
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya,

maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan perjanjian kredit yang diberikan oleh  pihak bank

(Bank Rakyat Indonesia) Cabang Pekanbaru kepada Nasabahnya sebagai

debitur, dilakukan oleh PT. BRI Kota Pekanbaru melalui beberapa

tahapan. Pada tahap pencairan kredit melalui: Wawancara awal dengan

nasabah. Proses pengumpulan data, Survey dan investigasi lapangan

Proses transaksi dan Studi Kelayakan Barang Jaminan. Proses Persetujuan

Permohonan, Tahap Pencairan Kredit serta Tahap Pemeliharaan Kredit.

2. Prosedur penyelesaian kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru

apabila debitur Wanprestasi, dalam pelaksanaan perjanjian kredit pihak

bank tidak langsung melakukan eksekusi, akan tetapi tetap berusaha

melakukan pendekatan persuasif terhadap nasabah. Pendekatan ini

dilakukan agar sedapat mungkin diperoleh penyelesaian kredit bermasalah

secara damai tanpa melalui eksekusi.Selama penagihan kredit bermasalah

dapat dilakukan dengan kesepakatan antara bank dan nasabah sebagai

debitor dengan prosedur Perbaikan (restructuring) kredit, Pemberian

keringanan kredit; dan Penghapusbukuan (write-off) kredit. penagihan

kredit melalui proses litigasi di Pengadilan tidak akan dilakukan oleh bank.



Proses litigasi hanya akan ditempuh oleh bank apabila nasabah debitor

beritikad tidak baik.

B. Saran

Setelah mempelajari permasalahan-permasalahan yang menjadi

pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa

saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya ketentuan pasal 8 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang

perbankan ditinjau kembali, karena isi pasal tersebut seolah-olah

memberikan celah bagi debitur untuk mempermainkan kredit yang

diberikan pihak bank, dimana kemungkinan debitur nakal dapat melakukan

pinjaman ke bank lain sementara pinjaman kredit pada bank sebelumnya

belum tentu dapat dilunasi hingga tuntas. Selain itu ada juga kemungkinan

bahwa debitur akan melarikan diri dari tempat kediamannya dan pindah ke

tempat lain demi menghindari kewajibannya terhadap bank tersebut.

2. Sebaiknya pihak bank lebih berhati-hati dan memberikan perlakuan/

pelayanan yang sama kepada semua debitur dalam hal analisis pemberian

kredit. Dan adanya pengawasan dari pihak bank terhadap usaha yang

dilakukan debitur setiap waktu tertentu (misalnya sekali tiga bulan) juga

dapat membantu pencegahan kredit macet dan penyalahgunaan kredit.

3. Kepada Masyarakat yang emang ingin melakukan Kredit, agar bisa dengan

sungguh-sungguh dan faham tentang Aturan Atau reglasi tentang Hak

Jaminan.



4. Untuk dapat mewujudkan poin sebelumnya, terlebih dahulu perlu dibentuk

suatu undang-undang yang khusus mengatur masalah perkreditan terutama

kredit yang diberikan oleh bank mengingat bahwa undang-undang

mengenai perkreditan hingga saat belum ada di Indonesia. Selain

pembentukan UU Perkreditan, Pemerintah juga perlu memperkuat undang-

undang di sektor hukum jaminan baik jaminan kebendaan maupun jaminan

perorangan dalam rangka melindungi hak debitur terhadap agunan

kreditnya selain juga melindungi pinjaman milik kreditur. Mengingat

bahwa hukum jaminan di Indonesia belum seutuhnya berpedoman pada

produk hukum Indonesia sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya

lembaga jaminan gadai serta hipotik atas kapal laut dan pesawat terbang

yang masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang diadopsi dari kodifikasi

hukum perdata Belanda




