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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang timbul diluar kemauan dam 

kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian salah satu pihak, dalam hal ini 

dampak dari perlaksaan perjanjian dimasa covid-19 menjadi sesuatu keadaan yang 

menghalangi pelaksanaan sebuah kewajiban berupa angsuran yang harus jadi 

tanggungan para debitur khusunya di daerah Tegalbuleud, tetapi dalam hal ini sipat 

keadaan memaksa bisa untuk membebaskan seseorang dari kewajiban tanggungan 

nya tersebut. Akibat pihak yang tidak melaksanakan pemenuhan prestasinya dalam 

perjanjian kredit pada masa pandemi covid-19. Penundaan serta kelonggaran 

kewajiban terjadi ketika peristiwa keadaan memaksa sipatnya hanya sementara. bila 

keadaan halangan telah pulih kembali, perjanjian hutang piutang yang baru sangat 

dibutuhkan untuk menyelamatkan debitur dari tanggungan angsurannya. Dan 

tentunya batas waktu atau tenggang waktunya selama pemulihan akibat covid-19. 

2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi debitur dengan adanya 

peraturan otoritas jasa keuangan nomor 58/POJK.05/2020 tentang kebijakan 

counterclyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 bagi masyarakat di 

kecamatan Tegalbuleud mengacu pada Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 

tentang penanggulangan bencana. Yang ditanggapi langsung oleh Presiden dimasa 

sekarang ini yang menjadi hambatan kesulitan terhadap debitur untuk memnuhi 

kewajibannya untuk sebuah angsuran yakni dengan mengeluarkannya PerPres 

(Peraturan Presiden) Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam 

sebagai penularan penyakit virus corona (covid-19) tahun 2019 dan penetepannya 
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sebagai bencana nasional.Berdasarkan PerPres tersebut menetapkan bahwa pandemi 

covid-19 adalah bencana, Presiden berinisiatif memberikan konsesi kepada staf 

seperti pengurangan bunga dalam bentuk pembayaran kredit. Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) juga memberikan kelonggaran dan kebijakan kredit diantara nya memberikan 

inisiatif dalam bentuk : penurunan suku bunga, menambah fasilitas kredit, konversi 

kredit menjadi kenyataan modal, memperpanjang waktu angsuran, pengurangan 

pokok kredit, menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit.1 

B. Saran 

1. Bagi pemerintah, bahwa dampak coronavirus disease 2019 sebagaimana telah 

diketahui memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian di 

Indonesia, baik bagi pelaku usaha, karyawan swasta, dan masyarakat lain yang tidak 

memiliki penghasilan tetap. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi masyarakat 

sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang disektor ekonomi dimasa seperti ini. 

Sehingga dengan demikian akan ada keadilan dalam perlindungan terhadap 

masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. 

2. Bisa diartikan bahwa sifat hukum non perbankan yang menjalankan usahanya untuk 

memberikan modal usaha kepada masyarakat (debitur) merupakan hukum memaksa, 

artinya non bank tersebut dalam menjalankan usahanya harus tundukdan patuh 

terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Tetapi apabila 

rambu-rambu itu dilanggar, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang menindak 

lanjuti perusahaan yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif, 

seperti mencabut ijin usahanya. 
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