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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan penerapan prinsip 5C terhadap pemberian

kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Sehingga dalam

melakukan analisa kredit, pihak bank harus melakukannya sesuai

dengan prosedur yang telah ditentukan. Karena apabila bank tidak

memperhatikan prinsip 5C dengan benar dan tidak mengikuti prosedur

yang telah ditentukan maka bank tersebut dapat mengalami hal-hal

yang tidak diinginkan.

2. Upaya bank untuk mengatasi kredit bermasalah dapat dilakukan

dengan cara penyelamatan dan penyelesaian.

a. Sebelum suatu kredit mengalami kemacetan, upaya penyelamatan

yang dapat dilakukan bank adalah:

 Mengurangi tunggakan pokok kredit.

 Perpanjangan jangka waktu kredit.

b. Dilakukan bank apabila kredit sudah macet maka penyelamatan

dan penyelesaiannya dengan cara:

 Penjadwalan kembali (reschedulling)

Merupakan perubahan syarat kredit menyangkut jadwal

pembayaran atau jangka waktunya.
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 Persyaratan kembali (reconditioning)

Merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit

yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka

waktu, dan atau persyaratan lainnya. Sepanjang tidak

menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

 Penataan kembali (restructuring)

Merupakan perubaha syarat-syarat kredit berupa penambahan

dana bank atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga

menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau

sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang

disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kemabali.

3. Penyelamatan dan penyelesaian yang dapat dilakukan oleh bank

dibagi menjadi 2 upaya hukum, yaitu:

a. Penyelesaian melalui negosiasi

Penyelesaian kredit bermasalah dengan negosiasi ini dilakukan

baik terhadap debitur dimodali dengan kredit masih berjalan

meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat, atau meskipun

kemampuannya telah melemat dan tidak dapat membayar

angsurannya namun masih dapat membayar bunganya. Dan debitur

yang sudah tidak berjalan, penyeleaian kreditnya masih dapat

dilakukan melalui upaya negosiasi kredit sehingga dapat

diselamatkan.
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b. Penyelesaian melalui litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah dengan litigasi ini dilakukan baik

terhadap debitur yang usahanya masih berjalan maupun tidak lagi

berjalan. Pada pokok penyelesaian kredit bermasalah dengan

litigasi ini dilakukan dengan pengajuan gugatan atau eksekusi

kepada lembaga pengadilan.

4. Dalam pemberian sanksi kepada tim pemberi kredit dapat dikenai

sanksi pidana dengan melakukan ganti rugi atas tindakan sampai

dengan pemecatan sebagai pegawai bank. Sedangkan, pemberian

sanksi untuk calon debitur dapat dikenakan pasal 1320 karena telah

melakukan wanprestasi dan pasal 1365 perbuatan melanggar hukum.

4.2 Saran

a. Diharapkan pada setiap bank di Indonesia dalam memberikan kredit

harus berhati-hati dalam memilih calon penjamin kredit, dan sanggup

memenuhi syarat dari pengembalian kredit tepat pada waktu, agar

pihak bank tidak merasa dirugikan oleh peminjam kredit.

b. Bank dalam mengurangi resiko, maka bank harus bekerja sama

dengan pihak lain dalam memberikan kredit kepada calon menerima

kredit tersebut.
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