
  

                                                           BAB IV 

 
         PENUTUP 

 
1. Kesimpulan 

a. Dalam hal perjanjian kredit umumnya selalu diikuti oleh perjanjian jaminan 

yang berkedudukan sebagai perjanjian ikutan yang mengikuti perjanjian 

pokoknya. Dalam dunia kredit perbankan, jaminan umumnya disebut 

dengan agunan. Agunan ini umumnya berupa tanah dan bangunan, 

meskipun tidak menutup kemungkinan agunan tersebut berbentuk barang 

atau benda yang lainnya tergantung dari kebijakan masing-masing bank 

pemberi kredit. Untuk menilai besar kecilnya suatu agunan, bank 

mempunyai standarisasi tersendiri dengan memperhitungkan berbagai 

macam faktor yang mempengaruhi agunan tersebut. selain itu dalam 

penilaian agunan, bank biasanya tidak hanya melihat dari satu sisi saja, ada 

berbagai macam hal yang harus dipertimbangkan. Dalam praktiknya nilai 

suatu agunan tidak selalu naik, bahkan ada juga agunan yang nilainya turun. 

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Penurunan nilai tersebut 

berpengaruh dalam kedudukan bank selaku kreditor dan berpengaruh juga 

terhadap pelunasan hutang nasabah debitor kepada bank. 

b. Bank wajib mempertimbangkan berbagai macam kebijakan terkait dengan 

pemberian kredit. Oleh karena itu bank dalam melakukan perjanjian kredit 

biasanya menyiapkan langkah-langkah pengendalian kredit yang terdiri dari 
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langkah preventif dan langkah represif. Langkah preventif adalah yang 

biasanya dilakukan bank adalah dengan menerapkan prinsip 5 C (character, 

capacity, capital, condition of economy, collateral). Selain itu bank juga 

melakukan penilaian terhadap agunan. Sedangkan untuk langkah represif 

bank, apabila ada klausula yang mengatur mengenai penggantian jaminan 

apabila terjadi penurunan nilai jaminan maka klausula tersebut mengikat 

kedua belah pihak, sedangkan apabila tidak ada klausula yang mengatur, 

dapat melihat apakah ada itikad baik untuk melunasi sisa hutangnya. 

Apabila ada maka bank dapat mengupayakan restrukturisasi kredit dengan 

melihat usaha dari nasabah debitor tersebut. Apabila tidak ada itikad baik 

dari nasabah debitor, maka bank dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Negeri dengan dasar wanprestasi.  

 

2. Saran 

a. Sebagian besar pihak bank dalam perjanjian kredit selalu memposisikan 

kedudukannya sebagai kreditor preferen karena kreditor preferen dalam 

pemenuhan piutangnya harus diutamakan dari para kreditor yang lain. Oleh 

karena itu dalam penilaian objek jaminan, pihak bank diharapkan menilai 

dengan teliti dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat 

mengakibatkan turunnya nilai objek jaminan. Diharapkan bank lebih hati-

hati dalam menilai dan memilih lokasi agunan, dengan ini bank dapat 

memprediksi apabila kedepannya nilai objek jaminan tersebut turun. Selain 
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