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BAB IV 

PENUTUP 

 

1.  Kesimpulan 

a. Karakteristik sertifikat pendidik jika ditinjau dari hukum benda dapat 

dikategorikan sebagai benda bergerak sesuai yang diatur dalam Pasal 504 

BW karena sesuai dengan sifat sertifikat pendidik yang dapat berpindah 

atau dipindahkan tempat. Namun, jika ditinjau dari macam-macam jenis 

surat menurut KUHD sertifikat pendidik adalah termasuk dalam golongan 

surat yang berharga. Hal tersebut dikarenakan sertifikat pendidik tidak 

dapat diperalihkan kepada orang lain. Praktis dari kedua pernyataan di atas 

dapat disimpulkan bahwa sertifikat pendidik tidak mempunyai nilai 

ekonomis. Sertifikat pendidik tidak marketable dan tidak liquid sehingga 

jika ditinjau dari hukum jaminan sertifikat pendidik tidak memenuhi syarat 

sebagai benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan. 

b. Sebelum merealisasikan kredit bank mempunyai langkah preventif untuk 

menganalisa lebih jauh tentang profil debitor. Dengan analisa yang 

mendalam tersebut diharapkan potensi kualitas pembayaran yang buruk 

atau terjadinya kredit bermasalah yang dapat berpotensi menimbulkan 

kerugian bagi bank dapat diminimalisir. Upaya preventif dapat dilakukan 

dengan analisis 5 C, 5P, 3 R. Selain dengan melakukan analisis, bank 

dapat melakukan proteksi pada kualitas pembayaran atau mengalihkan 

risiko akan terjadinya kredit macet pada asuransi kredit. Bank juga dapat 
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melakukan upaya represif jika kualitas kredit dari seorang debitor 

dikategorikan buruk atau bahkan berpotensi kredit macet. Dengan upaya 

restrukturisasi kredit diharapkan kualitas pembayaran akan kembali lancar 

ataupun dengan klaim asuransi yang dapat mengcover pelunasan debitor 

yang dalam keadaan default. Kedua hal tersebut diharapakan tidak 

mengganggu likuiditas bank dan tidak mempengaruhi profitabilitas bank 

dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. 

 

2.   Saran 

a. Kredit dengan jaminan sertifikat pendidik sama sekali tidak memberi rasa 

aman pada bank karena sifat sertifikat pendidik yang tidak memenuhi 

syarat benda sebagai objek jaminan dimana sertifikat pendidik tidak dapat 

dinilai dengan uang, tidak marketable, dan tidak liquid. Menyadari 

kualitas jaminan yang rendah mewajibkan bank untuk menggunakan 

asuransi kredit sebagai sarana untuk mengalihkan risiko karena 

bagaimanapun jaminan adalah sumber pembayaran kedua ketika terjadi 

kredit macet. Posisi asuransi kredit sangat menguntungkan bagi bank 

karena bilamana debitor default maka asuransi kredit diharapkan dapat 

melunasi kewajiban debitor. 

b. Proses klaim asuransi kredit yang membutuhkan waktu yang cukup lama 

seperti pada proses klaim asuransi PT. Askrindo sebenarnya tidak 

menguntungkan bagi bank. Prosedur pencairan yang tidak singkat sangat 

berpotensi berdampak pada dana cadangan dan likuiditas bank dimana hal 
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tersebut dapat mengganggu kesehatan bank itu sendiri. Sehingga 

kedepannya diharapkan agar bank juga menyeleksi dengan baik tentang 

profil dari perusahaan asuransi yang akan dijadikan sebagai mitra atau 

dalam hal ini penanggung. Asuransi kredit yang kredibel dan tidak 

membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencairannya tentunya 

sangat membantu bank dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi 

kredit. 
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