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ABSTRACT 

 

This research aims to determine and analyze whether the loan process in PT 

Bank X branch Arteri Pondok Indah in accordance with applicable policies and 

procedures and also to determine whether credit growth in PT Bank X branch Arteri 

Pondok Indah can affect to the amount of  Nonperforming Loan (NPL). 

The method of this research is descriptive-analysis that is used to evaluate the 

process of  the Kredit Usaha Mikro (KUM) whether it is appropriate to the Bank loan’s 

policy which apply in PT Bank X branch Arteri Pondok Indah. 

The result of this research shows that the loan process in PT Bank X branch 

Arteri Pondok Indah has been running in appropriate procedure, but yet there are still 

some inexpediencies that were caused not by the default procedure but caused by the 

inaccurate verification which is made by the employees who are involve to the loan 

process.  

 

Keyword: System of Kredit Usaha Mikro (KUM) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sektor usaha mikro merupakan salah satu motor lokomotif yang krusial bagi 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Di negara 

Amerika Serikat sumbangan dari sektor usaha mikro sangat besar dalam penciptaan 

lapangan kerja. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang 

belakangan ini memandang penting keberadaan sektor usaha mikro. Alasan pertama 

adalah karena kinerja usaha mikro cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan 

tenaga kerja yang produktif. Kedua, usaha mikro sering mencapai peningkatan 

produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena 

usaha mikro mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan 

mendukung pendapatan rumah tangga (Berry dkk, 2001). 

Pengalaman saat krisis ekonomi melanda Indonesia telah membuktikan 

bahwa kegiatan ekonomi rakyat kecil dalam bentuk usaha mikro merupakan bagian 

terbesar dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang mampu bertahan menghadapai 

badai krisis. Usaha mikro tersebut telah memberikan kontribusi besar dalam 

ekonomi indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi 

penciptaan lapangan kerja. Krisis yang melanda Indonesia sekitar tahun 1998 

ternyata membawa sisi positif bagi usaha mikro. Sektor yang tetap berdiri tegap 

ditempa krisis tersebut membuat sebagian besar perbankan mengalihkan strateginya 

yang tadinya berfokus pada korporasi menjadi ritel, termasuk sektor usaha mikro. 
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Tak mengherankan bila usaha mikro kemudian menjadi primadona karena 

karakteristiknya yang tahan terhadap goncangan krisis moneter. 

Berdasarkan data kementrian BUMN, sampai dengan akhir April 2011 

realisasi penyaluran kredit usaha mikro atau di Indonesia yang lebih umum 

dikatakan sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebesar Rp 8.34 triliun. Dari 

Rp 8.34 triliun tersebut, sekitar 30% disalurkan ke sektor pertanian, 25% 

perdagangan dan 45% ke sektor jasa. Dari jumlah tersebut BNI telah menyalurkan 

KUR Rp 712.8 miliar, BRI menyalurkan KUR untuk sektor ritel sebesar Rp 1.09 

triliun dan untuk sektor mikro Rp 4.467 triliun, sedangkan Bank Mandiri sudah 

mengucurkan KUR Rp 491.7 miliar, BTN Rp 93 miliar, Bukopin Rp 90.5 miliar 

dan tiga belas (13) Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 1.163 triliun. 

Total jumlah debitur yang menerima Kredit Usaha Rakyat mencapai 613.182 orang. 

Sedangkan kredit macet atau Non-Performing-Loan (NPL) dari Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) angkanya relatif kecil, yakni sebesar 3%. 

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga 

intermediasi atau perantara antara masyarakat yang kelebihan dana pada satu sisi, 

dan masyarakat yang kekurangan dana pada sisi lainnya turut berperan dalam 

pengembangan kegiatan usaha mikro terutama dalam hal pengadaan dana untuk 

faktor-faktor produksi dalam usaha mikro seperti sumber tenaga kerja, peralatan 

atau mesin-mesin, bahan baku, kemampuan teknologi, manajemen dan lain-lain 

sebagai suatu sumber ekonomi. Bagi para pengusaha mikro, kredit ini sangat 

membantu dalam masalah permodalan sehingga dapat meningkatkan produktivitas 

dan memperlancar tujuan usaha. Dengan peran serta Bank dalam pemberian kredit, 

maka usaha mikro dapat meringankan masalah permodalannya dan dapat 
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meningkatkan usahanya dengan kualitas yang baik dan bermutu sehingga usaha 

mikro dapat membantu pertumbuhan ekonomi. 

Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah 

didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang jelas. 

Kebijakan perkreditan bank berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua 

kegiatan perkreditan bank. untuk memastikan bahwa semua bank telah memiliki 

kebijakan perkreditan yang disusun dan diterapkan berdasarkan asas-asas 

perkreditan yang sehat, maka perlu berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan 

Bank Indonesia. Namun demikian banyak faktor yang membuat bank menyetujui 

suatu permohonan kredit dengan sedikit menyimpang dari kebijakan yang ada 

dengan beberapa alasan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memilih judul “Analisis 

Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) Studi Kasus Pada PT. Bank X 

Cabang Arteri Pondok Indah”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis berusaha menuliskan 

perumusan masalah dapat dikemukakan adalah :  

• Bagaimana sistem dan prosedur penyaluran kredit usaha mikro pada PT Bank X 

diterapkan? 

• Apakah pemberian Kredit Usaha Mikro di PT. Bank X Cabang Arteri Pondok 

Indah telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank X (KPBM)? 
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C. PEMBATASAN MASALAH 

Dalam penyusunan penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang jelas 

terarah dan terperinci mengenai bidang yang menjadi objek penelitian, maka 

penulis berupaya untuk melakukan pembatasan masalah yang dibahas, adapun 

pembatasan masalah tersebut adalah : 

• Kebijakan Perkreditan PT Bank X terutama yang berkaitan dengan sistem 

pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) PT. Bank X cabang Arteri Pondok 

Indah. 

• Data yang digunakan adalah Laporan Portofolio setiap akhir bulan dari Juli 

2008 – Juli 2011 PT. Bank X Cabang Arteri Pondok Indah dan Kebijakan 

Perkreditan Bank X (KPBM). 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

• Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pemberian Kredit Usaha Mikro 

(KUM) PT. Bank X cabang Arteri Pondok Indah telah sesuai dengan prosedur 

yang berlaku pada PT. Bank X. 

• Untuk mengetahui apakah pertumbuhan baki debet kredit di PT. Bank X cabang 

Arteri Pondok Indah dapat mempengaruhi Kredit Macet (Non-Performing-

Loan). 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan dilakukan penelitian ini, penulis memiliki maksud agar penelitian 

ini mampu berguna dan memberikan manfaat bagi : 
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a. Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan tambahan wawasan bagi 

peneliti mengenai sistem pemberian kredit pada suatu bank, memberikan 

gambaran langsung penerapan teori yang telah penulis dapatkan selama kuliah 

dengan praktek yang dilakukan oleh perusahaan. 

b. Akademis 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran umum sistem pemberian Kredit 

Usaha Mikro (KUM) di PT. Bank X cabang Arteri Pondok Indah yang kiranya 

mampu memberikan manfaat ilmu akademis pada STIE Indonesia Banking 

School. 

c. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam memutus kredit  di 

masa yang akan datang. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab 

memiliki pokok bahasan sebagai berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan uraian tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II.  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan landasan teori yang berkaitan dengan 

perkreditan dan sistem pemberian kredit terutama yang berhubungan 
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dengan sistem pemberian kredit yang menjadi permasalahan dalam 

penulisan skripsi. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang objek penelitian, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data beserta sumber data 

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

BAB IV.  HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum objek penelitian mengenai sejarah, 

perkembangan, struktur organisasi PT Bank X. Bab ini juga 

menguraikan hasil penelitian mengenai sistem pemberian Kredit Usaha 

Mikro (KUM) pada PT. Bank X cabang Arteri Pondok Indah.  

BAB V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan berdasarkan pada 

keseluruhan uraian dari bab-bab sebelumnya, serta dikemukakan pula 

saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan 

bagi perusahaan dan penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Kredit 

Istilah credit, berasal dari perkataan latin credo, yang berarti I Believe, I 

Trust, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan credo berasal 

dari kombinasi perkataan sansekerta cred yang berarti kepercayaan (trust) dan 

perkataan lain do, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut 

menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi  

credere dan creditum (Veithzal Rivai, 2005: 3). 

Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di 

Indonesia, pengertian kredit ini telah dirumuskan dalam Undang-undang Pokok 

Perbankan No. 10 tahun 1998 yang merumuskan, kredit adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.  

Dari perumusan di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu 

adanya suatu penyerahan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang 

menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan memberi 

pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman 

tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan. 
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2. Unsur-unsur kredit 

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain 

dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. 

Sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang 

terkandung di dalamnya. 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2002: 103): 

a. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa 

kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan 

datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai 

dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. 

b. Kesepakatan 

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan 

ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak 

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini 

kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah 

pihak sebelum kredit dikucurkan. 

c. Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu 

ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu 

tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka 

panjang. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran 
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kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu 

jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. 

d. Resiko 

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan 

memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu 

kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit maka semakin besar 

resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, 

baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh resiko yang tidak 

sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha tanpa ada 

unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi 

kredit yang diperolehnya. 

e. Balas jasa 

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian 

suatu kredit. Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama 

bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan 

kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan 

bank. 

 

3. Tujuan kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang 

hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan 

pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. 

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut 

(Kasmir, 2002: 105): 
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a. Mencari keuntungan 

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil 

keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank 

sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada 

nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping 

itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. 

b. Membantu usaha nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal 

kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat 

mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank 

maupun nasabah sama-sama diuntungkan. 

c. Membantu pemerintah 

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi 

pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, 

maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya 

kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, 

terutama sektor riil.  

 

4. Proses Pemberian Kredit 

Banyak orang awam mengeluh, bahwa salah satu keengganan mereka 

berhubungan dengan bank adalah terlalu banyak dan panjang prosedur yang 

harus ditempuh. Tetapi mereka lupa bahwa bank lebih mengutamakan 

kepercayaan dalam memberikan kredit. Sedangkan rasa percaya tidak mudah 
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tumbuh begitu saja, kecuali berdasarkan fakta bahwa nasabah yang dihadapi 

pantas untuk dipercayai. 

Untuk memperoleh kredit diperlukan suatu prosedur dan kebijakan 

kredit. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh setiap bank adalah sama, 

namun secara khusus tentu masing-masing bank menentukan caranya sendiri. 

Sedangkan dasar pemberian kredit juga ditentukan oleh kebijakan yang mungkin 

satu bank berbeda dengan bank lainnya. 

Prosedur diperlukan karena dalam pengurusan apapun juga perlu aturan 

dan tatatertib yang dijadikan acuan. Prosedur merupakan petunjuk dan 

pelaksanaan yang sudah baku, namun dalam perkembangan pemikiran, perlu 

segala sesuatu dipercepat, bahkan bukan tidak mungkin ada langkah-langkah 

yang harus dihilangkan, demi peningkatan pelayanan dan berjalannya bisnis (AS 

Mahmoeddin, 2011: 267). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

PERMOHONAN KREDIT

ANALISIS KREDIT

PERSETUJUAN KREDIT

PENCAIRAN KREDIT

PENGAWASAN KREDIT

  Gambar 2.1. Proses Kredit 
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Seorang nasabah dalam mengajukan permohonan kredit kepada bank harus 

melalui beberapa tahap, sebelum kredit itu diberikan kepada nasabah, pihak bank akan 

melakukan analisis terhadap calon debiturnya. Analisis pertama berupa pemeriksaan 

administrasi yaitu pemeriksaan berkas permohonan atau aplikasi kredit, analisis kedua 

yaitu pemeriksaan fisik usaha nasabah untuk melihat langsung bukti kebenaran yang 

tercantum dalam formulir permohonan kredit, analisis ketiga adalah pemeriksaan 

jaminan secara langsung dan melakukan penilaian atau penaksiran harga (appraisal). 

Itu semua dilakukan oleh pihak bank untuk menghindari terjadinya risiko kredit 

bermasalah dikemudian hari, seperti keterlambatan waktu pembayaran hingga gagal 

bayar (wan prestasi). 

Setelah pihak bank melakukan analisis, maka bank akan mengeluarkan suatu 

keputusan. Dimana keputusan tersebut berisi mengenai struktur fasilitas kredit yang 

akan diberikan, meliputi limit kredit yang akan diberikan bank, jangka waktu  kredit, 

bunga dan biaya yang harus dipenuhi serta syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi 

baik sebelum kredit diberikan sampai dengan fasilitas kredit dilunasi. 

Setelah kredit tersebut dicairkan, bank akan melakukan pengawasan 

bahkan melakukan pembinaan selama fasilitas kredit digunakan. Karena kredit 

tersebut harus diterima kembali pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat 

waktu, sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan nasabah 

sebagai penerima dan pemakai kredit (AS Mahmoeddin, 2011: 266). 

 

5. Jenis-jenis Kredit 

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan 

dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi 

beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. 
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Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank pekreditan 

rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis 

kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2002: 109): 

a. Dilihat dari segi kegunaan 

1) Kredit Investasi 

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya 

digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 

proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.  

2) Kredit modal kerja 

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya.  

b. Dilihat dari segi tujuan kredit 

1) Kredit produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau 

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. 

2) Kredit konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit 

ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena 

memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. 

3) Kredit perdagangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk 

membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 

dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-

agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. 
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c. Dilihat dari segi jangka waktu 

1) Kredit jangka pendek 

merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun 

atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan 

modal kerja. 

2) Kredit jangka menengah 

jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan 3 tahun 

dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi 

3) Kredit jangka panjang 

merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit 

jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima 

tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti 

perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit 

konsumtif seperti kredit perumahan. 

Dalam praktiknya bank dapat pula hanya mengklasifikasikan kredit 

menjadi hanya jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka waktu 

maksimal satu tahun dianggap jangka pendek dan di atas satu tahun 

dianggap jangka panjang. 

d. Dilihat dari segi jaminan 

1) Kredit dengan jaminan 

merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan 

tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya 

setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan 

atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang 

diajukan si calon debitur. 
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2) Kredit tanpa jaminan 

merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit jenis ini 

diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau 

nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak 

lain. 

e. Dilihat dari segi sektor usaha 

1) Kredit pertanian 

2) Kredit peternakan 

3) Kredit industri 

4) Kredit pertambangan 

5) Kredit pendidikan 

6) Kredit profesi 

7) Kredit perumahan 

8) dan sektor-sektor lainnya 

 

6. Besar plafon kredit 

 1. Kredit mikro 

Merupakan kredit yang plafonnya sangat kecil, peruntukannya untuk 

padagang/pengusaha kecil. Umumnya penagihan atau pembayaran angsuran 

dilakukan setiap hari. 

2. Small medium enterprise  

Dikenal dengan istilah kredit UKM (Usaha Kecil Menengah). Kredit small 

medium enterprise sebelumnya diperuntukan kepada pengusaha kecil dan 

menengah. 
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 3. Corporate 

Merupakan kredit untuk perusahaan besar dan jumlah plafonnya sangat besar 

(Maryanto Supriyono, 2009: 85). 

 

7. Prinsip-prinsip Perkreditan 

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin 

bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut 

diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian 

kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan 

keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan 

sungguh-sungguh. 

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya 

tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi 

standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus 

dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk 

diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C. Penilaian dengan analisis 5 C adalah 

sebagai berikut (Kasmir, 2002: 117) : 

1. Character ( watak/kepribadian ) 

Character merupakan sikap atau watak seseorang. Sifat atau watak dari 

orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. 

Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar 

belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau 

gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat 

dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk 

membayar. 
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2. Capital ( modal ) 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari 

laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan 

melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas 

dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber 

mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang 

digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal 

sendiri dan berapa modal pinjaman. 

3. Capacity ( kemampuan ) 

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam 

membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam 

mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang 

pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, 

sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang 

disalurkan. Capaciy sering disebut dengan nama capability. 

4.  Conditon of Economy (kondisi perekonomian) 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan 

politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. 

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-

benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut 

bermasalah relatif kecil. 

5. Collateral (jaminan atau agunan) 

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit 
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yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, 

sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat 

dipergunakan secepat mungkin. 

 

8. Penggolongan Kualitas Kredit 

Kualitas kredit dibagi dalam 5 kelompok yaitu, lancar, diragukan, dalam 

perhatian khusus, kurang lancar dan macet. Kriteria yang digunakan untuk 

menilai adalah tentang prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan 

membayar. Secara rinci penilaian masing-masing kelompok adalah sebagai 

berikut (Suharno, 2003: 51): 

a. Kredit Lancar (Pass) 

Prospek Usaha: 

•  Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik. 

• Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi 

perekonomian. 

• Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 

• Manajemen yang sangat baik. 

• Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami 

pesrselisihan atau pemogokan. 

Kondisi Keuangan: 

• Perolehan laba tinggi dan stabil. 

• Permodalan kuat. 

• Likuiditas dan modal kerja kuat. 
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• Analisa arus kas menunjukan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban 

pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan. 

Kemampuan Membayar: 

• Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada 

tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. 

• Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan 

informasi keuangan secara teratur dan akurat. 

• Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. 

b. Dalam Perhatian Khusus (Special Mention) 

Prospek Usaha: 

• Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang 

terbatas. 

• Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi 

perekonomian. 

• Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. 

• Manajemen yang baik. 

• Tenaga kerja umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami 

perselisihan dan pemogokan. 

Kondisi Keuangan: 

• Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. 

• Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan unuk 

memberikan tambahan modal apabila diperlukan. 

• Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. 
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• Analisa arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu 

memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat 

indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi 

pembayaran di masa yang akan datang. 

Kemampuan Membayar: 

• Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari. 

• Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan 

informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. 

• Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil. 

c. Kurang Lancar (Substandard) 

Prospek Usaha: 

• Industri atau kegiatan usaha menunjukan potensi pertumbuhan yang 

sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. 

• Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. 

• Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih 

kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. 

• Manajemen cukup baik. 

• Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada 

umumnya baik. 

Kondisi Keuangan: 

• Perolehan laba rendah. 

• Rasio utang terhadap modal cukup tinggi. 

• Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. 
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• Analisa arus kas menunjukan bahwa debitur hanya mampu membayar 

bunga dan sebagian pokok. 

Kemampuan Keuangan: 

• Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 90 hari sampai 180 hari. 

• Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak 

dapat dipercaya. 

• Dokumen kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah. 

• Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit. 

d. Diragukan (Doubtful) 

Prospek Usaha: 

• Industri atau kegiatan usaha menurun. 

• Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. 

• Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami 

permasalahan yang serius. 

• Manajemen kurang berpengalaman. 

• Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat 

menimbulkan keresahan. 

Kondisi Keuangan: 

• Laba sangat kecil atau negatif. 

• Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset. 

• Rasio utang terhadap utang tinggi. 

• Likuiditas sangat rendah. 
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• Analisa arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan 

bunga. 

Kemampuan Membayar: 

• Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari. 

• Hubungan dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan 

tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. 

• Dokumen kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah. 

• Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian 

kredit. 

e. Macet (Loss) 

Prospek Usaha: 

• Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan 

dan sulit untuk pulih kembali. 

• Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti. 

• Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. 

• Manajemen sangat lemah. 

• Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi. 

Kondisi Keuangan: 

• Mengalami kerugian yang besar. 

• Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha. 

• Usaha debitur tidak dapat dipertahankan. 

• Rasio utang tehadap modal sangat tinggi. 

• Kesulitan likuiditas. 
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• Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutupi 

biaya produksi. 

Kemampuan Membayar: 

• Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 

hari. 

• Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada. 

 

9. Faktor penyebab kredit bermasalah 

a. Faktor Intern (Siswanto Sutojo, 2008: 18) 

• Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis 

kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur. 

Rendahnya kemampuan melakukan analisis kredit secara profesional, 

terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman 

petugas bank menjalankan tugas tersebut. Sedangkan tumpulnya analisis 

kelayakan kredit seringkali terjadi karena pimpinan bank mendapat 

tekanan halus atau tidak halus dari pihak ketiga untuk meluluskan 

permintaan kredit, karena terjadi kolusi antara pimpinan bank dan calon 

debitur, atau karena strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif. 

• Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan 

administrasi kredit mereka. Oleh karena lemahnya sistem pengawasan 

dan adminitrasi kredit, pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan 

kredit serta perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan 

debitur secara cermat. 
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• Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam 

keputusan pemberian kredit. Campur tangan pemegang saham yang 

berlebihan terhadap penerapan kebijaksanaan perkreditan bank dapat 

menimbulkan pemberian kredit yang menyimpang dari azas perkreditan 

yang sehat. 

• Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna. Jaminan kredit 

merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit. Apabila debitur tidak 

dapat atau tidak bersedia melunasi saldo dan bunga yang tertunggak, 

bank dapat mengeksekusi jaminan guna melunasi pinjaman yang 

tertunggak. Apabila ikatan jaminan diadakan secara sempurna dan 

jaminan dapat dieksekusi dengan lancar, maka tunggakan pinjaman 

debitur dapat diselesaikan dengan cepat. 

b. Debitur sebagai penyebab kredit bermasalah (Siswanto Sutojo, 2008: 22) 

Debitur bank terdiri dari dua kelompok, yaitu perorangan dan perusahaan 

atau korporasi. Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit 

sebagian besar debitur perorangan (consumer debtors) adalah penghasilan 

tetap mereka, misalnya gaji, upah, honorarium dan sebagainya. Setiap jenis 

gangguan terhadap kesinambungan keuangan mereka sehingga 

menyebabkan ketidaklancaran pembayaran bunga dan/atau cicilan kredit. 

Penyebab kredit bermasalah perorangan yang lain erat hubungannya dengan 

gangguan terhadap diri pribadi debitur, misalnya kecelakaan, sakit, 

kematiaan dan perceraian. 

c. Faktor ekstern penyebab kredit bermasalah (Siswanto Sutojo, 2008: 23) 

Kondisi usaha dan likuiditas keuangan debitur dapat menurun karena 

pengaruh berbagai macam faktor ekstern yang berada di luar kemampuan 
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mereka untuk mengendalikannya. Selanjutnya, penurunan likuiditas 

keuangan akan mempengaruhi kemampuan debitur membayar bunga atau 

melunasi kredit. 

Faktor ekstern pertama yang dapat mempengaruhi kondisi usaha debitur 

adalah perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan 

kegiatan bisnis perusahaan mereka. Bagi banyak perusahaan, dampak 

perkembangan ekonomi atau bidang usaha yang mereka tidak 

menguntungkan adalah penurunan jumlah hasil penjualan barang atau jasa 

yang mereka usahakan.  

Faktor ekstern kedua yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha dan 

kemampuan debitur korporasi mengembalikan pinjaman adalah bencana 

alam. Bencana alam seringkali merusak atau menurunkan kapasitas 

produksi. 

 

10. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Berdasarkan UU RI No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah 

sebagai berikut : 

a. Usaha Mikro 

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. 

Kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
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2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah). 

b. Usaha Kecil 

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteris Usaha Kecil. 

Kriteris Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- 

(dua milyar lima ratus juta rupiah).  

c. Usaha Menengah 

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 

kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, kriteria usaha menengah 

adalah sebagai berikut: 
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1) Memiliki kekayaan lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) 

 

11. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Berdasarkan kesepakatan bersama Menteri Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat No. 11/Kep/Menko/Kesra/IV/2002 dengan Gubernur 

Bank Indonesia No. 4/2/Kep.GBI/2002 tanggal 22 April 2002 tentang 

penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM: 

• Kredit Usaha Mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha 

mikro, baik langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan 

oleh penduduk miskin atau menurut Badan Pusat Statistik, dengan plafon 

kredit maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1995 tentang usaha kecil, 

kredit usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil 

yang memiliki nilai kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus 

juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang meiliki hasil 

penjualan maksimal Rp 1 M (satu milyar rupiah) per tahun dengan plafon 

kredit maksimal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 

• Kredit Usaha Menengah adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha 

yang kriterianya akan ditetapkan kemudian, dengan plafon di atas Rp 
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500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5 M (lima milyar 

rupiah). 

 

12. Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) 

Menurut Dahlan Siamat, kredit bermasalah atau problem loan dapat 

diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya 

faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali 

debitur. Kredit bermasalah sering juga disebut non performing loan yang dapat 

dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi 

pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya 

kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga (Dahlan Siamat, 

2005: 358).  

Menurut meta data Direktorat Kredit Bank Indonesia, NPL dirumuskan 

sebagai berikut: NPL = Kredit Non Lancar / Kredit x 100%. Kredit Non Lancar 

terdiri dari baki debet kredit dengan kolektibilitas selain lancar. 

Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan kedalam 5 kelompok, yaitu: 

Lancar (pass), Dalam Perhatian Khusus (special mention), Kurang Lancar 

(substandard), Diragukan (doubtful), dan Macet (loss). Dari penilaian kelima 

kolektibilitas kredit tersebut maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No. 30/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, mewajibkan semua 

bank membentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang 

dimilikinya untuk menutup risiko kemungkinan kerugian. Besaran PPAP 

tersebut antara lain: 

a. Cadangan umum yang sekurang-kurangnya 1% dari total aktiva produktif 

b. Cadangan khusus untuk kredit yang diberikan sekurang-kurangnya: 
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1) 5% dari kredit yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus 

2) 15% dari kredit yang digolongkan Kurang Lancar 

3) 50% dari kredit yang digolongkan Diragukan 

4) 100% dari kredit yang digolongkan Macet yang masih tercatat dalam 

pembukuan bank 

 

13. Definisi Sistem 

Berbagai macam definisi sistem yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya : 

1. James A. Hall “Accounting Information System” (2007:6), “Sistem adalah 

kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling 

berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. 

2. Marshall B. Romney “Accounting Information System” (2006:2), “sistem 

adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling 

berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu : 

i. Komponen-komponen 

 Komponen sistem atau elemen sistem dapat berupa : 

a. Elemen-elemen yang lebi kecil yang disebut sub system, misalkan 

bila perangkat sistem komputer terdiri dari sub sistem perangkat 

keras dan perangkat lunak dan prosedur-prosedur terkait. 

b. Elemen-elemen yang lebih besar yang disebut support system. 

Misalkan bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki sub 

sistem CPU, perangkat I/O dan memori, maka supra sytem 

perangkat keras adalah sistem komputer. 

ii. Batas sistem 
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Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem 

ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas 

suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. 

iii. Masukan (input) 

Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan 

dapat berupa maintenance input  dan signal input. Maintenance input  

adalah energi yang dimasukkan agar sistem tersebut dapat beroperasi. 

Signal input adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. 

iv. Keluaran (output) 

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan 

menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat 

merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra sistem. 

v. Pengolahan (proses) 

Suatu sistem dapat mempunyai bagian pengolah atau sistem itu sendiri 

sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi 

keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan 

baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran barang jadi. 

vi. Sasaran atau tujuan 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem 

tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. 

Sasaran dari sistem sangat menetukan sekali masukan yang dibutuhkan 

sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan 

berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan. 
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14. Sistem pengendalian internal pada sistem dan prosedur pemberian kredit 

a. Pengendalian Internal (Internal Control) 

• Definisi pengendalian internal (Internal Control) 

“Definition of Internal Control according to COSO’s Internal Control -

-- Integrated Framework, internal control is designed and affected by 

an entity’s board of directors, management, and other personnel to 

provide reasonable assurance about the achievement of the entity’s 

objectives in the following categories: (1) realibility of financial 

reporting, (2) effectiveness and efficiency of operations, and (3) 

compliance with applicable laws and regulations. Internal control over 

the safeguarding of assets against unauthorized acquisition, use, or 

disposition is also important, and may include controls relating to 

financial reporting and operations objectives (James A. Hall, 2011: 

1920)”. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) mendefinisikan 

pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan 

Komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk 

memeberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga 

golongan tujuan berikut ini: a) keandalan pelaporan keuangan, b) 

efektivitas dan efisiensi operasi dan c) kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku. 

COSO (the committee of sponsoring organizations), sekelompok 

swasta yang terdiri dari American Accounting Association, the AICPA, 

the institute of Internal Auditors, the Institute of Management 

Accountants, dan the Financial Executives Institute. Pada tahun 1992, 

COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang 

diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh staf 
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dan karyawan di bawah arahan mereka dengan tujuan untuk 

memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan 

pengendalian. Tujuan pengendalian tersebut meliputi: a) efektivitas dan 

efisiensi operasi, b) reliabilitas pelaporan keuangan, c) kesesuaian 

dengan aturan dan regulasi yang ada. (Anastasia Diana, 2011: 82). 

• Komponen dalam pengendalian internal 

“Components of Internal Control (James A. Hall, 2011: 194): 

a. Control environment. The control environment sets the tone of an 

organization, influencing the control consciousness of its people. It 

is the foundation for effective internal control, providing discipline 

and structure. The control environment includes the attitudes, 

awareness, policies, and actions of management and the board of 

directors concerning the entity’s internal control and its importance 

in the entity. 

b. The entity’s risk assessment process. The process for identifying 

and responding to business risks and the results thereof. For 

financial reporting purposes, the entity’s risk assessment process 

include how management identifies risksrelevant to the preparation 

of financial statements that are fairly presented in conformity with 

generally accepted accounting principles, estimates their 

significance, assesses the likelihood of their occurance, and decides 

upon actions to manage them. 

c. The entity’s information and related business processes relevant 

to financial reporting, and communication. The information 

system relevant to financial reporting objectives, which includes the 

accounting system, consists of the procedures, whether automated 

or manual, and equity. Communication involves providing an 

understandingof individualroles and responsibilities pertaining to 

internal control over financial reporting. 

d. Control activities. Control activities are the policies and procedures 

that help ensure that management directives are carried out, for 
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example, that necessary actions are taken to address risks to 

achievement of the entity’s objectives. Control activities, whether 

aoutomated or manual, have vairous objectives and are applied at 

various organizational and functional levels. 

e. Monitoring of controls. A process to assess the quality of internal 

control performance over time. It involves the design and operation 

of controls on a timely basis and taking necessary corrective 

actions." 

Laporan COSO mengidentifikasikan lima komponen pengendalian 

internal yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam 

mencapai sasaran pengendalian internal. Lima komponen tersebut 

adalah (Dasaratha V. Rama, 2006: 134): 

a. Lingkungan pengendalian 

Mengacu pada faktor-faktor umum yang menetapkan sifat organisasi 

dan mempengaruhi kesadaran karyawannya terhadap pengendalian. 

Faktor-faktor ini meliputi integritas, nilai-nilai etika serta filosofi dan 

gaya operasi manajemen, juga meliputi cara manajemen memberikan 

wewenang dan tanggungjawab, mengatur dan mengembangkan 

karyawannya, serta perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan 

direksi. 

b. Penentuan risiko 

Adalah identifikasi dan analisis risiko yang mengganggu pencapaian 

sasaran pengendalian internal. 

 

c. Aktivitas pengendalian 
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Adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi 

untuk menghadapi risiko. Aktivitas pengendalian meliputi hal-hal 

berikut: 

1) Penelaahan kinerja 

merupakan aktivitas-aktivitas yang mencakup analisis kinerja, 

misalnya, melalui perbandingan hasil aktual dengan anggaran, 

proyeksi standar, dan data periode lalu. 

2) Pemisahan tugas 

mencakup pembebanan tanggung jawab untuk otorisasi transaksi, 

pelaksanaan transaksi, pencatatan transaksi dan pemeliharaan 

aset kepada karyawan yang berbeda-beda. 

3) Pengendalian aplikasi 

diterapkan pada masing-masing SIA (misalnya entri pesanan dan 

utang usaha). 

4) Pengendalian umum 

adalah pengendalian umum yang berkaitan dengan banyak 

aplikasi. Sebagai contoh, pengendalian yang membatasi akses ke 

komputer, peranti lunak dan data perusahaan. Pengendalian 

umum juga mencakup pengendalian atas proses pengembangan 

dan pemeliharaan peranti lunak aplikasi. 

5) Informasi dan komunikasi 

Sistem informasi perusahaan merupakan kumpulan prosedur 

(otomasi dan manual) dan record yang dibuat untuk memulai, 

mencatat, memproses dan melaporkan kejadian pada proses 
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entitas. Komunikasi meliputi penyediaan pemahaman mengenai 

peran dan tanggung jawab individu. 

6) Pengawasan 

Manajemen harus mengawasi pengendalian internal untuk 

memastikan bahwa pengendalian organisasi berfungsi 

sebagaimana dimaksudkan. 

• Tujuan pengendalian internal 

Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang 

dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, 

bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Manajemen 

memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian 

internal yang efektif, yaitu (Alvin A. Arens, 2008: 172): 

a. Reliabilitas pelaporan keuangan 

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi 

para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul 

baik tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan 

bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan 

persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum (GAAP). Tujuan pengendalian internal yang efektif 

atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab 

pelaporan keuangan tersebut.  

b. Efisiensi dan efektivitas operasi 

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian 

sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan 

sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian 
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ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang 

akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan 

keputusan.  

c. Ketaatan pada hukum dan peraturan 

Organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan 

menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya 

berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU 

perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya 

berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan 

dan kecurangan. 

 

b. Pengendalian kredit 

• Definisi pengendalian kredit 

Harold Koontz dikutip Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (1996:245) 

mengatakan control is the measurement and correction of the 

performance subordinates in order to make sure that enterprise 

objectives and the plans devided to action then are accomplished. 

(Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan 

kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai 

tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara) (Malayu S.P. Hasibuan, 

2009: 104). 

Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang 

diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif 

artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai 
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dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak (Malayu S.P. 

Hasibuan, 2009: 105). 

• Tujuan pengendalian kredit (Malayu S.P. Hasibuan, 2009: 105): 

a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman 

b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak 

c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet 

atau kredit bermasalah  

d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan     

telah baik atau perlu disempurnakan 

e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan     

mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali 

f. Mengetahui posisi persentase collectability credit yang disalurkan     

bank 

g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit      

Bank 

• Sistem pengendalian kredit (Malayu S.P. Hasibuan, 2009: 105): 

a. Internal Control of Credit 

Sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bank 

bersangkutan. Cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian 

kredit macet. 

b. Audit Control of Audit 

Sistem pengendalian atau penilaian nasabah yang berkaitan dengan 

pembukuan kredit. Jadi pengendalian atas masalah khusus, yaitu 

tentang kebenaran pembukuan kredit bank. 

c. External Control of Credit 
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Sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh 

Bank Indonesia maupun akuntan publik. 

• Jenis pengendalian kredit (Malayu S.P. Hasibuan, 2009: 106): 

a. Preventive Control of Credit  

Pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan 

sebelum kredit tersebut macet. Preventive Control of Credit 

dilakukan dengan cara: 

1) Penetapan plafond kredit 

2) Pemantauan debitur 

3) Pembinaan debitur 

b. Repressive Control of Credit 

Pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan 

penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet. 
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B. KERANGKA PEMIKIRAN 
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Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. OBJEK PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada sebuah perusahaan perbankan milik negara 

(BUMN), yaitu PT. Bank X yang berlokasi di daerah Arteri Pondok Indah, Jakarta 

Selatan. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan proses pemberian kredit, yakni 

meneliti sistem pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) yaitu dengan menganalisis 

keadaan di dalam perusahaan apakah praktek penerapannya sesuai dengan teori dan 

ketentuan yang berlaku dan juga dampaknya pada kualitas kredit yang diberikan dari 

Juni 2008 sampai dengan Juli 2011. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode 

penelitian untuk membuat gambaran mengenai kejadian atau suatu situasi. Dan juga 

untuk mengkaji dan menganalisa secara logis masalah yang telah dirumuskan 

berdasarkan fakta-fakta, teori yang relevan, sehingga kemudian dapat diperlihatkan 

hasil yang sebagaimana adanya atau riil. 

Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dalam penelitian ini, 

diharapkan dapat menghasilkan informasi lebih mendalam , sehingga hasil dari 

penelitian ini dapat menjadi suatu informasi yang akan dipertimbangkan oleh pihak 

bank dalam memproses dan memutus kredit. 
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B. METODE PENGUMPULAN DATA 

1. Jenis Data 

Untuk mempermudah proses pengumpulan data yang diperlukan serta 

informasi yang dibutuhkan guna kelengkapan proses penyusunan penelitian ini, 

maka penulis menggunakan metode penelitian yang akan diterapkan dalam 

penelitian sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari perusahaan yang dijadikan 

obyek penelitian. Data primer didapat langsung melalui wawancara serta 

observasi dari responden, yaitu pejabat bank pemutus kredit, analis kredit dan 

marketing kredit.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau dikumpulkan 

sebelumnya untuk tujuan tertentu. Data sekunder diperoleh dari berbagai 

sumber dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yakni 

sistem pemberian kredit. Dasar literatur yang dimiliki penulis adalah buku-

buku tentang sistem perbankan dan perkreditan, skripsi terdahulu serta 

laporan portofolio kredit. Penjelasan tentang teori didapatkan dari berbagai 

literatur yang ada. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data meliputi : 

1.  Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
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Yaitu dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang bersifat teoritis 

berdasarkan literatur-literatur, buku-buku wajib, maupun referensi yang 

memiliki hubungan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu dengan mengadakan peninjauan langsung ke tempat penelitian dan 

melakukan wawancara dengan pejabat bank pemutus kredit, analis kredit dan 

marketing kredit. Field Research ini bertujuan untuk mendapatkan serta 

memperoleh gambaran secara langsung dan data yang objektif mengenai 

permasalahan yang akan diteliti. 

3. Observasi 

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data yang digunakan penulis. Observasi merupakan kegiatan dengan 

menggunakan pancaindera, penglihatan dan pendengaran untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi 

dilakukan untuk memperoleh gambaran riil atas suatu peristiwa atau kejadian 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan 

metode observasi partisipasi, penulis melakukan pengamatan dimana penulis 

terlibat langsung dalam proses pemberian kredit usaha mikro. 

4. Dokumentasi 

Sebagian besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Data yang tersedia dalam bentuk surat-surat, laporan, foto, 

dokumen perusahaan, data yang tersimpan pada server perusahaan, data yang 

tersimpan di website dan lain-lain. 
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C. METODE PENELITIAN 

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dan metode 

analisis komparatif dalam penyusunan skripsi ini. Metode deskriptif analitis 

kualitatif menggambarkan dan membahas keadaan perusahaan berdasarkan fakta 

yang ada disertai suatu analisis, sehingga mampu memberikan gambaran jelas 

mengenai proses kredit serta prosedur pemberian kredit pada PT. Bank X. 

Sedangkan metode analisis komparatif untuk menganalisa serta 

membandingkan antara prosedur dan fakta yang ada dalam pemberian Kredit Usaha 

Mikro serta dapat diperbandingkan dengan teori-teori yang relevan, sehingga dapat 

dibuat kesimpulan dan saran bagi objek penelitian. Berikut ini akan diuraikan 

mengenai analisis komparatif mengenai prosedur yang akan diperbandingkan antara 

prosedur dan fakta di lapangan: 

1. Pemasaran Kredit Usaha Mikro 

2. Verifikasi data dan usaha calon debitur 

3. Penilaian agunan 

4. Analisis/scoring 

5. Perjanjian/akad kredit 

6. Dokumentasi dan administrasi kredit 

7. Pelunasan 

8. Pengawasan/monitoring kredit 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Bank X berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari 

program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. 

PT. Bank X, didirikan berdasarkan Akte Notaris Sutjipto, SH No. 10 tanggal 2 

Oktober 1998 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dan diumumkan 

dalam Berita Negara RI No. 97 tanggal 4 Desember 1998 Tambahan No.6859 

beserta perubahannya hingga terkini. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik 

pemerintah bergabung menjadi PT. Bank X, empat bank pemerintah tersebut 

adalah : 

a. Bank A 

Bank A merupakan salah satu Bank tertua di Indonesia. Sebelumnya Bank A 

dikenal sebagai Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij yang 

didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949 namanya 

berubah menjadi Escomptobank NV. Selanjutnya, pada tahun 1960 

Escomptobank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank A, sebuah 

Bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan. 

b. Bank B 

Bank B didirikan melalui  suatu proses panjang yang bermula dari 

nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda De Nationale Handelsbank NV, 

menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, Chartered 
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Bank (sebelumnya adalah Bank milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank 

Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi Bank tersebut. Pada 

tahun 1965, bank umum negara digabungkan  ke dalam Bank Negara 

Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV beralih 

menjadi Bank B. 

c. Bank C 

Bank C berawal dari perusahaan dagang Belanda N.V.Nederlansche Handels 

Maatschappij yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan 

kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia 

menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada tahun 

1965 perusahan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia  menjadi Bank 

Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968 Bank Negara Indonsia Unit II 

dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit 

II Divisi Expor – Impor, yang akhirnya menjadi Bank C, bank Pemerintah 

yang membiayai kegiatan ekspor dan impor. 

d. Bank D 

Bank D berawal dari Bank Industri Negara (BIN), sebuah Bank Industri 

yang didirikan pada tahun1951. Misi Bank Industri Negara adalah 

mendukung  pengembangan sektor – sektor ekonomi tertentu, khususnya 

perkebunan, industri, dan pertambangan. Bank D dibentuk sebagai bank 

milik negara pada tahun 1960 dan BIN kemudian digabung dengan Bank D. 

Pada tahun 1970, Bank D ditugaskan untuk membantu pembangunan 

nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada 

sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata. 
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Direktur Utama Bank X yang pertama adalah Robby Djohan. Kemudian 

pada Mei 2000, posisi Djohan digantikan ECW Neloe. Neloe menjabat selama 

lima tahun sebelum digantikan Agus Martowardojo. Sejak Mei 2005 Direktur 

Utamanya adalah Agus Martowardojo. Dan setelah Agus Martowardojo 

dipercaya oleh Presiden RI untuk menjadi Menteri Keuangan, maka posisinya 

digantikan oleh Zulkifli Zaini hingga saat ini. 

Kini, Bank X menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa perbankan dan 

keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari 140 tahun. Masing-masing 

dari empat Bank bergabung memainkan peranan yang penting dalam 

pembangunan Ekonomi. 

 

2. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

Menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. 

Misi  

• Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar  

• Mengembangkan sumber daya manusia professional 

• Memberikan keuntungan yang maksimal bagi stakeholder 

• Melaksanakan manajemen terbuka 

• Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan 

 

3. Budaya Perusahaan 

• Trust 

Membangun keyakinan dan sangka baik diantara stakeholders dalam 

hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan. 
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• Integrity 

Setiap saat berpikir, berkata dan berprilaku terpuji, menjaga martabat serta 

menjunjung tinggi kode etik profesi. 

• Professionalism 

Berkomitmen untuk bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik 

dengan penuh tanggung jawab. 

• Customer Focus 

Senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling 

menguntungkann untuk tumbuh secara berkesinambungan. 

• Excellence 

Mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk 

mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus 

menerus. 

 

4. Struktur Organisasi 

a. Komisaris 

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris: 

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan ketentuan yang berlaku sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Komisaris Bank X mempunyai tugas 

utamanya yaitu bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan perusahaam 

yang dilaksanakan oleh jajaran direksi. 

b. Direksi 

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi: 
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Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utamanya dalam mengelola 

perusahaan berdasarkan keputusan RUPS telah ditetapkan pembidangan 

direksi dan masing-masing direktur bertanggung jawab atas bidang tugasnya 

kepada direktur utama. 

c. Komite-komite 

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite: 

1) Risk and capital committee 

Dalam rangka pengendalian risiko, Bank X membentuk Risk and Capital 

Committee yang berfungsi untuk menetapkan kebijakan pengelolaan 

risiko yang meliputi credit, market, operational and compliance yang 

sejalan dengan visi, strategi dan risk appetite Bank X. Risk and Capital 

Committee terdiri dari 3 komite sebagai berikut: 

• Risk Management Committee 

• Assets and Liability Committee 

• Capital and Investment Committee 

2) Information and technology committee 

Tugas dan tanggung jawab komite ini adalah mempertimbangkan 

sekaligus menentukan kebijakan yang berkaitan dengan risiko teknologi. 

Komite ini merumuskan perkembangan teknologi informasi bagi 

perusahaan dan menetapkan strateginya. 

3) Credit committee 

Komite kredit adalah suatu komite yang beranggotakan pemegang 

kewenangan kredit/pemegang kewenangan untuk melakukan pemutusan 

kredit termasuk restrukturisasi kredit yang mewakili fungsi Business 

Unit/Credit Recovery Unit dan Credit Risk Management Unit, dimana 
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kewenangan memutus kredit tersebut melekat pada individu yang 

memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Micro Banking 

Sumber: PT. Bank X 

 

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

1. Pedoman Kebijakan Perkreditan 

Menurut UU Pokok Perbankan No.7 tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 pasal 8 ayat 2: “Bank 

umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan”. Pedoman 

perkreditan bank ini umumnya dalam bentuk tertulis dan bersifat rahasia intern 

bank yang lazim disebut dengan Kebijakan Perkreditan Bank. Kebijakan 
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Perkreditan inilah yang merupakan pedoman bagi setiap pegawai dan pejabat di 

bagian perkreditan dalam menghasilkan suatu keputusan kredit. Kebijakan 

Perkreditan Bank di setiap bank umumnya berbeda-beda yang disesuaikan 

dengan kondisi yang ada di dalam bank tersebut. Namun sekurang-kurangnya, 

pedoman kebijaksanaan perkreditan memuat dan mengatur hal-hal pokok seperti: 

a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan 

b. Manajemen Risiko Kredit 

c. Organisasi dan kewenangan perkreditan 

d. Proses pemberian kredit 

e. Dokumentasi dan administrasi kredit 

f. Pengawasan kredit  

g. Pengelolaan kredit bermasalah 

Setiap bank memiliki struktur organisasi perkreditan yang berbeda antara 

satu bank dengan bank lainnya yang dapat dipengaruhi oleh skala besar kecilnya 

suatu bank, kegiatan perkreditan bank, strategi dan kebijakan manajemen, 

wilayah operasi dan jaringan kantor bank. Pada bank yang berskala kecil, hampir 

semua pengelolaan kreditnya yang dimulai dari analisa, penyidikan, negosiasi, 

sampai dengan pelunasannya dilakukan oleh loan officer (pejabat kredit yang 

berwenang). Untuk wewenang pengambilan keputusan penolakan maupun 

persetujuan kredit biasanya langsung pada tingkat direksi. 

Kebijakan perkreditan merupakan kerangka kerja (frame work) yang 

meliputi prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang mengacu kepada peraturan 

Bank Indonesia, perundang-undangan yang berlaku serta best practices dalam 

kegiatan perkreditan. 
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Adapun Flow Map permohonan kredit dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.2 Flow Map Permohonan Kredit 

 

 Proses pemberian kredit merupakan rangkaian tahapan yang 

bersifat terintegrasi secara end to end process, yang harus dilalui dan saling 

terkait dimulai dari inisiasi kredit, evaluasi dan persetujuan kredit serta 

monitoring dan penyelesaian kredit bermasalah.  

Pemberian kredit tidak sepenuhnya hanya didasarkan pada petunjuk 

pelaksanaan kredit atau standar prosedur kredit yang berlaku, tetapi harus juga 

mempertimbangkan common sense dan good judgement berdasarkan informasi 

dan data yang memadai. Pertimbangan yang matang, pengalaman dan 

pemahaman yang mendalam terhadap hal yang common senses dalam pemberian 

kredit adalah kunci sukses dalam pemberian kredit. Keingintahuan terhadap 

kondisi usaha nasabah pada awal proses pemberian kredit adalah sangat penting, 

karena bank kadang-kadang lebih mengetahui tentang nasabahnya setelah usaha 

tersebut bermasalah. 
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2. Batasan dan Ruang Lingkup Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Mikro 

Pada Bank X 

Ditinjau dari komitmen perusahaan dalam mengembangkan usaha mikro, 

maka Bank X menciptakan suatu produk kredit yaitu Kredit Usaha Mikro (KUM) 

yang saat ini diminati oleh para pengusaha mikro, baik untuk keperluan modal 

kerja maupun investasi. 

KUM dapat diberikan untuk semua kebutuhan pembiayaan usaha mikro 

(microfinancing) di masyarakat dengan prosedur yang relatif mudah dan 

sederhana, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. 

Dibawah ini merupakan ruang lingkup KUM, antara lain: 

a. Plafond 

 Besarnya plafond KUM adalah sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah) yang sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari cashflow 

usaha dan atau dari pendapatan tetap peminjam. 

b. Suku bunga KUM 

Perhitungan suku bunga KUM saat ini ditetapkan dengan perhitungan flat 

rate system yaitu bahwa bunga KUM dibebankan sepanjang jangka waktu 

kredit. Penetapan suku bunga kredit kepada masing-masing debitur dilakukan 

oleh masing-masing Business Unit pengelola dengan berdasar pada tingkat 

risiko masing-masing debitur yang tercermin dalam hasil scoring atau 

pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh pemegang kewenangan, base rate 

dan persaingan. 

c. Prinsip dasar pemberian KUM 

1) Umum 
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KUM dapat diberikan kepada siapa saja, dalam arti tidak dibatasi dalam 

sektor ekonomi tertentu, keanggotaan tertentu, kelompok masyarakat 

tertentu sepanjang calon debitur yang bersangkutan telah memenuhi 

segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. 

2) Individual 

Pemberian KUM dilakukan dengan melalui pendekatan secara individual. 

3) Selektif 

Pemberian KUM dilaksanakan secara selektif kepada debitur yang 

usahanya layak dan putusan kredit harus sesuai dengan pertimbangan 

teknis bank. 

d. Seluruh proses pemberian KUM tersebut harus berpedoman pada ketentuan 

dan syarat calon debitur KUM, yaitu sebagai berikut: 

1) Sasaran KUM 

Dalam pemberian KUM yang menjadi sasaran untuk penyaluran KUM 

adalah semua pengusaha mikro yang bergerak di berbagai sektor ekonomi 

yang ada dalam radius 5 km dari wilayah Micro Business Unit (MBU) 

dan usahanya benar-benar layak untuk diberikan KUM. 

2) Jenis KUM 

 Berdasarkan segmen usaha, KUM dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu: 

a) Wirausaha yang bernaung dalam Pola Pembinaan  

Merupakan kredit yang diberikan pada para pengusaha distributor 

contohnya distributor Carefour, Giant, Lottemart, dll. 

b) Wirausaha pada 5 sektor unggulan 

Merupakan kredit yang diberikan pada pengusaha mikro yang bidang 

usahanya dianggap usaha unggulan oleh Bank X. Usaha yang 
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dianggap usaha unggulan oleh Bank  X adalah kos-kosan/kontrakan, 

warung makan, kelontong, pakaian jadi, dan bengkel 

c) Perorangan melalui Door-to-Door 

Merupakan kredit yang diberikan pada pengusaha mikro yang tidak 

bernaung dalam pola pembinaan ataupun sektor unggulan, contohnya 

adalah sektor usaha yang bergerak dalam bidang jasa. 

e. Besar Plafond 

Besarnya plafond KUM yang dapat diberikan kepada debitur dengan 

limit maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Besarnya plafond 

masing-masing debitur berbeda sesuai dengan kemampuan debitur membayar 

angsuran KUM.  

Kemampuan membayar debitur adalah kemampuan mengangsur per 

bulan yang dihitung berdasarkan laba rata-rata per bulan dikalikan angka 

rasio. Ketentuan angka rasio angsuran dibanding laba (DSR) ditetapkan 

maksimal 35% dari laba/penghasilan rata-rata perbulan. 

1) Angsuran per bulan maksimal adalah: 

Laba per bulan x 35% 

2) Limit Maksimal adalah 

    [ DSR x Tm x Av ] 
 Limit maksimal =   ----------------------------- 

     [ 1 (Ipm x Tm) ] 
Keterangan: 

DSR : Debt to Security Ratio (=35%) 

 Tm : Jangka waktu angsuran (bulan) 

Av : Rata-rata penghasilan bersih per bulan 

Ipm : Suku bunga flat per bulan (%) 
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 Contoh perhitungan DSR untuk produk KUM: 

Penjualan Rata-rata per bulan Rp   10.000.000,- 

Biaya produksi/operasional ( Rp    4.000.000,- ) 

Biaya penjualan, adm umum ( Rp    1.000.000,- ) 

Pendapatan bersih rata-rata/bulan Rp    5.000.000,- 

DSR = 35% Rp    1.750.000,- 

Angsuran kewajiban lain Rp    1.000.000,- 

Angsuran maksimal di Bank X Rp       750.000,- 

Tabel 4.1 Perhitungan DSR Produk KUM 
Sumber : Overview Micro 

 Catatan: 

 Biaya produksi/operasional adalah biaya yang dikeluarkan yang berkaitan 

langsung dengan kegiatan usahanya (Harga Pokok Penjualan yang 

meliputi: Biaya bahan baku, Biaya Tenaga Kerja Produksi, Biaya 

langsung meliputi biaya listrik, air dan biaya pengadaan lainnya, dll). 

 

3. Kebijakan Pokok Perkreditan Bank X 

Kebijakan pokok perkreditan merupakan sarana utama mewujudkan 

budaya dan nilai-nilai kredit untuk dapat tumbuh dan berkembang di Bank X 

serta sebagai landasan philosopis dan prinsip-prinsip dasar dalam pemberian 

kredit. Karyawan Bank X yang terkait dengan proses perkreditan harus 

memahami, melaksanakan serta mematuhi isi dan makna dari kebijakan 

perkreditan di Bank X, sehingga dapat mencapai sasaran kerja bidang perkreditan 

berupa keseimbangan antara volume dan kualitas kredit. 

Dalam rangka mencapai visi dan misi, Bank X telah mengembangkan 

budaya kerja berupa Trust, Integrity, Professionalism, Customer Focus dan 
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Excellence. Sejalan dengan budaya kerja Bank X, dalam rangka mencapai 

sasaran kerja di bidang perkreditan berupa keseimbangan antara volume dengan 

kualitas kredit, Budaya Kredit Bank X berbasis Trust, Integrity, Professionalism, 

Customer Focus, Excellence, harus menjadi pedoman untuk mengarahkan 

perilaku karyawan dalam melaksanakan tugas kesehariannya di bidang 

perkreditan. Budaya kredit merupakan sistem nilai yang mendasari perilaku 

seluruh jajaran (pegawai dan pejabat) yang terlibat dalam organisasi perkreditan, 

kebijakan kredit, mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme kontrol dan 

perilaku/kegiatan rutin dalam pengelolaan kredit. 

Cakupan umum Kebijakan Pokok Perkreditan Bank X adalah: 

a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan 

Perkreditan merupakan salah satu kegiatan/usaha pokok bank yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan bank. Namun demikian, 

perkreditan mengandung potensi risiko tinggi yang dapat terjadi pada setiap 

saat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan prinsip kehati-hatian 

dalam operasional perkreditan merupakan kewajiban utama yang harus 

dipahami oleh seluruh pejabat dan pegawai dari unit kerja terkait dengan 

perkreditan bank. 

Pelaksanaan kehati-hatian dilakukan dengan cara melaksanakan 

ketentuan/aturan-aturan perkreditan secara benar, konsisten, konsekuen dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip kehati-hatian perkreditan yang 

merupakan landasan philosopis dalam perkreditan dan juga merupakan 

kerangka kerja untuk semua keputusan-keputusan di bidang kredit. 

b. Manajemen Risiko Kredit 
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Manajemen risiko kredit adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, 

mengukur dan mengklasifikasi risiko serta mengambil langkah-langkah 

pengelolaan risiko kredit yang dapat diterima, sehingga bank dapat memiliki 

komposisi portofolio dengan risk dan return yang seimbang. Jenis risiko 

dalam pemberian kredit: 

Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan atau 

potensi kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya secara penuh sesuai 

perjanjian, baik karena tidak mampu atau pun tidak mempunyai niat baik atau 

karena sebab-sebab lain, sehingga bank mengalami kerugian. 

Sehubungan dengan hal tersebut mitigasi risiko kredit mencakup 

namun tidak terbatas pada: 

• Memproses setiap proposal kredit sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

yang berlaku. 

• Melakukan monitoring dan review terhadap debitur secara berkala serta 

tanggap deteksi dini atas kredit yang mengarah kepada kredit 

bermasalah.  

c. Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Unit Kerja Perkreditan  

Unit kerja perkreditan adalah unit kerja yang bertugas untuk 

mengelola perkreditan baik untuk kredit-kredit bermasalah (Non Performing 

Loan) yang terdiri dari unit-unit yaitu: 

1) Business Unit 

Meliputi 2 (dua) kegiatan utama yaitu fungsi sebagai relationship 

management dan credit analysis. Business Unit adalah pengelola kredit 

sesuai dengan segmentasi bisnis debitur, berkedudukan di Kantor Pusat, 
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Kantor Wilayah dan Cabang yang penempatannya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan program/sasaran kerja perkreditan bank. 

2) Credit Risk Management Unit 

Credit Risk Management Unit adalah unit pengelola kredit yang 

berkedudukan di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah (sesuai kebutuhan), 

yang memiliki fungsi dan tanggungjawab melakukan 

• Credit Approval sesuai limit kewenangan 

• Credit Policy dan Procedure 

• Credit Methodology 

• Credit Portofolio Management 

3) Credit Operation Unit 

Credit Operation adalah salah satu unit di Kantor Pusat, Wilayah 

atau Cabang tertentu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

operasional perkreditan. 

Bidang tugas utama Credit Opertaions terdiri dari 5 (Lima) aspek 

utama yaitu: 

• Loan Booking 

• Credit Administration 

• Credit Reporting 

• Collateral Verification 

• Compliance review dalam rangka pencairan kredit 

4) Credit Recovery Unit 

Untuk menjamin obyektivitas, restrukturisasi kredit dilakukan 

oleh unit kerja yang terpisah dari unit kerja pemberi kredit. 
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Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab unit kerja 

perkreditan adalah pengelolaan perkreditan yang berada di Kantor Pusat, 

Kantor Wilayah dan Cabang. Unit kerja perkreditan tersebut merupakan 

pemisahan tugas dalam rangka pengendalian dan segregation of duties.  

d. Jaminan/Agunan 

Agunan merupakan hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan 

atau tidak berwujud, yang diserahkan oleh calon debitur dan atau pihak ketiga 

sebagai pemilik agunan kepada bank guna menjamin pelunasan hutang 

nasabah, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu 

yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Terdapat beberapa kriteria untuk 

agunan yg diserahkan oleh calon debitur: 

1) Nilai Ekonomis, bahwa agunan yang diserahkan dapat dinilai dan 

dijadikan uang. 

2) Marketable, bahwa agunan dimaksud mudah untuk dipasarkan (banyak 

peminat/pembeli) dan dapat segera dieksekusi, bukan merupakan barang 

yang memiliki keterbatasan pembeli (pembeli khusus/hobby) contoh 

barang antik, mobil tua. 

3) Kondisi dan lokasi, bahwa kondisi agunan perlu diperhatikan bentuk 

fisiknya dan memiliki lokasi yang strategis, atau letaknya mudah 

ditemukan, termasuk juga kondisi rawan seperti banjir, kebakaran (daerah 

padat pemukiman). 

4) Tidak dalam sengketa, biasanya perlu ditanyakan kepada instansi penerbit 

dokumen, tetangga, ahli waris/saudara pemilik, dll bahwa barang agunan 

bukan atau tidak dalam keadaan sengketa. 
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5) Manfaat ekonomis, biasanya untuk mesin/peralatan dan kendaraan 

memiliki umur/manfaat ekonomis. Untuk itu harus dibandingkan jangka 

waktu kredit apakah umur ekonomis masih mengcover atau tidaknya 

dengan jangka waktu kredit. 

Barang atau benda yang dapat dijadikan sebagai agunan dalam KUM Bank X 

adalah: 

1) Barang bergerak/tidak bergerak yang dibiayai dengan kredit 

Menjelaskan bahwa barang yang dibeli dari fasilitas kredit adalah 

merupakan objek kredit dan secara otomatis merupakan agunan, biasanya 

untuk kredit investasi barang yang dibeli berupa mesin/peralatan, 

kendaraan bahkan bangunan. Sedangkan untuk kredit modal kerja 

biasanya stock dan piutang dagang. 

2) Barang bergerak/tidak bergerak yang tidak dibiayai dengan kredit dan 

dapat diikat efektif. 

Barang agunan yang bukan merupakan objek kredit menjadi pelengkap 

dan sebagai sumber pelunasan tambahan (second way out) jika terjadi 

wan prestasi atas kredit yan digunakan. Barang bergerak: kendaraan, 

mesin yang tidak tertanam, sarana transportasi. Barang tidak bergerak: 

tanah, bangunan, mesin yang tertanam di lantai, dll. 

Untuk Kredit Usaha Mikro (KUM) Bank X ada yang dipersyaratkan 

adanya agunan dan ada juga yang tidak dipersyaratkan agunan tergantung 

limat kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk KUM 

beragunan nilai agunannya 100% x Limit Kredit, sedangkan untuk KUM 

tidak beragunan nilai agunan tidak dipersyaratkan kecuali pemutus kredit 
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menganggap perlunya agunan sebagai moral obligation. Sedangkan untuk 

dasar penetapan penilaian agunan di Bank X didasarkan pada: 

- Nilai Pemerintah (NJOP) 

- Harga Pasar: harga transaksi yang baru saja terjadi disekitar 

lingkungan dimana lokasi agunan berada atau barang yang sejenis 

- Nilai Bank X: NJOP + Harga Pasar : 2 

- Untuk Likuidasi dapat dipilih mana yang menguntungkan antara nilai 

mandiri atau nilai taksasi 

e. Dokumentasi Kredit 

Dokumen kredit merupakan salah satu aspek penting bagi bank 

untuk melindungi kepentingan bank. oleh karenanya bank harus memastikan 

keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen kredit 

yang diterbitkan oleh bank atau yang diterima dari debitur. Setiap dokumen 

kredit harus disimpan dengan aman dan tertib  

Kebijakan-kebijakan pokok untuk tercapainya dokumentasi kredit 

yang baik dan tertib adalah sebagai berikut: 

1) Jenis Dokumen Kredit 

 Jenis-jenis dokumen/berkas/warkat kredit yang wajib disampaikan 

dan/atau diadministrasikan dalam suatu pemberian kredit adalah: 

a) Dokumen/berkas pada saat calon debitur mengajukan permohonan 

kredit antara lain meliputi surat permohonan kredit dan keabsahan 

permohonan kredit, identitas calon debitur, izin yang berkaitan dengan 

usaha calon debitur, dan kelengkapan dokumen/data untuk 

analisa/pembahasan permohonan kredit calon debitur. 
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b) Dokumen/berkas setelah kredit disetujui, meliputi bukti pembahasan/ 

analisa kredit, putusan persetujuan kredit, penawaran pemberian 

kredit, Perjanjian Kredit, pengikatan barang agunan, bukti 

kepemilikan barang agunan, polis asuransi agunan, kontrak-kontrak 

kerja yang berkaitan dengan pemberian kredit. 

2) Pengecekan Keabsahan Dokumentasi Kredit 

Setiap dokumen yang diterbitkan oleh bank atau yang diterima 

dari permohonan kredit harus dicek oleh bank/pejabat yang telah ditunjuk 

dan berhak/berwenang untuk memastikan keabsahan dan dipenuhinya 

persyaratan hukum, hal ini untuk menghindari bank berada dalam posisi 

yang lemah baik dari segi yuridis maupun gugatan pihak ketiga. 

Tanggung jawab utama untuk memperoleh dokumen yang 

lengkap dan meneliti keabsahan dokumen sehubungan dengan pemberian 

kredit terletak pada Relationship Manager. Khusus untuk dokumen 

agunan baik fixed asset, inventory maupun piutang, tanggung jawab 

utama untuk penelitian keabsahan dokumen terletak pada credit 

operation. 

3) Penyimpanan dan Penggunaan Dokumen Kredit 

Seluruh dokumen asli yang berkaitan dengan perjanjian atau 

perikatan secara hukum antara pihak bank dengan debitur dan atau pihak 

ketiga, dan dokumen kepemilikan agunan harus disimpan dalam tempat 

yang aman dan tahan api. 

Penggunaan atau pengambilan dokumen kredit dari tempat 

penyimpanan, harus dilakukan secara dual custody (dua orang). 

4) Administrasi Kredit 
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Administrasi perkreditan adalah pencatatan keseluruhan data 

yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kredit. Seluruh kredit yang 

diberikan bank, lengkap dan akurat. Hal ini mengingat administrasi kredit 

sangat diperlukan dalam rangka pemantauan perkembangan dan kualitas 

kredit, pengawasan kredit serta memperkuat posisi/kepentingan bank. 

Seluruh kegiatan perkreditan bank harus ditatausahakan dengan 

tertib dan akurat dimulai sejak proses permohonan kredit sampai dengan 

hubungan kredit berakhir, sehingga setiap saat dapat diperoleh informasi 

dan penilaian mengenai nasabah. 

Administrasi kredit bank diatur dalam pedoman yang lebih rinci 

dan wajib memenuhi kebijakan sebagai berikut: 

a) Tata cara pengadministrasian kredit 

Tata cara pengadministrasian kredit harus mengandung unsur 

pengendalian intern dan mencakup: 

1) Unit kerja penanggung jawab administrasi perkreditan 

Unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi 

kredit adalah credit operation di cabang, wilayah dan di kantor 

pusat. Pengertian mengelola administrasi mencakup pula 

penyimpanan dan pengaturan sistem atas dokumen-dokumen 

perkreditan dan pembuatan laporan tentang perkreditan kepada 

Bank Indonesia. 

2) Jenis Dokumen / Berkas / Warkat yang wajib ditatausahakan 

Pada prinsipnya semua dokumen/berkas/warkat yang berhubungan 

dengan proses pelaksanaan kredit diadministrasikan oleh bank. 

3) Tata cara penatausahaan  
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Seluruh data perkreditan debitur, mulai dari data permohonan 

kredit, dokumen kredit, persetujuan kredit, pengawasan kredit 

sampai dengan pelunasan kredit diadministrasikan dalam buku 

pembantu, map / folder perkreditan atau sarana lainnya. 

 

4. Pokok-pokok pengaturan tata cara pemberian Kredit Usaha Mikro pada PT 

Bank X 

Dalam rangka mempertahankan portofolio kredit yang sehat, maka 

risiko kredit PT Bank X harus dikelola dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

Prinsip utama dalam mengelola risiko kredit antara lain: 

a. Pemisahan pejabat/petugas kredit 

Dalam proses kredit di Bank X setiap proses ditangani oleh petugas 

kredit yang berbeda. Pada proses awal pemasaran produk Kredit Usaha Mikro 

dan analisis awal dilakukan oleh Mikro Kredit Sales (MKS), proses analisis 

selanjutnya dilakukan oleh Mikro Kredit Analis (MKA, kemudian MKA 

merekomendasikan pada pemutus kredit yaitu Mikro Mandiri Manager 

(MMM), apabila kredit tersebut disetujui oleh MMM maka sebelum kredit 

tersebut cair Cluster Manager akan mengaktivasi rekening pinjaman. 

b. Penerapan Four Eyes Principle 

Merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan 

kredit yaitu setiap keputusan kredit minimal dilakukan oleh dua orang 

pemegang kewenangan yang berasal dari Business Unit / Credit Recovery 

Unit dan Credit Risk Management yang saling independen satu dengan lain. 

Setiap pengajuan proposal kredit harus dilakukan melalui 

mekanisme bottom up process sebelum diajukan kepada Komite Kredit 
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Pemutus. Kebenaran/keabsahan dari data dan informasi serta analisa dan 

pendapat yang disampaikan kepada pemegang kewenangan memutus kredit 

dalam nota analisa atau melalui cara-cara lain merupakan tanggung jawab 

pengusul/pemberi rekomendasi pada Business Unit atau Credit Recovery Unit 

dan Credit Risk Management 

Dalam proses Kredit Usaha Mikro di PT Bank X contoh penerapan 

four eyes principle adalah pengambilan keputusan menggunakan scoring 

system dan kriteria khusus yang ditetapkan dalam parameter program/skim, 

pada dasarnya juga merupakan pelaksanaan prinsip four eyes yaitu antara 

Business Unit dengan Scoring System atau kriteria dimana desain, model dan 

parameter scoring system disusun dan dipelihara oleh Risk Management Unit. 

c. Penerapan Scoring System 

Setiap bisnis harus menerapkan standar penilaian risiko yang baku. 

Scoring System sebagai alat untuk menganalisis calon debitur secara objektif 

dengan hasil yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan tanpa ada conflict 

of  interest.  

Loan Origination System digunakan sebagai scoring tools dalam 

proses analisa pemberian Kredit Usaha Mikro Bank X, dengan hasil 

direkomendasikan atau tidak direkomendasikan.  

Jika hasil scoring tidak direkomendasikan, maka MKA mencetak 

Surat Penolakan Kredit. Jika hasil scoring direkomendasikan, maka MKA 

melanjutkan proses analisa kredit. Setiap hasil scoring wajib dicetak sebagai 

lampiran Nota Analisa Kredit. 

d. Tata cara penilaian kualitas Kredit Usaha Mikro 
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Penilaian kualitas kredit dilakukan berdasarkan tingkat 

kolektibilitasnya. Penilaian tingkat kolektibilitas kredit tersebut didasarkan 

atas prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. 

Penilaian terhadap prospek usaha, meliputi penilaian atas potensi 

pertumbuhan dari industri atau kegiatan usaha, pasar, persaingan usaha, 

manajemen, perusahaan afiliasi atau grup, tenaga kerja. 

Penilaian terhadap kondisi keuangan, meliputi penilaian atas 

perolehan laba, permodalan, likuiditas dan modal kerja, analisis arus kas, 

jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valas dan suku 

bunga. 

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian atas 

ketepatan pembayaran pokok dan bunga, hubungan debitur dengan bank, 

dokumentasi kredit dan pengikatan agunan. 

Khusus untuk Kredit Usaha Mikro, penilaian kolektibilitas kredit 

hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga saja. 

Berdasarkan penetapan tersebut di atas, maka penggolongan kualitas Kredit 

Usaha Mikro menjadi: 

1) Kolektibilitas 1 

Adalah pinjaman Kredit Usaha Mikro dengan tingkat pembayaran tepat 

pada waktunya dan tidak ada tunggukan. 

 

 

2) Kolektibilitas 2A 

 Adalah pinjaman Kredit Usaha Mikro yang terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 30 hari. 
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3) Kolektibilitas 2B 

 Adalah pinjaman Kredit Usaha Mikro yang terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui  30 hari sampai 

dengan 60 hari. 

4) Kolektibilitas 2C 

Adalah pinjaman Kredit Usaha Mikro yang terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui  61 hari sampai 

dengan 90 hari. 

5) Kolektibilitas 3 

 Adalah pinjaman Kredit Usaha Mikro yang terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui  90 hari sampai 

dengan 120 hari. 

6) Kolektibilitas 4 

 Adalah pinjaman Kredit Usaha Mikro yang terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui  120 hari 

sampai dengan 180 hari. 

Tata cara penilaian kualitas kredit tersebut bertujuan untuk 

memastikan bahwa hasil penelitian kualitas kredit yang dilakukan telah sesuai 

dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 

kolektibilitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan 

dan Macet. 

 

e. Pemisahan pengelolaan kredit bermasalah  

Pengelolaan Kredit Usaha Mikro pada Bank X dipisahkan, untuk 

Kolektibilitas 2A ditangani oleh MKS dan dibantu oleh MKA, Kolektibilitas 
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2B dan 2C ditangani oleh Mikro Mandiri Collection (MMC) dan dibantu oleh 

MKS, sedangkan Kolektibilitas 3 dan 4 terjadi pelimpahan pengelolaan dari 

Micro Business Unit ke Reginal Credit Recovery (RCR). 

 

5. Prosedur pemberian Kredit Usaha Mikro PT Bank X 

1. Pihak-pihak yang terkait dengan proses kredit 

a. Mikro Kredit Sales (MKS) 

b. Mikro Kredit Analis (MKA) 

c. Unit Manager 

d. Cluster Admin 

e. Cluster Manager 

f. Cabang 

2. Alat Proses Pemberian Kredit 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberian kredit pada segmen mikro, 

meminimalkan faktor human error dan untuk memperbaiki flow process 

kredit menjadi lebih baik, efisien dan efektif, maka proses kredit untuk 

segmen mikro menggunakan Loan Origination System (LOS) Segmen Mikro. 

3. Alur Proses Pemberian Kredit 

a. Initation 

MKS mencari calon debitur yang layak untuk dibiayai kredit dan 

melakukan pemasaran kredit secara proaktif, baik melalui kunjungan 

langsung kepada calon debitur maupun melalui sarana pemasaran lainnya. 

MKS melakukan prakualifikasi terhadap calon debitur dan usahanya 

berdasarkan persyaratan kredit segmen mikro. 
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Apabila calon debitur telah memenuhi kualifikasi maka MKS 

meminta calon debitur untuk melengkapi persyaratan yang telah 

ditentukan. Untuk kemudian akan dilanjutkan ke proses berikutnya. 

b. Verifikasi 

g. MKS melakukan verifikasi untuk meyakini akurasi dan kebenaran data 

serta dokumen yang disampaikan oleh calon debitur dengan melakukan 

kunjungan ke tempat usaha, tempat tinggal dan tempat agunan yang 

dituangkan di format Laporan Kunjungan Nasabah. Unit Manager wajib 

melakukan verifikasi atas hasil kunjngan MKS yang dituangkan dalam 

Laporan Kunjungan Nasabah. 

 Kemudian MKS meyakini bahwa calon debitur memiliki usaha 

untuk tujuan produktif, layak untuk dibiayai, berjalan dengan baik 

minimal 2 tahun, dan merupakan usaha yang tidak tergolong usaha yang 

dilarang. 

Selanjutnya MKS melakukan penilaian atas agunan kredit. Dalam 

proses ini MKS memastikan apakah surat jaminan yang diserahkan 

debitur atas permohonan kreditnya memenuhi syarat-syarat sebagai 

jaminan/agunan kredit dan juga memastikan dan meyakini 

jaminan/agunan tersebut memiliki nilai ekonomis, marketable, kondisi 

dan lokasi strategis, tidak dalam sengketa dan manfaat ekonomis lebih 

lama dari jangka waktu kredit. 

Setelah MKS melakukan verifikasi awal, maka MKS 

menyerahkan seluruh dokumen dan hasil dari verifikasi awal mereka pada 

MKA. Kemudian MKA melakukan verifikasi terhadap aplikasi kredit dan 

perlengkapan dokumen calon debitur yang diserahkan oleh MKS 
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termasuk penilaian agunan. Verifikasi yang dilakukan MKA dapat dengan 

kunjungan langsung atau juga on desk. Apabila ada ketidak lengkapan 

dokumen yang dipersyaratkan maka MKA meminta MKS agar 

melengkapi dokumen persyaratan. 

c. Analisis / Scoring 

MKA akan melakukan analisa kredit jika pemenuhan dokumen 

yang dipersyaratkan telah lengkap. MKA melakukan proses analisa kredit 

dengan menggunakan LOS Segmen Mikro. Hasil rekomendasi yang 

dikeluarkan oleh LOS berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif calon 

debitur yang diinput oleh MKA. 

Kemudian MKA membuat usulan nota analisa berdasarkan hasil 

analisa kredit yang telah dijalankan untuk diajukan kepada Unit Manager, 

meliputi antara lain persetujuan/penolakan, jenis kredit, limit yang 

diberikan, jangka waktu, bunga dan sebagainya sesuai dengan Form Nota 

Analisa. 

d. Credit Approval 

Berdasarkan nota analisa dan hasil scoring yang diajukan oleh 

MKA maka Unit Manager akan mengambil keputusan kredit. Keputusan 

kredit dilakukan oleh Unit Manager setelah meyakini dan melakukan 

verifikasi data dan kelayakan usaha debitur. 

Bila permohonan kredit yang akan diputus melebihi 

kewenangannya maka Unit Manager meneruskan nota analisa kepada 

pemegang kewenangan yang lebih tinggi. 
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Jika permohonan ditolak, maka Unit Manager menugaskan MKA 

untuk membuat Surat Penolakan Kredit (SPK) yang ditandatangani Unit 

Manager untuk disampaikan kepada pemohon. 

Jika pemohon disetujui, maka Unit Manager menugaskan MKA 

untuk membuat Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang 

ditandatangani Unit Manager untuk disampaikan kepada calon debitur.  

e. Legal Documentations 

Setelah Unit Manager menerima SPPK yang telah ditandatangani 

oleh calon debitur, maka memerintahkan MKS membuat Perjanjian 

Kredit. Unit Manager melakukan compliance review terhadap pemenuhan 

dokumen yang dipersyaratkan yang dituang dalam form  Pemenuhan 

Persayaratn Dokumen Kredit. 

Sebelum penandatanganan PK, calon debitur diminta untuk 

menunnukkan dan/atau menyerahkan dokumen asli sesuai persyaratan 

yang diminta, membayar biaya-biaya yang dipersyaratkan, misalnya: 

provisi, biaya administrasi, premi asuransi dan sebagainya. 

f. Disbursement 

Setelah PK ditandatangani oleh Unit Manager dan calon debitur, 

selanjutnya Unit Manager melakukan proses booking pada sistem LOS 

Segmen Mikro. Kemudian Unit Manager mengirimkan form Pemenuhan 

persyaratan Dokumen Kredit kepada Cluster Manager. 

Selanjutnya Cluster Manager melakukan aktivasi rekening 

pinjaman berdasarkan Compliance Review yang ditandatangani Unit 

Manager dan MKA. 
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Setelah Cluster Manager melakukan aktivasi rekening pinjaman, 

MKA membuat nota pembayaran administrasi dan provisi dan juga nota 

pembayaran premi asuransi jiwa, dan Unit Manager membuat nota 

posting pemindahbukuan ke rekening tabungan debitur dengan terlebih 

dulu memastikan bahwa rekening pinjaman telah diaktivasi oleh Cluster 

Manager dan proses posting dilakukan oleh cabang. Setelah semua nota 

selesai di posting oleh cabang, maka debitur dapat melakukan penarikan 

dana dari rekening tabungannya.  

 

6. Dokumentasi dan administrasi Kredit Usaha Mikro 

a. Dokumentasi Kredit Usaha Mikro 

Dokumentasi KUM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas 

KUM dan merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin 

pengembalian KUM. Oleh karena itu dokumentasi KUM wajib dilaksanakan 

dengan baik, tertib dan lengkap. 

1) Perolehan dokumen KUM 

a) Dokumen KUM diperoleh selama proses KUM berlangsung dari 

permohonan kredit sampai dengan pelunasan KUM. Dokumen KUM 

tersebut harus mencakup atau merekam semua tahapan pemberian 

KUM dan dokumen yang dipersyaratkan oleh pejabat pemutus untuk 

keamanan dalam pemberian KUM. 

b) Berdasarkan sumbernya ada dua macam dokumen KUM, yaitu 

dokumen intern dan dokumen ekstern. Dokumen intern adalah 

dokumen yang berasal atau disediakan secara intern oleh Bank X. 

Dokumen ekstern adalah dokumen-dokumen yang berasal atau 
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diperoleh dari pihak luar atau pihak debitur atau calon debitur maupun 

oleh pihak ketiga lainnya dalam kaitannya dengan perkreditan Bank 

X. 

2) Jenis dokumen KUM 

Jenis-jenis dokumen yang diperlukan sekurang-kurangnya harus ada: 

a) Dokumen yang berkaitan dengan pengajuan KUM yang meliputi 

aplikasi permohonan pinjaman, identitas atau legalitas debitur dan 

usahanya. 

b) Dokumen yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi yaitu Laporan 

Kunjungan Nasabah, rekomendasi dan persetujuan KUM yaitu Nota 

Analisa Kredit dan Micro Banking Scoring System. 

c) Dokumen yang berkaitan dengan perjanjian yaitu Perjanjian Kredit 

dan pencairan KUM yaitu nota pembayaran administrasi dan provisi, 

nota pencairan kredit dan nota pembayaran premi asuransi jiwa untuk 

debitur sesuai dengan jangka waktu kredit. 

d) Dokumen yang berkaitan dengan agunan dan pengikatannya yaitu 

surat tanda bukti kepemilikan agunan, Akta/Surat pengikatan agunan 

(SKMHT, APHT atau Fiducia), Berita Acara Serah Terima Agunan 

dan Surat Kuasa Menjual Agunan. 

e) Dokumen yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan dan 

penyelamatan atau penyelesaian KUM. Contoh dokumennya adalah 

Surat Peringatan 1 – 3 yang dikirim untuk nasabah apabila ada 

keterlambatan pembayaran.  
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3) Kriteria pemberkasan dokumen KUM 

Berkas KUM adalah kumpulan dari dokumen KUM yang memuat 

informasi terjadinya hubungan dengan debitur, status hubungan maupun 

perubahannya. Berkas KUM tersebut harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a) Lengkap 

Artinya memuat semua dokumen KUM yang diperlukan yang 

berkaitan dengan debitur dan usaha nya, sehingga dapat memberikan 

gambaran usaha debitur dan jenis KUM yang digunakan 

Kelengkapan dokumen KUM tersebut dapat berbeda satu 

dengan lainnya, tergantung pada jenis KUM dan kompleksitas yang 

terkandung pada jenis KUM yang diberikan. 

b) Sistematis 

Artinya tersusun sedemikian rupa sehingga mudah diambil 

kembali apabila diperlukan. Pada Bank X Cabang Arteri Pondok 

Indah file debitur disusun berdasarkan Nomor Perjanjian Kredit pada 

tahun yang sedang berjalan. 

c) Efisien 

Artinya susunan berkas terdiri dari dokumen-dokumen yang 

benar-benar diperlukan saja. Contoh yang terjadi di Bank X cabang 

Arteri Pondok Indah adalah memisahkan dokumen-dokumen nasabah 

yang sudah lunas. 

d) Aman 

Artinya dokumen-dokumen tersebut disimpan secara tertib, di 

tempat yang aman dalam almari terkunci sehingga terhindar dari 
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bahaya kebakaran, pencurian dan risiko-risiko kehilangan kerusakan 

lainnya. 

Pada Bank X cabang arteri Pondok Indah dokumen disimpan 

dalam sebuah lemari besi tahan api, sedangkan agunan/jaminan 

disimpan di Regional Credit Operation (RCO) Kantor Pusat yang 

disimpan di ruangan tahan api. 

4) Pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen KUM 

a) Sebelum dan setelah pencairan KUM 

1) Pada tahap permohonan sampai dengan persetujuan KUM 

Pada tahap ini penanggungjawab pengecekan kelengkapan 

dokumen yang berhubungan dengan jumlah dan jenis dokumen 

yang dipersyaratkan untuk semua tingkat persetujuan adalah 

MKA, namun MKS ikut bertanggungjawab terhadap kelengkapan 

berkas KUM. 

2) Pada tahap setelah putusan KUM (persiapan pencairan) 

Penanggung jawab pengecekan kelengkapan dokumen untuk 

seluruh tingkatan putusan KUM di Bank X adalah MKA dan 

MMM.   

b) Pada saat terjadi kolektibilitas KUM yang memburuk 

Apabila kolektibilitas KUM memnunjukkan gejala yang 

semakin memburuk, maka MMM bersama-sama MMC dan MKS agar 

melakukan review atas berkas KUM yang bersangkutan, sehingga 

dapat melakukan langkah-langkah pengamanan dokumen yang 

diperlukan untuk memperkuat posisi Bank X. Kegiatan tersebut antara 

lain memperpanjang ijin-ijin usaha yang telah jatuh tempo, memasang 
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APHT bagi agunan yang belum di-APHT dan dokumen lainnya yang 

dipersyaratkan dalam putusan KUM. 

b. Administrasi KUM 

Tujuan administrasi KUM adalah untuk mendukung langkah-langkah 

pembinaan atau penilaian atas perkembangan KUM atau usaha debitur dan 

pengawasan KUM sehingga kepentingan Bank X dapat terenuhi. 

c. Penatausahaan KUM 

Seluruh KUM yang diberikan oleh Bank X harus ditatausahakan secara 

benar, lengkap dan akurat dan dicatat pada buku Perjanjian Kredit pemberian 

KUM. 

1) Penatausahan KUM merupakan alat penting untuk memantau KUM sejak 

dari permohonan KUM sampai dengan pelunasan KUM. 

2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penatausahaan KUM meliputi: 

a) Setiap terjadi pencairan, pembayaran angsuran atau pelunasan  KUM 

harus dibukukan secara benar, lengkap dan akurat. 

b) Apabila sampai dengan akhir bulan angsuran debitur masih belum 

juga menyelesaikan kewajiban angsuran atau pelunasan pinjamannya, 

maka akan menjadi tunggakan dan kolektibilitas kreditnya memburuk. 

c) Pengadministrasian harus dilaksanakan secara tertib, benar, lengkap 

dan akurat pada setian tahapan proses KUM, sejak tahap permohonan, 

persetujuan hingga KUM lunas. 

3) Laporan yang berkaitan dengan KUM harus disusun dan disampaikan 

sesuai dengan kebutuhan, baik untuk kepentingan intern dan ekstern. 

4) Semua dokumen KUM harus disimpan sesuai dengan ketntuan yang 

berlaku. 
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d. Khusus untuk penatausahaan berkas KUM yang telah dihapusbukukan/write 

off , harus dipisahkan dari berkas KUM dengan kolektibilitas lancar. Berkas 

KUM yang telah dihapusbukukan tersebut harus lengkap, baik dokumen 

primer maupun dokumen sekunder. 

  

7. Persetujuan dan Pencairan KUM 

Dalam tahap pencairan KUM, langkah-langkah yang harus diperhatikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Pencairan 

Setelah kredit disetujui MKA dan MKS melaksanakan persiapan 

pencairan sebagai berikut: 

a. Memberitahukan kepada calon debitur bahwa permohonan KUM-nya 

telah mendapat persetujuan dan kepastian waktu Perjanjian Kreditnya.  

b. Menyiapkan Perjanjian Kredit (PK) 

c. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengikatan agunan 

d. Mempersiapkan dan menyelesaikan surat-surat pengikatan agunan sesuai 

putusan kredit 

e. Membuat Nota pencairan KUM yang dibuat rangkap tiga, dengan 

ketentuan: 

1) Lembar pertama untuk administrasi teller 

2) Lembar kedua untuk dilampirkan pada dokumen perkreditan debitur 

3) Lembar ketiga untuk administrasi cabang 

2. Penandatanganan Perjanjian Kredit 

Berkas atau kelengkapan sebelum pencairan kredit terdiri dari 

Aplikasi Kredit dan Laporan Kunjungan Nasabah. 
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Sebelum penandatanganan berkas Perjanjian Kredit KUM, MKS 

harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

pencairan KUM telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan 

debitur, khususnya dokumen yang menyangkut agunan. 

Adapun urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh MKS adalah 

sebagai berikut: 

a. meminta asli tanda bukti diri debitur untuk meyakinkan bahwa debitur 

tersebut benar-benar yang berhak, untuk kemudian membacakan isi 

Perjanjian Kredit dan menjelaskan syarat-syarat KUM dan potongan 

biaya, samapai debitur benar-benar memahami isi dari Perjanjian Kredit 

(PK). 

b. Meminta debitur untuk: 

1) Membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada Perjanjian Kredit 

dan surat-surat pengikatan agunan yang dilakukan di depan MKS dan 

Unit Manager dan harus mengenai materai yang telah disediakan. 

2) Membubuhkan paraf di kanan bawah pada setiap lembar Perjanjian 

Kredit. 

c. Mencocokan cap jempol atau tanda tangan dengan cap jempol atau tanda 

tangan pada kartu identitas debitur. 

d. Mendokumentasikan dengan kamera saat debitur menandatangani 

Perjanjian Kredit (PK). 

3. Verifikasi yang dilakukan Mikro Mandiri Manager sebelum Pencairan Kredit 

a. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian berkas KUM untuk 

dicocokan dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam putusan KUM 

serta mencocokan cap jempol dan tanda tangan pada Surat Perjanjian 
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Kredit (PK), surat pengikatan agunan dan memeriksa kebenaran nota 

pembayaran biaya administrasi provisi, nota pencairan dan pembayaran 

premi asuransi jiwa. 

b. Setelah yakin akan kebenarannya, Unit Manager membubuhkan tanda 

tangan pada Surat Perjanjian Kredit dan Nota-nota. 

c. Setelah selesai memeriksa dan mem-posting nota-nota, kemudian 

mendistribusikan sebagai berikut: 

1) Berkas Perjanjian Kredit kepada Debitur 

2) Nota pembayaran biaya administrasi dan provisi kepada teller 

4. Pencairan KUM 

Pencairan KUM kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan nota 

pemindahbukuan yang diterima dari Unit Manager dengan terlebih dahulu 

meneliti keabsahan nota tersebut. 

5. Penyelesaian Administrasi KUM 

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh MKA adalah sebagai 

berikut: 

a) Memeriksa kelengkapan keseluruhan data debitur yang diserahkan oleh 

MKS. 

b) Melaporkan data debitur yang baru pencairan kredit tersebut pada Daftar 

Peserta Asuransi Jiwa yang telah ditunjuk oleh Bank X bagi debitur 

KUM. 

c) Menyimpan satu set dokumen nasabah ke dalam filing cabinet tahan api 

sesuai dengan Nomor Perjanjian Kreditnya. 
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Untuk memudahkan pemahaman proses permohonan KUM sampai 

dengan proses pencairan KUM, pada halaman berikut disajikan flowchart 

proses KUM. 
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8. Pembinaan dan Pengawasan KUM 

Fungsi pembinaan dan pengawasan dalam bidang perkreditan KUM 

sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut adalah untuk 

mengantisipasi atas timbulnya risiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit. 

Setiap pejabat Bank X yang berkaitan dengan bidang perkreditan wajib 

menerapkan dan melaksanakan fungsi pembinaan dan penngawasan kredit yang 

bersifat menyeluruh. 

a. Prinsip Pembinaan dan Pengawasan KUM 

Prinsip-prinsip pembinaan dan pengawasan KUM meliputi: 

1) Setiap tahapan pemberian KUM harus didasarkan atas asas-asas 

perkreditan yang sehat. 

2) Pemberian KUM harus mengandung unsur pengawasan ganda (dual 

control) dan pengawasan melekat yang berkesinambungan. 

3) Pembinaan KUM merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan 

secara teratur dan berkesinambungan yang dimulai sejak permohonan 

KUM sampai dengan pelunasannya agar bermanfaat atau memeberikan 

keuntungan, baik bagi debitur maupun Bank X. 

4) Pemantauan perkembangan usaha debitur dimaksudkan untuk 

memberikan arahan agar KUM yang diberikan mencapai sasaran dan 

mencegah kemungkinan penurunan kualitas KUM. 

5) Audit intern secara berkala meliputi semua aspek di bidang perkreditan 

yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Audit Kantor Pusat, 

Kantor Wilayah dan Area. 

6) Pemeriksaan ekstern (Bank Indonesia, BPKP, BPK) berhak melakukan 

pemeriksaan atau audit terhadap seluruh kegiatan Bank X termasuk 
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bidang perkreditan. Pemeriksaan dan permintaan keterangan tentang 

perkreditan yang akan dilakukan oleh pemeriksa ekstern selain lembaga 

tersebut di atas harus dengan izin tertulis dari direksi Bank X, sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Tujuan pembinaan dan pengawasan KUM 

Pembinaan dan pengawasan KUM bertujuan untuk memberikan arah 

agar KUM yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuannya, dapat 

mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam proses pemberian KUM, serta 

mencari solusi untuk memperbaiki kelemahan yang ada dengan memastikan 

bahwa: 

1) kebijakan, sistem dan prosedur operasional serta ketentuan peraturan 

KUM lainnya telah dipatuhi. 

2) Penggunaan KUM telah sesuai dengan rencana atau  tujuannya. 

3) Risiko-risiko yang tidak diharapkan seperti perubahan kondisi 

perekonomian, perubahan kapasitas bank dalam pemberian KUM, serta 

perubahan kondisi industri dapat segera diidentifikasi. 

4) Pengelolaan, penjagaan dan pengamanan KUM sebagai asset/kekayaan 

bank telah dilakukan dengan baik, sehingga tidak timbul risiko-risiko 

KUM yang diakibatkan dari penyimpangan baik oleh debitur, pihak 

eksternal lainnya maupun pihak Bank X. 

5) Dokumen-dokumen primer KUM (seperti surat Perjanjian Kredit, surat 

bukti pemilikan agunan dan pengikatannya) telah ada dalam berkas sesuai 

dengan yang dipersyaratkan dalam putusan ketentuan KUM dan 

dokumen-dokumen tersebut telah benar, lengkap serta sempurna secara 

hukum untuk keamanan KUM dan kepentingan Bank X. 
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c. Proses Kredit Tuan A dari Awal Proses Hingga Lunas (Contoh Kasus) 

Tuan A adalah pemilik rumah makan yang berlokasi di Wisma Argo 

Manunggal Gatot Subroto sejak tahun 1994. Tuan A mengajukan 

permohonan kredit pada Bank X Cabang Arteri Pondok Indah pada tanggal 

25 November 2009 dengan limit pengajuan Rp 60.000.000,- dan dengan 

agunan berupa mobil Suzuki APV tahun 2004 milik mertua dari Tuan A. 

Setelah Tuan A mengajukan permohonan kredit maka dilakukan 

survey (on-the-spot) oleh MKS dan Unit Manager ke tempat usaha Tuan A. 

MKS juga memerintahkan Tuan A untuk mengisi formulir aplikasi  KUM 

(Lampiran 1) dengan lengkap. Field yang ada pada form aplikasi kredit yg 

wajib diisi oleh calon debitur adalah limit kredit yang dimohon, jangka 

waktu, berusaha sejak, alamat usaha, nama ibu kandung, alamat rumah 

(apabila beda dengan alamat KTP), status kepemilikan rumah, ditempati 

sejak, data agunan, tanda tangan calon debitur dan yang paling terpenting 

adalah kolom referensi yaitu nama pemberi referensi, alamat, nomor telpon 

dan hubungan antara si pemberi referensi dan calon debitur. Data nama 

pemberi referensi sangat penting bagi pihak bank, karena data tersebut akan 

digunakan untuk kroscek data calon debitur apakah sesuai dengan apa yang 

telah mereka tulis. Dan juga bisa digunakan untuk menghubungi dan 

mengetahui informasi mengenai debitur tersebut apabila debitur tidak bisa 

dihubungi atau ditemui. 

Pada saat melakukan survey, MKS dan Unit Manager melihat potensi 

usaha melakukan interview dengan pemilik dan juga karyawan, melakukan 

verifikasi terhadap agunan dan juga kelengkapan data dari calon debitur 

untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Selain itu juga MKS dan Unit 
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Manager menginformasikan mengenai biaya yang akan dibebankan kepada 

debitur yaitu biaya administrasi, provisi, asuransi jiwa, notaris (pengikatan 

agunan/fiducia), blokir BPKB ke POLDA, asuransi jiwa dan asuransi untuk 

kendaraan yang dijadikan sebagai agunan. 

Pada saat melakukan Survey atau OTS (on-the-spot) MKS dan Unit 

Manager melakukan analisis awal terhadap usaha calon debitur, dengan cara 

menginterview Tuan A mengenai rata-rata omset usaha per-hari, pembelian 

barang dagang, rata-rata keuntungan dari barang dagang, pertumbuhan laba, 

biaya hidup, jumlah rata-rata pelanggan per-hari, jumlah pesaing dalam 

radius 1 km dari lokasi usaha dan juga jumlah angsuran yang dimiliki calon 

debitur (apabila memiliki pinjaman di bank atau lembaga keuangan lain). 

MKS dan Unit Manager juga memverifikasi dan menganalisa agunan yang 

akan diserahkan oleh Tuan A, dengan cara menyamakan nomor mesin dan 

nomor rangka pada mobil tersebut dengan yang tertulis pada BPKB, test drive 

dan juga cek fisik agunan tersebut. Selain melakukan analisa terhadapt usaha 

dan agunan, MKS dan Unit Manager juga mendokumentasikan tempat usaha 

dan juga agunan dari Tuan A sebagai pelengkap data yang akan di upload ke 

sistem scoring (LOS) dan juga meminta beberapa bon belanja ataupun 

penjualan. 

Sedangkan dokumen yang harus diisi dan dilengkapi oleh MKS pada 

saat survey atau OTS (on-the-spot) adalah Laporan Kunjungan Nasabah 

(LKN) (Lampiran 2). LKN ini merupakan kesimpulan dari hasil kunjungan 

yan dilakukan oleh pihak bank, meliputi data kualitatif dan kuantitatif dari 

calon debitur. Seluruh field dalam LKN wajib diisi oleh MKS, karena LKN 
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merupakan acuan yang akan digunakan oleh MKA untuk melakukan scoring 

terutama untuk data usaha calon debitur. 

Dokumen yang harus dilengkapi oleh Tuan A adalah Fotokopi KTP 

(suami dan istri), Fotokopi NPWP, fotokopi Surat Nikah, fotokopi Kartu 

Keluarga (Lampiran 3), Surat Keterangan Usaha (Lampiran 4), Fotokopi 

Kepemilikan Agunan (BPKB Mobil Suzuki APV), Fotokopi STNK 

(Lampiran 5), pas foto (suami dan istri) dan bukti pembelian barang dagang 

atau penjualan (Lampiran 6). Dikarenakan agunan yang diserahkan Tuan A 

milik mertua nya, maka ada dokumen tambahan yang diperlukan untuk 

pengikatan agunan secara fiducia di notaris, yaitu fotokopi KTP pemilik 

agunan dan istri, fotokopi Kartu Keluarga pemilik agunan dan Surat Nikah 

pemilik agunan (Lampiran 7). 

Setelah Unit Manager dan MKS melakukan survey, maka MKA 

melakukan verifikasi data dan dokumen calon debitur dengan cara melakukan 

welcoming call kepada calon debitur. Saat melakukan welcoming call MKA 

melakukan beberapa konfirmasi yaitu: limit yang diajukan, jangka waktu, 

data-data kuantitatif yang ditulis dan disampaikan oleh MKS dan Unit 

Manager, memastikan calon debitur mengetahui biaya-biaya yang akan 

dibebankan kepada calon debitur tersebut. Sedangkan MKS melakukan 

permintaan pengecekan IDBI ke cluster admin, untuk mengetahui apakah 

Tuan A memiliki pinjaman di bank lain  atau tidak, dan untuk mengetahui 

histori pembayaran angsuran apabila Tuan A memiliki pijaman di bank lain. 

Setelah cluster admin mengirim hasil IDBI (Lampiran 8) tersebut melalui 

email, diketahui terdapat pinjaman di Bank Z dengan limit Rp 158.000.000,- 

jangka waktu 48 bulan, agunan berupa BPKB, pengikatan agunan fiducia, 
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histori pembayaran angsuran sejak februari 2008 sampai dengan oktober 

2009 lancar. MKA memverifikasi kebenaran dari hasil IDBI tersebut, setelah 

MKA memverifikasi ternyata merupakan fasilitas pinjaman untuk 

kepemilikan kendaraan bermotor berupa mobil APV yang akan diserahkan 

oleh Tuan A sebagai agunan, dan fasilitas kredit tersebut sudah dilunasi dua 

minggu sebelum Tuan A mengajukan permohonan kredit kepada PT Bank X 

dan bukti kepemilikan yaitu BPKB sudah diterima oleh Tuan A, sehingga 

dalam menghitung kemampuan calon debitur dalam membayar angsuran 

fasilatas kredit Tuan A di Bank Z tidak perlu diperhitungkan. Selain itu MKA 

juga mengitung nilai dari agunan Tuan A dengan cara mencari tau harga 

pasaran agunan tersebut melalui koran ataupun internet. 

Kemudian MKA memperhitungkan apakah apakah calon debitur 

sanggup untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan cara sebagai 

berikut: 

Angsuran Bank X      : 3,580,000Rp            
Laba bersih per bulan    : 20,400,000Rp          

:
           Angsuran per bulan              x 100 : DSR Maks. 35%
  Laba bersih setelah biaya hidup
                3.580.000,-                    x 100 : 17.55                      
                20.400.000,- Dapat diaksep

Biaya Hidup : (3,000,000)Rp           
Biaya operasional : (7,000,000)Rp           
Angsuran kewajiban lain : -Rp                         
Pendapatan bersih rata-rata/bulan 20,400,000Rp          
DSR = 35% (Maksimal) : 7,140,000Rp            
Angsuran maksimal di Bank X : 7,140,000Rp          

 

Tabel 4.2 Perhitungan DSR Tuan A 
Sumber : Olah Data Penulis 

 

Berdasarkan perhitungan kemampuan debitur dalam membayar 

angsuran di atas, permohonan kredit debitur tersebut dapat direkomendasikan. 
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Selanjutnya MKA menginput data Tuan A ke sistem LOS Mikro 

(scoring), setelah diketahui hasil scoring dari Tuan A maka MKA mencetak 

hasil Verifikasi MKA milik Tuan A (Lampiran 9) kemudian mengupdate 

status scoring tersebut ke Mikro Unit Manager. Selanjutnya Unit Manager 

mencetak Micro Banking Scoring System (MBSS), Nota Analisa Kredit 

(NAK), Disbursement Worksheet (Lampiran 10) kemudian Unit Manager 

approval scoring Tuan A dan mengupdate status ke MKA untuk kemudian 

MKA mengupdate status ke IT untuk request nomor rekening pinjaman Tuan 

A. Selanjutnya MKS melakukan pengikatan terhadap agunan yang diserahkan 

Tuan A (fiducia) ke notaris. Notaris memerlukan waktu satu atau dua hari 

untuk melakukan pengikatan agunan, setelah pengikatan agunan selesai maka 

notaris menghubungi MKS atau MKA untuk membuat janji dengan nasabah 

untuk melakukan perjanjian kredit. 

Pada saat dilakukan perjanjian kredit dihadiri oleh Tuan A, istri Tuan 

A, pemilik agunan dan istri pemilik agunan (orang tua dari istri tuan A), 

notaris, Unit Manager dan MKS. Pada saat perjanjian kredit, Tuan A 

menandatangani SPPK, Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Pendebetan, BAST 

Agunan, Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Kuasa Menjual Agunan 

Persediaan (Lampiran 11). Menyerahkan BPKB asli kepada pihak Bank X 

(Unit Manager) dan pihak bank X menyimpan BPKB.  

Setelah dilakukan perjanjian kredit maka dilakukan pencairan kredit 

ke rekening Tuan A dan juga dilakukan pendebetan atas biaya-biaya yang 

dibebankan ke Tuan A (Lampiran 12). Kemudian MKS mengisi surat 

permohonan pertanggungan kendaraan bermotor (SPPKB) (Lampiran 13) 

kemudian mengirimkan melalui fax kepada pihak asuransi dan juga MKS 
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melakukan pemblokiran BPKB (Lampiran 14) ke POLDA Metro Jaya dengan 

tujuan agar BPKB tersebut tidak dapat dibalik nama. 

Setelah pencairan maka selanjutnya pihak Bank X harus melakukan 

monitoring terhadap pembayaran angsuran dan usaha Tuan A. Pembayaran 

bulan pertama sampai dengan bulan keempat Tuan A berjalan dengan baik, 

sebelum tanggal jatuh tempo Tuan A sudah menyetorkan uang untuk 

pembayaran angsurannya. Namun pada bulan kelima sampai dengan jatuh 

tempo pembayaran angsurannya Tuan A belum juga menyetorkan 

angsurannya sehingga MKA harus mengingatkan melalui telpon dan 

beberapa hari kemudian Tuan A menyetorkan uang untuk angsurannya. 

Begitu pula pada bulan selanjutnya, Tuan A telat melakukan pembayaran 

angsuran hingga dua bulan sehingga Unit Manager harus memerintahkan 

Collector untuk datang mengunjungi Tuan A dan mengirimkan Surat 

Peringatan kepada Tuan A (Lampiran 15) untuk mengetahui kendala dan 

penyebab menunggaknya Tuan A. Saat Collector datang ke tempat usaha 

Tuan A, Collector menanyakan penyebab dan hambatan apa yang terjadi 

pada usaha Tuan A, menurut pengakuan Tuan A uang yang di dapat dari 

fasilatas KUM Bank X yang seharusnya digunakan untuk usaha catering 

digunakan untuk usaha jual – beli mobil dan Tuan A mengalami kerugian 

sehingga menyebabkan Tuan A mengalami kesulitan untuk membayar 

angsuran ke Bank X. Setelah itu Collector dan Tuan A bersama-sama 

mencari jalan keluar yang tidak merugikan dan menyulitkan Tuan A dan 

Bank X yang pada saat itu kolektibilitas Tuan A berada di posisi 2C 

(menunggak 3 bulan), jalan keluar tersebut adalah tuan A akan membayar 

angsuran tersebut setiap dua minggu sekali  dan langsung menyetorkan ke 
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rekening tabungan Tuan A. Collector juga memeberikan saran kepada Tuan 

A untuk menyetorkan angsuran Tuan A seperti halnya menabung, mungkin 3 

hari sekali ataupun 2 hari sekali agar angsuran terasa lebih ringan. 

Dengan jalan keluar tersebut dan komitmen serta itikad baik Tuan A 

untuk menyelesaikan kewajibannya, Tuan A mampu melunasi kredit nya 

pada Bank X dan kolektibilitasnya tidak pernah sampai di kolektibilitas macet 

sehingga tidak perlu dilakukan penarikan agunan oleh kantor pusat. Satu 

minggu setelah kredit Tuan A lunas, Tuan A mengambil dokumen agunan 

yaitu berupa BPKB Mobil Suzuki APV dan Surat Tanda Bukti Lunas 

(Lampiran 16). 

 

9. Analisis Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada PT Bank X Cabang 

Arteri Pondok Indah 

a. Proses Initiation 

Pada proses ini MKS telah melakukan tugasnya sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur yang berlaku yaitu mencari calon debitur yang layak 

dibiayai dengan cara menyebar brosur ataupun mendapatkan calon debitur 

dari debitur existing, kemudian melakukan prakualifikasi terhadap calon 

debitur dan usahanya. Pada tahap ini calon debitur yang dikatakan 

layak/feasible untuk diberikan kredit harus sesuai dengan prinsip pemberian 

kredit (the 5 C’s Principle).  

Namun pada praktek sehari-hari yang terjadi di lapangan, terkadang 

para MKS mendapatkan calon debitur dari sesama MKS dari cabang lain 

yang permohonannya ditolak oleh cabang tersebut dan dicoba untuk diajukan 
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di cabang baru. Hal tersebut menuntut MKA dan Unit Manager untuk lebih 

berhati-hati dan teliti dalam memverifikasi data calon debitur. 

b. Proses Verifikasi 

Pada proses ini MKS melakukan verifikasi untuk meyakini akurasi 

dan kebenaran data serta dokumen yang disampaikan oleh calon debitur 

dengan melakukan kunjungan ketempat usaha, tempat tinggal dan tempat 

agunan. Dalam tahap ini terkadang MKS kurang peka dan kurang teliti dalam 

memverifikasi usaha calon debitur, penghasilan usaha dan agunan calon 

debitur. 

Contoh pertama adalah dalam memverifikasi usaha calon debitur 

MKS hanya melakukan interview atau verifikasi kepada calon debitur dan 

juga MKS kurang memperhatikan kelangsungan usaha calon debitur 

kedepannya. Contohnya mencari tau jumlah pesaing yang ada disekitar 

tempat usaha, target market dari usaha calon debitur ataupun juga dapat 

melalui supplier calon debitur tersebut. 

Contoh kedua dalam memverifikasi penghasilan calon debitur dari 

usaha calon debitur tersebut, MKS dengan mudahnya langsung mencatat hasil 

interview mengenai pendapatan usaha calon debitur tanpa menganalisis 

kembali apakah pendapatan yang dicatat sesuai dengan kondisi usaha calon 

debitur. 

Hal lain yang kurang sesuai dengan prosedur pemberian kredit di 

Bank X adalah pengisian Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang 

seharusnya diisi oleh MKS pada saat kunjungan tetapi kebanyakan MKS 

mencatat hasil kunjungan hanya pada selembar kertas dan MKS akan 
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menyalin setelah Mikro Kredit Analis (MKA) selesai menscoring data calon 

debitur tersebut. 

c. Proses Analysis/Scoring 

Proses Analysis/Scoring adalah proses analisa kredit dengan 

menggunakan Loan Orogination System (LOS) segmen mikro yang dilakukan 

oleh Mikro Kredit Analis (MKA).  

Dalam proses ini MKA memastikan kembali kebenaran dokumen, 

usaha dan agunan calon debitur dengan cara verifikasi langsung ataupun on 

desk.  

Dalam proses ini MKA mengalami kesulitan dalam hal Informasi 

Debitur Bank Indonesia (ID-BI) karena terkadang hasil ID-BI tidak sesuai 

dengan pengakuan calon debitur. Calon debitur yang sebelumnya sudah 

memiliki history pinjaman tetapi tidak ter-detect oleh BI dikarenakan terdapat 

perbedaan no identitas (KTP) diakibatkan adanya pergantian KTP. 

d. Proses Credit Approval 

Dalam memutus kredit terkadang Unit Manager tidak 

mempertimbangkan nilai agunan. Terkadang Unit Manager memutus limit 

kredit diatas nilai agunan yang diserahkan. 

Contohnya, seorang calon debitur disetujui pengajuan limit kreditnya 

sebesar Rp 10jt dengan menyerahkan agunan satu unit motor yamaha mio 

tahun 2009 dengan harga pasaran Rp 7jt. 

Pada dasarnya dalam memutus kredit bukan hanya berdasarkan 

agunan yang diserahkan debitur, tetapi juga berdasarkan kemampuan debitur 

membayar kembali kreditnya yang dapat dilihat dari usaha debitur. 

e. Proses Legal Documentations 
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Proses legal documentations adalah proses dimana calon debitur harus 

memenuhi dan menyerahkan seluruh dokumen asli sesuai dengan persyaratan 

yang diminta sebelum calon debitur menandatangani Perjanjian Kredit. 

Dalam kenyataannya di lapangan, calon debitur yang agunannya 

masih dalam penguasaan pihak lain (bank atau leasing) tetap bisa diproses 

sampai kredit cair dengan catatan calon debitur harus memiliki history 

pinjaman dengan kolektibilitas lancar dan calon debitur bersedia melunasi 

sisa pinjamannya sehingga agunan tersebut dapat diambil dan diserahkan 

pada pihak bank X dan akan dilakukan revisi perjanjian kredit setelah agunan 

diserahkan. 

f. Proses Monitoring/Pengawasan Kredit 

Proses legal documentations adalah proses dimana calon debitur harus 

memenuhi dan menyerahkan seluruh dokumen asli sesuai dengan persyaratan 

yang diminta sebelum calon debitur menandatangani Perjanjian Kredit. 

Dalam kenyataannya di lapangan, calon debitur yang agunannya 

masih dalam penguasaan pihak lain (bank atau leasing) tetap bisa diproses 

sampai kredit cair dengan catatan calon debitur harus memiliki history 

pinjaman dengan kolektibilitas lancar dan calon debitur bersedia melunasi 

sisa pinjamannya sehingga agunan tersebut dapat diambil dan diserahkan 

pada pihak bank X dan akan dilakukan revisi perjanjian kredit setelah agunan 

diserahkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Bank X Cabang Arteri 

Pondok Indah dan  analisis yang dibuat oleh penulis, serta didukung oleh teori-teori 

yang berhubungan dengan penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Prosedur pemberian Kredit Usaha Mikro  pada PT Bank X 

Proses pertama dalam pemberian kredit adalah pemasaran kredit yang 

dilakukan oleh MKS kemudian calon debitur mengajukan permohonan kredit lalu 

MKS dan MKA akan memverifikasi kelayakan dan persyaratan kredit termasuk 

memverifikasi agunan debitur. 

Setelah calon debitur memenuhi persyaratan pemenuhan dokumen dan 

dianggap layak untuk diberi kredit maka MKA akan melakukan proses analisa 

kredit dengan menggunakan Loan Origination System (LOS) Segmen Mikro. 

Hasil rekomendasi dari LOS berupa usulan Nota Analisa yang nantinya akan 

diajukan kepada MMM, Nota Analisa tersebut berisikan persetujuan/penolakan, 

jenis kredit, limit yang diberikan, jangka waktu, bunga dan sebagainya.  

Selanjutnya berdasarkan nota analisa dan hasil scoring yang diajukan 

MKA, maka MMM akan mengambil keputusan kredit. Keputusan kredit 

dilakukan oleh MMM setelah meyakini dan melakukan verifikasi data dan 

kelayakan usaha debitur. Jika permohonan kredit ditolak, maka MMM 

menugaskan MKA untuk membuat Surat Penolakan Kredit (SPK). Jika pemohon 
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disetujui, maka MMM menugaskan MKA untuk membuat Surat Penawaran 

Penawaran Pemberian Kredit (SPPK). 

Setelah MMM menerima SPPK yang telah ditandatangani oleh calon 

debitur, maka MKS membuat Perjanjian Kredit (PK) dan MMM melakukan 

compliance review terhadap pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan. 

Setelah PK ditandatangani oleh MMM dan debitur dan debitur membayar 

biaya-biaya yang dipersyaratkan selanjutmya MMM melakukan proses booking 

pada sistem LOS Segmen Mikro dan mengirimkan form pemenuhan persyaratan 

dokumen kredit kepada Cluster Manager. Selanjutnya Cluster Manager 

melakukan aktivasi rekening pinjaman berdasarkan compliance review. 

Setelah Cluster Manager melakukan aktivasi rekening pinjaman, MKA 

membuat nota posting pemindahbukuan ke rekening tabungan debitur dan proses 

posting  dilakukan oleh cabang. Setelah semua nota diposting oleh cabang, maka 

debitur dapat melakukan penarikan dana dari rekening tabungannya. 

Setelah kredit cair, maka MKA mengadministrasikan seluruh dokumen 

kredit debitur tersebut dan disimpan di dalam filing cabinet sesuai dengan urutan 

nomor perjanjian kredit. 

2. Analisis Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada PT Bank X Cabang 

Arteri Pondok Indah 

Pada kenyataannya sistem pemberian Kredit Usaha Mikro pada PT Bank 

X cabang Arteri Pondok Indah secara garis besar telah berjalan sesuai dengan 

kebijakan perkreditan yang berlaku pada PT Bank X. Adapun perbedaan yang 

ada bukan pada sistem kebijakan perkreditan yang berlaku dan yang dijalankan, 

namun lebih kepada kurang tajamnya verifikasi dan analisis yang dilakukan oleh 

pegawai pemberi kredit (MMM, MKA dan MKS). Namun hal sejauh ini hal 
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tersebut masih dapat diatasi dengan adanya training yang diselenggarakan PT 

Bank X ataupun sharing ilmu dan pengalaman yang dilakukan oleh para pegawai 

Bank X cabang Arteri Pondok Indah dengan Bank X cabang lain pada saat 

dilakukan forum pegawai yg diselenggarakan oleh Cluster Manager sebulan 

sekali. 

 

B. SARAN 

Selain dari kesimpulan di atas, penulis juga memberikan beberapa saran 

mengenai prosedur pemberian kredit pada PT Bank X cabang Arteri Pondok Indah. 

Beberapa sarannya adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan MMM, MKS dan MKA lebih teliti dalam hal verifikasi calon 

debitur, dengan cara mencari informasi kepada orang-orang terdekat calon 

debitur (tetangga, keluarga, suplier ataupun customer). 

2. Diharapkan pihak bank melakukan pengawasan kredit secara teratur, hal ini 

diharapkan supaya debitur tidak menyalahgunakan kredit yang diberikan dan 

menghindari adanya kredit bermasalah. 

3. Diharapkan pihak Bank X mengajarkan para debitur untuk melakukan 

pembayaran secara harian atau mingguan agar terasa  ringan dan juga 

membiasakan debitur untuk menabung. 

4. Diharapkan pihak bank melakukan training atau forum secara rutin yang 

bertujuan untuk sharing ilmu atau pengalaman antar pegawai kredit. 

5. Diharapkan pihak bank dalam pencapaian target juga mengutamakan dan 

memperhatikan kualitas kredit kredit yang diberikan. 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
 

Data Keuangan Usaha 
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Lampiran 7 
 

Identitas Pemilik Agunan 
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Lampiran 8 
 

BI Checking 
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Lampiran 9 
 

Verifikasi MKA 
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Lampiran 10 
Micro Banking Scoring System 
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Nota Analisa Kredit 
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Lampiran 11 
 

Perjanjian Kredit (PK)  
 

 
PERJANJIAN KREDIT 

NOMOR : 
 

Perjanjian kredit ini  dibuat dan ditandatangani di  pada hari Selasa, 06 Nopember 2012 oleh dan 
antara : 
 

I. Tuan/Nyonya/Nona, MKS 15 Micro Mandiri Manager, PT. Bank X (Persero) Tbk. Micro Business Unit, 
bertempat tinggal di Jl. Lapangan Stasiun No. 2 Jakarta Barat 11110 DKI JAKARTA, Nomor Induk 
Pegawai 1150000005, dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana tertuang dalam [ 
nama, nomor dan tanggal dokumen kuasa ], selaku kuasa dari dan dengan demikian bertindak  untuk 
dan atas nama  PT. Bank X (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan 
perundang-undangan RI dan berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut “Bank”.  

 

II. [Tuan/Nyonya*]  A  , Wiraswasta, bertempat tinggal di KEMAYORAN, JL. A , pemegang KTP. no. 
09.5261.5209.0006 diterbitkan oleh Lurah KEMAYORAN, Kecamatan .............., Kab/Kodya ........... 
bermasa laku sampai dengan tanggal 02/02/2011 dan untuk melakukan perbuatan hukum 
sebagaimana diatur dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari  [Suami/Istri *] yakni 
[Tuan/Nyonya*] SANTI, LAINNYA, bertempat tinggal di KEMAYORAN,  JL.A KEMAYORAN, 
pemegang KTP. no. 09.5206.3331.0421 diterbitkan oleh Lurah KEMAYORAN, Kecamatan ..........., 
Kab/Kodya ............ bermasa laku sampai dengan tanggal , yang turut menandatangani Perjanjian ini 
/ sebagaimana ternyata dari surat persetujuan [Suami/Istri*]  tanggal [tgl. srt.] terlampir dan 
merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian  ini *,  untuk selanjutnya disebut “Debitur”. 

 
Bank dan Debitur untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut juga “Para Pihak”. 
 
Para Pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu 
menerangkan sebagai berikut : 
 
1. Atas permohonan Debitur sesuai aplikasi no A1306071150000198, tanggal  .................., Bank 

telah menyetujui untuk memberikan kredit  ..............................  (untuk selanjutnya disebut 
"Kredit") sebagaimana dimaksud dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) no.  
A1306071150000198 tanggal ...................  

2. Bahwa SPPK tersebut telah diterima serta disetujui maksud dan isinya oleh Debitur, terbukti 
dengan telah ditandatangani dan dikembalikannya tindasan SPPK kepada Bank. Dokumen 
tersebut  seluruhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. 

 
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pihak sepakat untuk mengatur pemberian Kredit 
tersebut dalam Perjanjian Kredit  yang dibuat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut (Perjanjian Kredit  ini, 
berikut semua lampiran, perubahan dan penambahannya dari waktu kewaktu selanjutnya disebut "Perjanjian 
Kredit"). 

 
Pasal  1 

Jumlah, Tujuan, Sifat,  Jangka Waktu, dan Angsuran Kredit 
1. Bank setuju untuk memberikan Kredit kepada Debitur sebesar Rp. ........................  (terbilang.) 

untuk tujuan ...............................  
2. Sifat Kredit adalah non revolving. 
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3. Jangka waktu Kredit ditetapkan selama ..... bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan 
Perjanjian Kredit.  

4. Fasilitas Kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Debitur dengan cara angsuran tetap 
yaitu jumlah angsuran pokok berikut bunganya dalam  .......X angsuran bulanan berturut-turut tiap-
tiap kali sebesar Rp  ...................... (terbilang)  

5. Berakhirnya jangka waktu Kredit sebagaimana tercantum pada ayat 3 pasal ini tidak dengan 
sendirinya menyebabkan Kredit lunas.  

Pasal 2 
Pencairan Kredit 

Pencairan Kredit dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening tabungan atau 
giro atas nama Debitur setelah : 
a. Perjanjian Kredit ditandatangani sesuai ketentuan 
b. Dilakukan pengikatan agunan sesuai dengan yang dipersyaratkan Bank. 
c. Dilakukan penutupan asuransi jiwa dengan syarat Banker’s Clause PT. Bank X (Persero) Tbk, 

pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan Bank  
d. Dilakukan penutupan asuransi kerugian untuk agunan yang dapat diasuransikan dengan syarat 

Banker’s Clause PT. Bank X (Persero) Tbk, pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan 
Bank  

 
Pasal 3 

Pembayaran Kembali 
1. Debitur dengan ini mengikatkan diri untuk melunasi Kredit yang diterimanya berikut bunga, denda 

maupun kewajiban-kewajiban lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, sesuai dengan jadual 
angsuran yang ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian 
Kredit ini. 

2. Untuk keperluan tersebut, Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk membebani 
rekening tabungan atau giro  no. _______atau rekening-rekening lainnya milik Debitur yang ada 
pada Bank. 

3. Debitur dapat melakukan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (PSJT) dengan ketentuan sbb. :  
a. Dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran bulanan. 
b. Penalti sebesar 2 % dari baki debet / sisa pokok kredit. 
c. Biaya administrasi sebesar 6% dari baki debet / sisa pokok kredit. 
d. Bila tanggal pelunasan tidak sama dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran 

bulanan, perhitungan didasarkan pada baki debet periode berjalan ditambah bunga berjalan. 
4. Pelunasan sebagian kredit sebelum jatuh tempo diperkenankan dengan ketentuan sbb : 

1) Penalti sebesar 2% dari baki debet / sisa pokok kredit. 
2) Biaya administrasi sebesar 2% dari baki debet / sisa pokok kredit. 

Pasal 4 
Bunga dan Biaya-Biaya Lainnya 

1. Debitur wajib membayar bunga sebesar  ......%   flat per tahun yang dihitung dari pinjaman pokok. 
2. Debitur dikenakan biaya-biaya sebagaimana diatur dalam SPPK, dan wajib dibayar kepada Bank 

selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.   
3. Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lain yang diatur dalam Perjanjian Kredit ini dapat berubah 

sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank. Perubahan tersebut akan 
diberitahukan secara tertulis kepada Debitur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan 
tersebut mulai berlaku dan mengikat Debitur serta penanggung/penjamin (jika ada). 

Pasal 5 
Denda 

Apabila Debitur melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib 
dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu 
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yang ditentukan, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, Debitur dikenakan 
denda sebesar 2 (dua) % per tahun di atas suku bunga sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat 1 
Perjanjian Kredit ini, yang diperhitungkan dari jumlah yang tidak atau terlambat dibayar oleh Debitur. 

Pasal 6 
Agunan dan Asuransi 

1. Untuk menjamin pembayaran kembali Kredit secara tertib sesuai dengan Perjanjian Kredit, dengan 
ini Debitur menyerahkan agunan berupa :  
......................................................... 
......................................................... 

2. Terhadap agunan tersebut pada ayat 1, Debitur setuju untuk menandatangani perjanjian 
pengikatan agunan yang disyaratkan Bank. 

3. Debitur menjamin bahwa agunan yang diserahkan kepada Bank adalah milik Debitur. 
4. Dalam hal Bank karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas 

agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang 
berdasarkan Perjanjian Kredit ini maupun perubahannya, Debitur dengan ini bertanggung jawab 
dan membebaskan Bank dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun 
dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut dan untuk itu, apabila 
diperlukan Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan tindakan-tindakan 
hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya.  Pemberian kuasa ini tidak 
menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab Debitur untuk melindungi hak dan kepentingan 
Bank dari tuntutan maupun gugatan tersebut. 

5. Debitur wajib mengasuransikan agunan yang dapat diasuransikan (insurable) minimal atas resiko 
kebakaran atau TLO (total loss only) dan dengan kondisi serta nilai pertanggungan menurut 
ketentuan yang berlaku di Bank, kepada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan Bank dengan 
menggunakan syarat Banker’s Clause. Premi asuransi tersebut menjadi beban dan wajib dibayar 
oleh Debitur.  

6. Dalam hal Debitur merupakan perorangan, maka Debitur wajib menutup asuransi jiwa kredit 
dengan nilai pertanggungan minimal sebesar baki debet / sisa pokok kredit, kepada  perusahaan 
asuransi yang menjadi rekanan Bank dengan menggunakan syarat Banker’s Clause, namun 
preminya menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur.  

Pasal 7 
Pembatalan Dan Kejadian Kelalaian 

1. Berdasarkan pertimbangan Bank, Bank berhak untuk membatalkan secara otomatis  seluruh 
jumlah Kredit yang belum ditarik oleh Debitur, apabila kondisi Debitur menurun menjadi kurang 
lancar, diragukan atau macet.  Pembatalan semacam itu tidak mengurangi hak-hak Bank 
berdasarkan Perjanjian Kredit. 

2. Yang disebut Kejadian Kelalaian adalah sebagai berikut : 
a. Jika menurut pendapat Bank, Debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan 

telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit dan atau dokumen 
agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu 
jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit; 
atau 

b. Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan Debitur dan atau pernyataan dan jaminan 
penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam 
Perjanjian Kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank tidak benar atau tidak 
seluruhnya benar; atau 

c. Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank sehubungan dengan 
Perjanjian Kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut 
pendapat Bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank 
adalah penting pada waktu Perjanjian Kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan 
atau dibuat pengubahannya; atau  
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d. Jika Debitur (perorangan) ditaruh di bawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya 
untuk mengurus harta kekayaannya, atau Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang 
berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau  

e. Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian 
maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau 
musnah; atau  

f. Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi 
Bank untuk melindungi kepentingannya;   

3. Jika terjadi salah satu kejadian kelalaian sebagaimana diatur pada ayat 2 pasal ini, maka Bank 
berhak : 
a. Menyatakan baki debet jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan 

segera atas tagihan pertama Bank dan jika Debitur dan atau penjamin dan atau pemilik 
barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit dan 
atau dokumen agunan, maka Bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap 
tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank. 

b. Memberikan peringatan dalam bentuk surat teguran / peringatan atau akta lain yang sejenis 
yang dikirimkan ke alamat Debitur. 

c. Sewaktu-waktu dapat memasang peringatan / pengumuman yang dapat dibaca oleh khalayak 
umum termasuk tetapi tidak terbatas pada peringatan dalam bentuk papan peringatan (plank, 
stiker atau yang dianggap lazim) yang dipasang atau ditempelkan pada rumah dan tanah  atau 
barang yang menjadi agunan kredit atau melalui media massa. 

 
Pasal 8 

Pembukuan dan Pembuktian 
1. Setelah penarikan dana oleh Debitur, Bank akan menyelenggarakan pembukuan dan catatan-

catatan lain sesuai sistem akuntansi yang berlaku pada Bank dan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesia.  

2. Debitur  dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan Bank sehubungan dengan pemberian 
Kredit oleh Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit sebagai bukti yang sah tentang 
jumlah terhutang. 

3. Jika terjadi kelalaian atau keterlambatan dalam pelaksanaan salah satu kewajiban Debitur, maka 
lewatnya waktu saja memberi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan 
kewajibannya. 

 
Pasal 9 

Kesanggupan Debitur 
Debitur dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank, bahwa selama Debitur karena sebab 
apapun juga masih berhutang kepada Bank, Debitur berjanji kepada Bank dan menyanggupi untuk 
melakukan hal-hal tersebut di bawah ini : 
1. Menggunakan semua baki debet untuk kepentingan/kebutuhan sesuai dengan tujuan penggunaan 

yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit; 
2. Mengizinkan petugas dan atau kuasa/wakil Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk 

sewaktu-waktu memeriksa pembukuan Debitur dan bukti-bukti yang terkait, memeriksa barang 
agunan maupun tempat tinggal Debitur dan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh 
Bank;  

3. Tidak akan mengajukan permohonan kepada pengadilan atau pihak yang berwenang lainnya 
untuk dinyatakan pailit atau agar diangkat pengampu atas suatu bagian atau semua aset Debitur; 

4. Wajib  memelihara  dan  mempertimbangkan  nilai  barang  agunan yang berkaitan dengan 
dokumen agunan sehingga kepentingan Bank tidak dirugikan; 

5. Membayar semua biaya dan setiap denda yang dibebankan oleh Bank; 
6. Mengijinkan Bank untuk mengalihkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak 

lain; 
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7. Memberi  izin  kepada  Bank  untuk  mengungkapkan  semua hal ikhwal syarat dan ketentuan 
pinjaman Debitur, keadaan Debitur dan pinjaman Debitur kepada Bank, kepada pihak yang 
ditunjuk Bank, termasuk pihak yang akan membeli atau menerima peralihan piutang Bank 
terhadap Debitur. Untuk maksud tersebut di atas, Debitur melepaskan haknya untuk 
menuntut/menggugat Bank tentang pengungkapan keterangan ini, dan sepanjang perlu Debitur 
memberi kuasa kepada Bank untuk mewakili dan bertindak atas nama Debitur untuk melakukan 
penggungkapan itu; 

 
Pasal 10 

Komunikasi 
Segala komunikasi mengenai dan atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini harus dilakukan 
secara tertulis dan harus dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung atau dikirimkan 
dengan kurir dengan memperoleh tanda terima atau dengan surat tercatat kepada alamat sebagai 
berikut :  

 
PT. Bank X (Persero) Tbk 

Micro Business Unit (MBU) -  JAKARTA .......... 
Jl. ........................................................ 11110 DKI JAKARTA 

Telepon / Fax : 
 
 

Pasal 11 
Kuasa-Kuasa 

1. Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk pada waktunya dan jika dianggap perlu 
oleh Bank; 
a. menetapkan sendiri besarnya jumlah terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan 

Perjanjian Kredit dan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, atas dasar pembukuan, rekening koran dan catatan-
catatan yang diselenggarakan oleh Bank; 

b. mendebet rekening pinjaman dan atau rekening-rekening lainnya atas nama Debitur yang ada 
pada Bank guna membayar kewajiban yang masih terhutang oleh Debitur kepada Bank, baik 
hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan fasilitas Kredit 
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit ini.  

2. Dalam hal diperlukan kuasa khusus bagi Bank untuk melaksanakan hal-hal tersebut pada 
Perjanjian Kredit ini, maka Debitur dengan ini menyatakan bahwa kuasa tersebut kata demi kata 
haruslah dianggap telah tercantum dalam Perjanjian Kredit  ini. 

3. Kuasa-kuasa yang termaktub dalam Perjanjian Kredit merupakan bagian dan satu kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit, yang tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa 
tersebut, dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak berakhir 
karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
yang berlaku di Republik Indonesia atau karena sebab apapun juga. 

4. Debitur dengan tegas melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 1814 dan 
pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia. 

 
 

Pasal 12 
Aneka Ketentuan dan Kedudukan Hukum 

1. Untuk pengakhiran Perjanjian Kredit, Debitur dengan ini mengesampingkan semua peraturan 
perundang-undangan yang mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran 
suatu perjanjian dan untuk pengakhiran Perjanjian Kredit ini oleh Bank, Bank tidak dapat 
diwajibkan atau dituntut untuk membayar ganti rugi dalam jumlah berapapun juga kepada Debitur. 
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2. Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibat hukumnya Para Pihak sepakat memilih tempat 
kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang 
wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor Bank yang memberi Kredit. 

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank berhak untuk mengajukan 
tuntutan hukum terhadap Debitur melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam 
wilayah Republik Indonesia. 

Demikian Perjanjian Kredit ini ditandatangani oleh Para Pihak di atas meterai cukup pada tempat dan 
tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian Kredit ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing 
memiliki kekuatan pembuktian yang sama. 
 
 
Debitur,       PT. Bank X (Persero) Tbk           

MBU - .............................. 
 

MeteraiRp. 6.000,- 
 
______________________                                                         ______________________ 
Nama    : A              Nama  : MMM 
   
 
Menyetujui 
Suami/Istri Debitur 
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Surat Penawaran Pemberian Kredit 
 
 

No : A1306071150000198 
Tanggal : 06/11/2012 
Lamp :  
 
Kepada Yth, 
AMAT 
JL. A 
 
Perihal : Surat Penawaran Pemberian Kredit 

 
Menunjuk permohonan kredit Saudara tanggal ................., dengan ini kami beritahukan bahwa kami 
menyampaikan penawaran pemberian kredit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: 
1. Limit Kredit  : Rp. ...................  (terbilang) 
2. Tujuan Kredit  : Usaha / Serbaguna 
3. Bunga  : .... % per tahun flat. 

Denda keterlambatan  : 2% diatas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah 
tunggakan. 

4. Sifat Kredit  : Non Revolving 
5. Biaya 

a. provisi  : Rp .................... 
b. administrasi  : Rp. ................... 
c. materai  : Rp …………….. 
d. premi asuransi  : Rp. ……………. 
e. notaris/ pengikatan agunan : Rp. …………….. 

Biaya tersebut diatas ditanggung debitur dan harus dibayar/disetor kepada Bank selambat-
lambatnya saat penandatanganan Perjanjian Kredit. Biaya-biaya yang telah dibayar/disetor tidak 
dapat ditarik kembali 

6. Jangka waktu   : ……bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian 
kredit. 

7. Jumlah angsuran   : Pembayaran angsuran (pokok berikut bunga) setiap bulan 
sebesar Rp. .................  

8. Agunan   : ……………………. 
9. Syarat Penarikan Kredit : 

a. Perjanjian Kredit telah ditandatangani sesuai ketentuan 
b. Telah dilakukan pengikatan agunan sesuai yang dipersyaratkan Bank. 
c. Telah dilakukan penutupan asuransi jiwa dengan syarat Banker’s Clause PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk, pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan Bank. 
d. Telah dilakukan penutupan asuransi kerugian untuk agunan yang dapat diasuransikan dengan 

syarat Banker’s Clause PT. Bank X (Persero) Tbk, pada perusahaan asuransi yang menjadi 
rekanan Bank. 

10. Lain-lain :    
a. Pencairan kredit dilakukan melalui pemindah-bukuan ke rekening Tabungan/Giro Mandiri atas 

nama Saudara. 
b. Setiap saat petugas Bank dapat melakukan kunjungan ke lokasi usaha Saudara / obyek yang 

dibiayai tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 
c. Penerima Kredit dapat melakukan pelunasan seluruh kredit sebelum jatuh tempo dengan 

ketentuan sbb :  
1) Dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran bulanan. 
2) Penalti sebesar 2 % dari baki debet. 
3) Biaya administrasi sebesar 6% dari baki debet / sisa pokok kredit. 
4) Bila tanggal pelunasan tidak sama dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran 

bulanan, perhitungan didasarkan pada baki debet periode berjalan ditambah bunga berjalan. 
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11. Pelunasan sebagian kredit sebelum jatuh tempo diperkenankan dengan ketentuan sbb : 
a. Penalti sebesar 2% dari baki debet. 
b. Biaya administrasi sebesar 2% dari baki debet. 

Guna menindaklanjuti UU Anti Korupsi serta dalam rangka peningkatan good corpotare governance, 
Saudara diminta untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada 
Pejabat atau Karyawan Bank atau pihak yang mewakili kepentingan Bank berkenaan dengan 
penawaran pemberian kredit ini. 

 
Apabila Saudara bermaksud menggunakan fasilitas kredit ini, diharapkan kehadirannya di Kantor kami 
selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini,  untuk : 
- menyerahkan Surat Penawaran Pemberian Kredit ini yang Saudara tandatangani diatas materai 

Rp.6.000,00,   
- menyelesaikan pembayaran biaya-biaya kredit  
- menanda tangani Perjanjian Kredit dan pengikatan agunan., 

 
Surat Penawaran Pemberian Kredit ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dan tidak dapat 
dipisahkan dengan Perjanjian Kredit yang dibuat atas dasar surat pemberitahuan ini setelah 
dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas.  
 
Penawaran ini tidak bersifat mengikat dan dapat dibatalkan secara sepihak berdasarkan pertimbangan 
Bank dan sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit antara Saudara dan Bank 

 
Demikian  agar maklum, terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara 
 

 
PT. Bank X (Persero) Tbk 
MBU -  JAKARTA ARTERI PONDOK INDAH 
 
 
 
MKS 15 

Mikro Mandiri Manager 
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Surat Penolakan Kredit Mikro 
 

 
Nomor  : …………………….. 
Tanggal  : …………………….. 
 
 
Kepada Yth. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
 
 
Perihal  : Permohonan Kredit Usaha Mikro 
 
Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan Bapak/Ibu/Saudara terhadap Bank X. Setelah 
memproses permohonan Bapak/Ibu/Saudara untuk memperoleh fasilitas Kredit Usaha Mikro, dengan 
ini kami beritahukan bahwa permohonan Bapak/Ibu/Saudara pada saat ini belum dapat kami penuhi. 
 
Demikian kami sampaikan, kami mengharapkan Bapak/Ibu/Saudara dapat memanfaatkan produk-
produk jasa/pelayanan Bank Mandiri lainnya.  
 
Atas perhatian dan kepercayaan Bapak/Ibu/Saudara kepada Bank Mandiri kami sampaikan terima 
kasih. 
 
 
 
 
PT  BANK X (Persero) Tbk 
          Micro Business Unit 
 
 
 
 
 
       (…………………….......) 
        Mikro Mandiri Manager 
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Checklist Pemenuhan Dokumen Kredit Usaha Mikro 
 

 

CHECKLIST PEMENUHAN PERSYARATAN DOKUMEN KUM 

Perjanjian Kredit ........................ 

Nomor : ......................  tanggal [tanggal] [bulan] [tahun] 

Tanggal Review : xx xxxxxx xxxx 

Nama Debitur : .....................  

   

Jenis Kredit : KREDIT USAHA MICRO BANKING (KUM Mandiri/KUM Mapan/KUM Prima/KUM 
Kelompok) 

   

Limit Disetujui :  Rp x.xxx.xxx.xxx,xx 

   

 

PEMENUHAN 

No. 
Urut NAMA DOKUMEN 

SDH BLM NO. 
DOK 

TGL. 

PEMENUHAN 

A. 
SYARAT PENANDATANGAN  

PK/ADD PK 

    

1. Mengembalikan tembusan Surat Penawaran Pemberian 
Kredit (SPPK).  

ü    

2. Telah menyerahkan Surat Persetujuan Suami atau Istri 
atau turut menandatangani Perjanjian Kredit. 

ü    

Telah membayar dana tunai untuk keperluan 
pembayaran sebagai berikut (apabila ada): 

    3. 

a. Provisi kredit Rp ........................ ü    
 b. Biaya Meterai Rp ....................... ü    

 c. Titipan biaya asuransi bagi agunan utama/obyek kredit 
dan atau agunan tambahan kredit yang insurable 
ditutup. 

    

4. Telah menyerahkan copy legalitas usaha, identitas diri, 
dan pas photo 4x6  3 lembar. 

ü    
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B. LEGALITAS KREDIT 
    

1. Surat Permohonan dari Debitur. ü    

2. Persetujuan dari Pejabat yang berwenang. ü    

3. Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK). ü    

C. 
SYARAT EFEKTIF/ 

PENARIKAN KREDIT 

    

1. Debitur telah menandatangani Perjanjian Kredit sesuai 
dengan ketentuan. 

ü    

D. LEGALITAS USAHA 
    

 SIUP atau TDP atau Ijin HO atau SITU atau NPWP atau 
Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan atau 
perijinan lainnya dari Instansi terkait (Apabila 
dipersyaratkan) 

ü    

LAIN-LAIN 
Setelah penarikan kredit, debitur menyerahkan bukti penutupan asuransi atas agunan yang insurable baik 
agunan utama/obyek kredit maupun agunan tambahan melalui perusahaan asuransi rekanan PT Bank X 
(Persero) Tbk dengan syarat Banker’s Clause PT Bank X (Persero) Tbk. Nilai pertanggungan sesuai 
ketentuan dan persetujuan PT Bank X (Persero), Tbk. 

 
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah meneliti kelengkapan dokumen-dokumen tersebut di atas 
dengan sebenarnya. 

 

Pemeriksa, (MKA)  : xxxxxxxxxxxx 
 
 
 

Mengetahui, (MMM)  : xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

Rekomendasi, (Cluster Manager) : xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

SETUJU / DITOLAK EFEKTIF  **) 
Catatan Manager : 
 
 *) Sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Usaha. 
**) Coret yang tidak perlu. 
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Berita Acara Serah Terima Agunan 
 

 
BERITA ACARA 

SERAH TERIMA DOKUMEN  
No ………………….. 

 
Pada hari ini ……………., tanggal ………………. telah dilakukan serah terima dokumen dari 
PIHAK PERTAMA: 
 
I. Nama   : …………………. 

No KTP    : ………………….  
 Alamat    : ………………….  
   Kepada PIHAK KEDUA 
II.  Nama    : …………………..  
 NIP    : ………………….. 
 Jabatan    : Mikro Mandiri Manager   
      Unit Kerja         : Micro Business Unit ………………. 

 
Dengan ketentuan dibawah ini : 
 
1. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK 

KEDUA mengakui telah menerima dari PIHAK PERTAMA dokumen sebagai berikut: 
 

No 
Rekening 

Nama 
Nasabah 

Jenis 
Dokumen 

No Bukti 
Dokumen 

Masa Berlaku 
Agunan 

     

 

2. Bahwa mulai sejak tanggal serah terima ini maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk 
menyimpan dokumen tersebut diatas sesuai ketentuan Bank Mandiri. 

3. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bahwa dokumen tidak akan ditarik sampai kredit 
sesuai Perjanjian Kredit No………………. tanggal …………… telah lunas atau dinyatakan lunas 
oleh PIHAK KEDUA  

 
Demikian Berita Acara Serah Terima Agunan ini dibuat dengan sebenarnya dan 
ditandatangani di <kota>   pada hari dan tanggal tersebut di atas. 

<kota>         ,< tanggal> 
 

           PIHAK PERTAMA                                                                PIHAK KEDUA 
                 Debitur                                                                       Mikro Mandiri Manager  
 
 
          (…………………..)                                        (Nama MMM) 
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Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan 
 

 
SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN PERSEDIAAN 

 
Pada hari ini [hari], tanggal [angka] [huruf] yang bertanda tangan dibawah ini : 
 

I. [Tuan/Nyonya*]  [nama debitur]  , [pekerjaan debitur], bertempat tinggal di [alamat] [nama 
kota], pemegang KTP. no. [no KTP] diterbitkan oleh Lurah [kelurahan], Kecamatan 
[kecamatan] Kab/Kodya [nama kota] dan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana 
diatur dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari [Suami/Istri] yakni [Tuan/Nyonya] 
[nama suami/istri], [pekerjaan suami/istri], bertempat tinggal di [alamat] [nama kota], 
pemegang KTP. no. [no KTP] diterbitkan oleh Lurah [kelurahan], Kecamatan [kecamatan], 
Kab/Kodya [nama kota], untuk selanjutnya dalam akta ini disebut :---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- “PEMBERI KUASA”------------------------------------------------ 

 
PEMBERI KUASA dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : 
1. Bahwa PEMBERI KUASA adalah sebagai pemilik yang atas barang-barang persedian 

berupa [jenis barang persediaan] yang terletak di [lokasi penyimpanan barang persediaan] 
baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang selanjutnya dalam 
akta ini disebut “Barang Persediaan” 

2. Bahwa PEMBERI KUASA telah memperoleh fasilitas kredit [jenis kredit] berdasarkan akta 
Perjanjian Kredit [nomor akta PK dan tanggal PK] selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit” 

3. Kuasa yang diberikan oleh PEMBERI KUASA baru dapat digunakan apabila PEMBERI 
KUASA telah wanprestasi/ingkar janji/lalai berdasarkan Perjanjian Kredit. 

Bahwa PEMBERI KUASA dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan sepenuhnya 
kepada : 
 

II. Tuan/Nyonya/Nona, [nama MMM], Micro Mandiri Manager, PT. Bank X (Persero) Tbk. 
Micro Business Unit [nama unit], bertempat tinggal di [alamat] [nama kota], Nomor Induk 
Pegawai [NIP], dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana tertuang dalam [ 
nama, nomor dan tanggal dokumen kuasa ], selaku kuasa dari dan dengan demikian 
bertindak  untuk dan atas nama  PT. Bank X (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang 
didirikan berdasarkan perundang-undangan RI dan berkedudukan di Jakarta, untuk 
selanjutnya disebut : ------------------------------------------------------------------------------------------
“PENERIMA KUASA”--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------KHUSUS---------------------------------------------------------- 

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA melakukan tindakan-tindakan hukum sebagai 
berikut: 
1. Melepaskan hak atau menjual / memindahtangankan dalam bentuk apapun juga kepada 

orang atau pihak siapa dan manapun atas Barang Persediaan. 
2. Menawarkan kepada siapapun juga termasuk kepada dirinya sendiri sebagai PENERIMA 

KUASA 
3. Menentukan pembeli dan nilai/harga penjualan atas Barang Persediaan termasuk 

menerima pembayarannya dan menggunakannya untuk melunasi/mengurangi kewajiban 
PEMBERI KUASA berdasarkan Perjanjian Kredit 

4. Membayar biaya-biaya dan ongkos yang timbul berkenaan dengan penjualan Barang 
Persediaan. 
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5. Menghadap pejabat-pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan atau 
penjelasan-penjelasan, melakukan penolakan, menandatangani akta-akta atau 
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan itu. 

6. Melakukan tindakan apapun juga yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan 
pemberian kuasa ini tanpa ada yang dikecualikan. 

 
Sehubungan dengan pemberian kuasa ini, maka PEMBERI KUASA dengan ini 
membebaskan PENERIMA KUASA dari segala resiko ataupun kerugian yang timbul akibat 
dari tuntutan pihak ketiga lainnya. 
 
Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi dan tidak dapat ditarik kembali, diubah, dan atau 
tidak akan berakhir dikarenakan sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 
1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikarenakan sebab apapun juga tanpa 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PENERIMA KUASA. 
 
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan akan berakhir setelah adanya pemberitahuan dari 
PENERIMA KUASA yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban PEMBERI KUASA 
sehubungan dengan Perjanjian Kredit tersebut diatas berakhir/dinyatakan selesai / lunas. 
 
 
PEMBERI KUASA 
 
 
materai 
 
 
( nama debitur )       (nama suami/istri debitur) 
----------------------      -------------------------------- 
Debitur        Suami / Istri Debitur 
   
 
 
PENERIMA KUASA 
 
 
 
 
 
(nama MMM) 
------------------------- 
(Jabatan) 
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Surat Kuasa Menjual Agunan 
 

 
SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN 

 
Pada hari ini [hari], tanggal [angka] [huruf] yang bertanda tangan dibawah ini : 
 

I. [Tuan/Nyonya*]  [nama debitur]  , [pekerjaan debitur], bertempat tinggal di [alamat] [nama 
kota], pemegang KTP. no. [no KTP] diterbitkan oleh Lurah [kelurahan], Kecamatan 
[kecamatan] Kab/Kodya [nama kota] dan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana 
diatur dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari [Suami/Istri] yakni [Tuan/Nyonya] 
[nama suami/istri], [pekerjaan suami/istri], bertempat tinggal di [alamat] [nama kota], 
pemegang KTP. no. [no KTP] diterbitkan oleh Lurah [kelurahan], Kecamatan [kecamatan], 
Kab/Kodya [nama kota], untuk selanjutnya dalam akta ini disebut :---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- “PEMBERI KUASA”------------------------------------------------ 

 
PEMBERI KUASA dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : 
1. Bahwa PEMBERI KUASA adalah sebagai pemilik yang atas barang-barang berupa :  

a. [jenis barang persediaan] yang terletak di [lokasi penyimpanan barang persediaan] 
baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari 

b. [jenis barang agunan] merk [merk agunan], No Rangka [no rangka], No Mesin [no 
mesin] No Polisi [nopol], BPKB No [no bpkb] atas nama [nama yang tertera di BPKB] 
yang selanjutnya dalam akta ini disebut “Agunan” 

2. Bahwa PEMBERI KUASA telah memperoleh fasilitas kredit [jenis kredit] berdasarkan 
akta Perjanjian Kredit [nomor akta PK dan tanggal PK] selanjutnya disebut “Perjanjian 
Kredit” 

3. Kuasa yang diberikan oleh PEMBERI KUASA baru dapat digunakan apabila PEMBERI 
KUASA telah wanprestasi/ingkar janji/lalai berdasarkan Perjanjian Kredit. 

Bahwa PEMBERI KUASA dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan sepenuhnya 
kepada : 
 

II. Tuan/Nyonya/Nona, [nama MMM], Micro Mandiri Manager, PT. Bank X (Persero) Tbk. 
Micro Business Unit [nama unit], bertempat tinggal di [alamat] [nama kota], Nomor Induk 
Pegawai [NIP], dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana tertuang dalam [ 
nama, nomor dan tanggal dokumen kuasa ], selaku kuasa dari dan dengan demikian 
bertindak  untuk dan atas nama  PT. Bank X (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang 
didirikan berdasarkan perundang-undangan RI dan berkedudukan di Jakarta, untuk 
selanjutnya disebut : ---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------“PENERIMA KUASA”--------------------------------------------
--------------------------------------------------------KHUSUS---------------------------------------------------- 

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA melakukan tindakan-tindakan hukum sebagai 
berikut: 
1. Melepaskan hak atau menjual / memindahtangankan dalam bentuk apapun juga kepada 

orang atau pihak siapa dan manapun atas Agunan. 
2. Menawarkan kepada siapapun juga termasuk kepada dirinya sendiri sebagai PENERIMA 

KUASA. 
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3. Menentukan pembeli dan nilai/harga penjualan atas Agunan termasuk menerima 
pembayarannya dan menggunakannya untuk melunasi/mengurangi kewajiban PEMBERI 
KUASA berdasarkan Perjanjian Kredit 

4. Membayar biaya-biaya dan ongkos yang timbul berkenaan dengan penjualan Agunan. 
5. Menghadap pejabat-pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan atau 

penjelasan-penjelasan, melakukan penolakan, menandatangani akta-akta atau 
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan itu. 

6. Melakukan tindakan apapun juga yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan 
pemberian kuasa ini tanpa ada yang dikecualikan. 

 
Sehubungan dengan pemberian kuasa ini, maka PEMBERI KUASA dengan ini 
membebaskan PENERIMA KUASA dari segala resiko ataupun kerugian yang timbul akibat 
dari tuntutan pihak ketiga lainnya. 
 
Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi dan tidak dapat ditarik kembali, diubah, dan atau 
tidak akan berakhir dikarenakan sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 
1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikarenakan sebab apapun juga tanpa 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PENERIMA KUASA. 
 
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan akan berakhir setelah adanya pemberitahuan dari 
PENERIMA KUASA yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban PEMBERI KUASA 
sehubungan dengan Perjanjian Kredit tersebut diatas berakhir/dinyatakan selesai / lunas. 
 
 
PEMBERI KUASA 
 
 
materai 
 
 
( nama debitur )       (nama suami/istri debitur) 
----------------------      -------------------------------- 
Debitur        Suami / Istri Debitur 
   
 
PENERIMA KUASA 
 
 
 
 
 
(nama MMM) 
------------------------- 
(Jabatan) 
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Surat Peringatan I 
 

 
Nomor   : [kode Cabang]/[nomor surat]/[tahun] 
Tanggal  : [tanggal] [bulan] [tahun] 
Lampiran : [angka] ([huruf]) lembar 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu/Sdr. [nama lengkap debitur] 
[alamat lengkap debitur] 
[nama kota] [kode pos] 
 

Perihal : Surat Peringatan I Kredit Segmen Mikro  
 
Dengan hormat, 
 
Sehubungan dengan fasilitas Kredit Segmen Mikro yang telah Bapak/Ibu/Saudara terima 
berdasarkan pencatatan dan administrasi kami dengan ini kami ingatkan : 
 

1. Bahwa sampai dengan tanggal [tanggal surat] Bapak/Ibu/Sdr. telah menunggak 
pembayaran angsuran kredit selama 29 hari. 

2. Jumlah kewajiban yang harus Bapak/Ibu/Sdr. lunasi sampai dengan tanggal surat ini 
adalah sebesar Rp [angka] ([terbilang]) dengan rincian sebagai berikut: 

 
a. Tunggakan Pokok   : Rp [angka],- 
b. Tunggakan Bunga   : Rp [angka],- 
c. Denda Angsuran Pokok  : Rp [angka],- 
d. Denda Bunga   : Rp [angka],- 
Total tunggakan   : Rp [angka],- 

 
3. Jumlah kewajiban tersebut harus segera Bapak/Ibu/Sdr. lunasi. Jumlah tersebut 

diatas akan bertambah sesuai dengan penambahan hari sejak tanggal Surat 
Peringatan ini. 

 
Apabila Bapak/Ibu/Sdr. telah melaksanakan kewajiban tersebut, surat ini harap dianggap 
sebagai pemberitahuan dan dapat diabaikan. 
 
Demikian kami sampaikan untuk mendapat perhatian Bapak/Ibu/Saudara sepenuhnya. 
 
Hormat kami, 
 
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. 
Micro Banking Unit [nama cabang] 
 
 
 
[Nama Mikro Mandiri Manager] 
(Jabatan) 
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Surat Peringatan II 
 

 
Nomor   : [kode Cabang]/[nomor surat]/[tahun] 
Tanggal  : [tanggal] [bulan] [tahun] 
Lampiran : [angka] ([huruf]) lembar 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu/Sdr. [nama lengkap debitur] 
[alamat lengkap debitur] 
[nama kota] [kode pos] 
 

Perihal : Surat Peringatan II Kredit Segmen Mikro  
 
Dengan hormat, 
 
Sehubungan dengan surat peringatan pertama yang telah kami kirimkan, dengan ini kami sampaikan 
peringatan kedua kepada Bapak/Ibu/Sdr. untuk segera memenuhi seluruh kewajiban Bapak/Ibu/Sdr.  
 
1. Bahwa sampai dengan tanggal [tanggal surat] Bapak/Ibu/Sdr. telah menunggak pembayaran 

angsuran kredit selama 44 hari. 

2. Jumlah kewajiban yang harus Bapak/Ibu/Sdr. lunasi sampai dengan tanggal surat ini adalah sebesar 
Rp [angka] (terbilang) dengan rincian sebagai berikut: 

 
a. Tunggakan Pokok  : Rp [angka],- 
b. Tunggakan Bunga  : Rp [angka],- 
c. Denda Angsuran Pokok  : Rp [angka],- 
d. Denda Bunga   : Rp [angka],- 
Total tunggakan   : Rp [angka],- 

 
3. Jumlah kewajiban tersebut harus segera Bapak/Ibu/Sdr. lunasi. Jumlah tersebut diatas akan 

bertambah sesuai dengan penambahan hari sejak tanggal Surat Peringatan ini.  
 

Apabila dalam jangka waktu tersebut Bapak/Ibu/Sdr. tetap melalaikan dan belum juga melunasi 
kewajiban dimaksud, maka kami akan melakukan tindakan yang kami anggap perlu sesuai ketentuan 
yang berlaku atas dasar Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani Bapak/Ibu/Saudara. 
 
Apabila Bapak/Ibu/Sdr. telah melaksanakan kewajiban tersebut, surat ini harap dianggap sebagai 
pemberitahuan dan dapat diabaikan. 
 
Demikian peringatan kami agar mendapat perhatian Bapak/Ibu/Saudara sepenuhnya dan segera 
dilaksanakan. 
 
Hormat kami, 
 
 
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. 
Micro Banking Unit [nama cabang] 
 
 
 
[nama Mikro Mandiri Manager] 
[Jabatan] 
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Surat Peringatan III 
 

 
Nomor   : [kode Cabang]/[nomor surat]/[tahun] 
Tanggal   : [tanggal] [bulan] [tahun] 
Lampiran : [angka] ([huruf]) lembar 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu/Sdr. [nama lengkap debitur] 
[alamat lengkap debitur] 
[nama kota] [kode pos] 

Perihal : Surat Peringatan III Kredit Segmen Mikro  
 
Dengan hormat, 
 
Sehubungan dengan surat peringatan kedua yang sudah kami sampaikan, dengan ini kami peringatkan untuk 
terakhir kalinya kepada Bapak/Ibu/Sdr. agar segera memenuhi kewajiban kepada kami berdasarkan alasan-alasan 
berikut : 
 
1. Bahwa meskipun sebelumnya kami telah menyampaikan peringatan kepada Bapak/Ibu/Sdr. berdasarkan surat-

surat kami terdahulu, ternyata hingga saat ini Bapak/Ibu/Sdr. tetap mengabaikan peringatan-peringatan kami 
tersebut, terbukti dengan tidak adanya pembayaran kewajiban atas fasilitas Kredit Segmen Mikro yang 
Bapak/Ibu/Sdr terima. 

2. Bahwa Bapak/Ibu/Sdr. telah menunggak pembayaran selama 59 (lima puluh sembilan) hari berikut denda 
keterlambatannya sehingga jumlah kewajiban yang harus Bapak/Ibu/Sdr. lunasi seluruhnya sampai dengan 
tanggal [tanggal] adalah sebesar Rp. ……………….. dengan rincian sebagai berikut : 

a. Tunggakan Pokok    : Rp [angka],- 
b. Tunggakan Bunga    : Rp [angka],- 
c. Denda Angsuran Pokok   : Rp [angka],- 
d. Denda Bunga    : Rp [angka],- 
Total tunggakan    : Rp [angka],- 

3. Jumlah kewajiban tersebut harus segera Bapak/Ibu/Sdr. lunasi. Jumlah tersebut diatas akan bertambah sesuai 
dengan penambahan hari sejak tanggal Surat Peringatan ini.  

 
4. Apabila Bapak/Ibu/Sdr. tidak dapat melunasi kewajiban tersebut, kami harapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. 

pada : 
Hari  : 
Tanggal  : (maksimal 10 hari setelah tanggal Surat Peringatan III) 
Pukul  : 
Tempat  :    

Untuk membicarakan upaya-upaya penyelesaian kewajiban tersebut. 
 
Apabila Bapak/Ibu/Sdr. tidak dapat melunasi dan tidak berkenan hadir, maka dengan sangat menyesal kami akan 
melakukan tindakan hukum sesuai Perjanjian Kredit yang sudah Bapak/Ibu/Sdr. tandatangani. 
 
Demikian peringatan kami agar mendapat perhatian Bapak/Ibu/Saudara sepenuhnya dan segera dilaksanakan. 
 
Hormat kami, 
 
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. 
Micro Banking Unit [nama cabang] 
 
 
 
[nama Mikro Mandiri Manager] 
[Jabatan] 
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Lampiran 12 
Nota Debet dan Kredit 
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Lampiran 13 
 

Surat Permohonan Pertanggungan Kendaraan Bermotor (SPPKB) 
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Lampiran 14 
 

Surat Pemblokiran BPKB 
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Lampiran 15 
 

Surat Peringatan 
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Lampiran 16 
 

Surat Tanda Bukti Lunas 
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