan melalui perjanjian 

kredit. Perjanjian kredit antara pihak Bank dengan Nasabah pemohon atau 

penerima kredit harus mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yakni 

perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut 

menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya 

terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau 

prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang 

(pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan 

konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, 

dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (Debitur) dan pihak 

lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing 

pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dalam 

perkembangannya pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan 

hukum. Untuk memberikan kesempatan kepada konsumen agar dapat memiliki 

rumah yang dibangun oleh penyelenggara pembangunan perumahan dapat 

ditempuh dengan cara pembelian rumah secara kredit melalui Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR). 

Dalam menata pemenuhan kebutuhan pokok, Pemerintah mempermudah 

masyarakat menegah kebawah untuk dapat memiliki rumah dengan memberikan 

subsidi pembelian rumah dengan cara kredit, tentunya untuk memperoleh kredit 
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MBR banyak proses yang harus dilewati, kendala-kendala dalam melaksanakan 

kredit MBR sampai ketahap perjanjian kredit (PK).  

Penetapan penghasilan menjadi permasalahan bagi masyarakat yang tidak 

memiliki penghasilan tetap, seperti buruh buruh, petani, nelayan, pekerja 

rumahan, dll. Selanjutnya hal yang dilematis terjadi saat bank yang menjadi 

penyalur perumahan MBR memiliki syarat syarat yang harus dipenuhi oleh 

masyarakat untuk mendapatkan rumah MBR tersebut, hal ini dikarenakan resiko 

yang harus dipertimbangkan oleh bank dalam memberikan kredit kepada MBR.  

Namun adanya situasi yang sedang dialami hampir di seluruh belahan dunia 

saat ini akibat pandemi virus corona atau dikenal juga dengan istilah Covid-19 

cukup serupa. Hal ini diakibatkan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi virus 

tersebut nyatanya menyerempet hampir seluruh aspek dan bidang dalam 

keberlangsungan bermasyarakat bahkan bernegara.Termasuk diantaranya para 

pelaku usaha baik disektor barang maupun jasa ikut mengalami dampak akibat 

pandemi yang belum juga berkesudahan hingga saat ini, khususnya di Indonesia.  

Keadaan tersebut tidak terlepas dari bagaimana strategi yang diambil 

Pemerintah Indonesia dalam hal ini dalam menangani pandemi. Bentuk strategi 

yang diambil tersebut tidak lain dimulai dari pembentukan gugus tugas percepatan 

penanganan COVID-19, penutupan akses keluar masuk batas wilayah Indonesia 

hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah-

wilayah yang dirasa perlu dan merupakan wilayah dengan penyebaran virus yang 

cukup besar dibanding wilayah-wilayah lainnya.  

Adapun yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk 

dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). Kemudian mengenai pedoman pelaksanaannya turut 

diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19).  
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Keadaan pandemik pada masa sekarang telah ditetapkan menjadi keadaan 

darurat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan 

status darurat bukan bencana alam atas pandemik Corona Virus Disease 2019. 

Segala tindakan yang dilakukan terkait penanganan dan pencegahan penyebaran 

virus Corona Virus Disease 19 harus bersesuaian dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan pemerintah melaui keberadaan aturan- aturan hukum yang diterbitkan 

pasca dimulainya masa pandemik virus di Indonesia akhir januari lalu.  

Akibat penetapan status darurat oleh pemerintah atas pandemi covid-19 yang 

terjadi saat ini di Indonesia, pemerintah dalam hal ini turut menerbitkan kebijakan 

disektor perkreditan rakyat. Hal tersebut terlihat dari bagaimana kemudian 

pemerintah menetapkan kebijakan relaksasi pembayaran kredit oleh debitur 

terhadap kreditur dalam kegiatan perkreditan rakyat berdasarkan ketentuan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus 

Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan Konteriklikal tentang Dampak Penyakit 

Virus Corona 2019.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 

perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi di PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo dan apa saja yang menjadi kendala 

dalam melaksanakan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo saat pandemi Covid-

19 ini serta bagaimana upaya mengatasinya. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk mengetahui dan 

menganalisis terkait pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

bersubsidi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo serta 

menganalisis terkait kendala dalam melaksanakan perjanjian Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) bersubsidi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor 

Cabang Solo di masa pandemi Covid-19 ini dan upaya untuk mengatasinya. 

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan dapat memberikan 

pemahaman tentang pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

bersubsidi dalam lembaga perbankan dan untuk memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangannya dibidang ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum perdata khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-

penelitian sejenisnya. 
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2. METODE 

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, 

yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian 

dengan bertitik tolak pada hasil penelitian disertai dengan kajian teoritis hukum, 

dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi di 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo 

Produk KPR BTN Subsidi ini merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang 

bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 

menawarkan kredit rumah dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap 

sepanjang waktu pelaksanaan kredit yang terdiri dari KPR Sejahtera Tapak dan 

KPR Sejahtera Susun yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR).  

Terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

debitur sebelum mendapatkan KPR Subsidi, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Agunan dalam pengajuan permohonan KPR Subsidi tersebut adalah Sertifikat dan 

IMB atas nama debitur/nasabah; Jumlah suku bunga 5% fixed sepanjang jangka 

waktu kredit; Jumlah maksimal kredit adalah 95 % dari taksasi agunan; Jangka 

waktu kredit maksimal 20 tahun; Penjual perorangan harus dilampiri dengan 

denah lokasi rumah. 

Debitur/nasabah harus mengisi form permohonan KPR bagi karyawan 

atau pegawai tetap dan form permohonan KGU bagi wiraswasta; FC identitas diri 

berupa KTP suami istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah. Apabila single dibuktikan 

dengan surat keterangan belum menikah dari kelurahan; FC identitas kerja 

(Karpeg, SK, NIP, slip gaji 3 bulan terakhir, ket instansi) apabila debitur/nasabah 

adalah karyawan atau pegawai; FC Tabungan BATARA dan/atau bank lain 3 

bulan terakhir bagi karyawan atau pegawai dan 6 bulan terakhir bagi wiraswasta; 

NPWP/SPPT bagi karyawan atau pegawai dan SIUP/TDP/NPWP bagi 

wiraswasta; Bagi debitur/nasabah yang bekerja sebagai wiraswasta maka harus 

memberikan akta pendirian perusahaan / anggaran dasar perusahaan, neraca / 
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laba-rugi / kwitansi penjualan 6 bulan terakhir, SPT Tahunan / surat keterangan 

penghasilan tidak tetap minimal dari kepala desa, dan juga denah usaha. 

Berikut persyaratan dokumen KPR BTN Subsidi yang harus dipenuhi oleh 

debitur/nasabah berupa surat pernyataan bahwa yang bersangkutan: Surat 

pernyataan penghasilan yang telah ditandatangani oleh debitur/nasabah diatas 

materai dan diketahui oleh pimpinan instansi tempat bekerja untuk masyarakat 

berpenghasilan tetap atau lurah / kepala desa setempat untuk masyarakat 

berpenghasilan tidak tetap; Surat pernyataan tidak mempunyai rumah yang 

diketahui oleh instansi tempat bekerja atau lurah / kepala desa tempat dimana 

KTP diterbitkan; Surat pernyataan yang ditandatangani oleh debitur/nasabah 

diatas materai yang berisi bahwa : Penghasilan debitur/nasabah tidak melebihi 

ketentuan batas penghasilan kelompok yang mendapatkan rumah subsidi; 

Pembelian rumah dengan harga jual tidak melebihi batas dari harga jual; Debitur 

akan menghuni rumah tapak atau rumah susun sebagai tempat tinggalnya tidak 

boleh melebihi dari 1 (satu) tahun sejak serah terima rumah dilakukan; Rumah 

subsidi tidak dapat disewakan atau dialihkan kepemilikannya kecuali karena 

adanya pewarisan, telah menghuni rumah tapak lebih dari 5 (lima) tahun, telah 

menghuni rumah susun lebih dari 10 (sepuluh) tahun, ataupun berpindah tempat 

tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Belum pernah menerima subsidi rumah sebelumnya dari pemerintah. Surat 

pengakuan kekurangan bayar uang muka KPR Subsidi; Surat permohonan untuk 

subsidi uang muka rumah; Surat kuasa pendebitan rekening. 

3.2 Kendala Dalam Melaksanakan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) Bersubsidi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor 

Cabang Solo Saat Pandemi Covid-19 dan Upaya Mengatasinya 

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor 

Cabang Solo sebagai kreditur dalam pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit 

terhadap debitur KPR subsidi pada masa pandemi covid 19 dapat dibagi menjadi 

dua bagian yaitu hambatan eksternal yaitu hambatan yang berasal dari luar, yaitu 

datangnya dari debitur KPR subsidi tersebut. Sedangkan hambatan internal 

adalah hambatan yang datang dari dalam manajemen Bank Tabungan Negara 

(BTN) Kantor Cabang Solo, yang dalam melaksanakan kebijakan relaksasi kredit 

tidak memiliki petunjuk teknis pelaksanaan yang baku dan terperinci. Sehingga 
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penerapan kebijakan pelaksanaan pemberian relaksasi kredit terhadap debitur 

KPR Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo didasarkan kepada 

pertimbangan-pertimbangan khusus pihak pimpinan manajemen Bank Tabungan 

Negara (BTN) Kantor Cabang Solo dan juga didasarkan kepada subjektivitas dari 

pimpinan manajemen Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo dalam 

menilai permohonan relaksasi kredit yang diajukan oleh debitur KPR subsidi 

Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo.
 

Berdasarkan hambatan eksternal yang dihadapi oleh Bank Tabungan 

Negara (BTN) Kantor Cabang Solo maka hambatan yang terbesar adalah debitur 

yang tidak mampu lagi melaksanakan pembayaran angsuran KPR subsidi tersebut 

dan telah mengajukan permohonan memutuskan lanjutan pembayaran angsuran 

KPR subsidi dari debitur tersebut. Selanjutnya hambatan lain dari konsumen 

berasal dari debitur yang diberikan relaksasi kredit hingga 6-12 bulan ke depan 

yang juga belum mampu memenuhi kewajiban untuk melanjutkan pembayaran 

KPR subsidinya tersebut. Debitur yang setelah diberikan relaksasi kredit juga 

tidak mampu melanjutkan pembayaran angsuran KPR subsidinya tersebut maka 

pihak Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo akan memasukkan 

debitur tersebut dalam daftar konsumen yang mengalami kredit macet dan harus 

memperoleh tindakan lanjutan setelah batas waktu pelaksanaan relaksasi kredit 

tersebut selesai pada 31 Desember 2020.
 

Hambatan internal yang dihadapi oleh Bank Tabungan Negara (BTN) 

Kantor Cabang Solo terutama karena tidak adanya petunjuk pelaksanaan teknis 

yang baku dalam hal pemberian relaksasi kredit yang dilakukan terhadap debitur. 

Dalam pelaksanaan relaksasi kredit yang diputuskan oleh manajemen Bank 

Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo pihak manajemen melakukan credit 

commite meeting (CCM) terhadap setiap permohonan yang diajukan oleh debitur 

KPR subsidi Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo. Pelaksanaan 

CCM dilaksanakan setiap hari kerja antara pukul 8.00 hingga pukul 11.00 WIB. 

Dalam pelaksanaan CCM tersebut pihak manajemen akan mendengar terlebih 

dahulu penjelasan dari para surveyor yang telah melakukan survey lapangan 

terhadap para debitur KPR subsidi yang telah mengajukan permohonan relaksasi 

kredit untuk KPR subsidi tersebut.
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Surveyor akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi dan keuangan dari 

debitur, prospek yang dapat menjadi potensi bagi debitur di kemudian hari dalam 

hal melanjutkan pembayaran angsuran KPR subsidinya, harta benda yang terdata 

oleh surveyor saat melakukan pensurveian di lapangan, karater dari debitur, KPR 

subsidi tersebut. Apabila surveyor dalam penjelasan terhadap manajemen Bank 

Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo melakukan penilaian yang baik 

terhadap debitur maka permohonan relaksasi kredit yang diajukan oleh debitur 

KPR Subsidi tersebut akan disetujui oleh pihak manajemen. Namun apabila dalam 

penilaian surveyor debitur tersebut tidak memperoleh penilaian yang baik maka 

permohonan relaksasi kredit tersebut akan ditolak oleh pihak Bank Tabungan 

Negara (BTN) Kantor Cabang Solo.
 

Pelaksanaan penentuan persetujuan ataupun penolakan permohonan 

relaksasi kredit yang diajukan oleh debitur KPR subsidi yang dilaksanakan oleh 

manajemen Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo pada prakteknya 

cukup rumit dan kompleks karena hanya didasarkan kepada penilaian surveyor 

yang cenderung subjektif. Penilaian surveyor terhadap debitor dapat saja berubah-

ubah bergantung kepada penilaian subjektif dari orang yang melakukan 

pensurveian terhadap debitor tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan CCM dengan 

didasarkan kepada penilaian subjektif dari penilaian untuk menentukan apakah 

permohonan debitur KPR subsidi Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang 

Solo dapat diterima atau ditolak rentan mengalami permasalahan tunggakan 

selanjutnya di kemudian hari setelah pelaksanaan pemberian relaksasi kredit 

diberikan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari bab-bab yang terdahulu, maka disini penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : Kebijakan pelaksanaan relaksasi kredit di masa pandemi covid 

19 kepada debitur KPR subsidi yang diterapkan Bank Tabungan Negara (BTN) 

Kantor Cabang Solo dan konsekuensi hukumnya bila Bank Tabungan Negara 

(BTN) Kantor Cabang Solo tidak melaksanakannya adalah bahwa Bank Tabungan 

Negara (BTN) Kantor Cabang Solo melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 

hal pemberian relaksasi kredit membuat aturan sendiri secara internal yaitu 
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diberikan kepada debitur yang selama ini dipandang melaksanakan kewajiban 

pembayaran angsurannya dengan lancar dan terdiri dari dua kelompok yaitu 

kelompok debitur dengan angsuran 1 sampai dengan 6 bulan dan kelompok 

debitur 6 sampai dengan 12 bulan. Apabila Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor 

Cabang Solo tidak melaksanakan kebijakan pemberian relaksasi kredit tersebut 

maka diberikan sanksi administrasi oleh OJK berupa teguran tertulis, maupun 

penundaan kegiatan operasional Bank Tabungan Negara (BTN) selaku kreditur.  

Hambatan-hambatan yang dihadapi bank sebagai kreditur terhadap 

pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit dimasa pandemi covid 19 terhadap debitur 

KPR Subsidi di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo adalah 

hambatan eksternal berasal dari debitur KPR subsidi yang tidak memiliki alasan-

alasan pendukung yang kuat untuk diberikan relaksasi kredit KPR subsidi. 

Sehingga dalam pelaksanaan relaksasi kredit KPR subsidi di Bank Tabungan 

Negara (BTN) tersebut hanya sebagian kecil debitur KPR subsidi yang dapat 

diberikan relaksasi KPR subsidi tersebut. Hambatan internal yang berasal dari 

manajemen Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo itu sendiri yang 

tidak memiliki petuntuk teknis tertulis secara khusus tentang tata cara dan kriteria 

standar penilaian dalam pelaksanaan pemberian relaksasi kredit terhadap debitur 

KPR subsidi di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya subjektivitas penilaian terhadap debitur KPR subsidi di 

Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo yang didasarkan kepada 

penilaian masing-masing surveyor dan personil penilai dalam menentukan layak 

tidak nya debitur KPR subsidi tersebut diberi relaksasi kredit.  

Penerapan prinsip keadilan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu 

pelaksanaan pemberian relaksasi kredit di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor 

Cabang Solo pada prinsip nya tidak adil karena tidak seluruh debitur KPR subsidi 

memperoleh relaksasi kredit. Hanya sebagian kecil saja debitur KPR subsidi yang 

memperoleh relaksasi kredit dengan menggunakan proses seleksi yang ketat dari 

Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo.  

4.2 Saran 

Hendaknya kebijakan khusus yang diterapkan oleh pihak Bank Tabungan Negara 

(BTN) Kantor Cabang Solo dalam pemberian relaksasi kredit kepada debitur KPR 

subsidi dilakukan secara transparan, khususnya kepada debitur KPR subsidi yang 
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jangka waktu kreditnya sudah berada dalam jangka waktu di atas satu tahun 

hingga dua tahun dengan memperhatikan prospek potensi sumber penghasilan 

debitur KPR subsidi tersebut dikemudian hari setelah diberikan relaksasi kredit.  

Hendaknya hambatan eksternal maupun internal yang dihadapi oleh Bank 

Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo dalam pelaksanaan pemberian 

relaksasi kredit terhadap debitur KPR subsidi tidak dijadikan alasan untuk tidak 

melaksanakan kebijakan relaksasi kredit. Namun dilakukan seleksi yang ketat 

dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keadilan terhadap debitur KPR 

subsidi yang dipandang layak untuk diberikan relaksasi kredit dimasa pandemi 

covid 19.  

Hendaknya setiap lembaga keuangan bank atau non bank berskala 

nasional memiliki peraturan tersendiri yang akan dijadikan petunjuk pelaksanaan 

(Juklak) atau petunjuk teknis (Juknis) bagi seluruh cabang bank yang 

bersangkutan, agar dapat dijadikan pedoman khusus untuk lembaga keuangan 

bank dan non bank tersebut, sehingga pelaksanaan relaksasi kredit pada umumnya 

dan relaksasi kredit KPR subsidi pada khususnya dapat dilaksanakan dengan pola 

yang sama (seragam) secara nasional, sehingga terdapat satu pandangan/penilaian 

dalam melakukan seleksi terhadap debitur KPR subsidi yang dipandang layak 

memperoleh relaksasi kredit tersebut 
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