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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian dan Jenis-jenis Bank  

1. Pengertian Bank 

Secara umum, bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang 

umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, 

meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. 

Pengertian bank menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank menurut Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat pada Pasal 1 (butir 2), 

yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.  

2. Pengertian Hukum Perbankan 

Hukum perbankan yaitu seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang 

mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya 
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sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku    

petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang 

tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia 

perbankan.
1
 

Secara sederhana hukum perbankan ( banking law ) adalah hukum yang mengatur 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. 

3. Jenis-jenis Bank  

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di Indonesia terdapat tiga jenis 

bank, yaitu bank umum, BPR, dan Bank Syariah ketiga jenis bank ini memiliki 

perbedaan dalam banyak hal, antara lain dari bentuk hukumnya, tata cara 

pendiriannya, modal, dan kegiatan atau usahanya. Ketentuan mengenai bank 

syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah. Perbedaan antara bank umum dengan BPR adalah bank umum 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak. Bank 

umum maupun BPR sama-sama memberikan jasa dalam penyaluran dana kepada 

masyarakat, tetapi BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.
2
Namun seiring perkembangan, bank syariah muncul sebagai salah 

satu jenis bank di Indonesia. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 

1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis 

                                                           
1
 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 14. 

2
 Neni Sri Imaniyati, Op. Cit., hlm. 29. 
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Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank syariah adalah 

bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dan pelaksanaannya 

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. 

 

B. Perjanjian Berdasarkan KUHPerdata 

1. Perjanjian Pinjam Meminjam  Berdasarkan KUHPerdata 

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang 

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini 

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama 

pula (Pasal 1754). 

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam, pihak yang menerima pinjaman 

menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah dengan 

cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya (Pasal 

1755). 

Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang 

yang disebutkan dalam perjanjian. Dalam hal peminjam uang, utang yang 

terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam 

perjanjian, apabila sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau 

kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka 

pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang 

berlaku pada waktu perlunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku saat 

itu (Pasal 1756). 
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2. Syarat Sah Perjanjian 

Syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. 

Sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai 

hal-hal yang pokok dalam kontrak. 

 2.   Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. 

Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah 

dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa menurut KUHPerdata, 

dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Menurut 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 

(sembilan belas) tahun bagi bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi 

wanita. 

3.    Adanya Obyek. 

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau 

barang yang cukup jelas. 

4.    Adanya kausa yang halal. 

Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab 

yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum. 

 

 

 

 



11 
 

3. Klausula Baku 

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha 

yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan 

wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan 

dalam kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual 

beli tidak boleh merugikan konsumen.
3
 

Pada hukum perjanjian, istilah Klausula Baku disebut juga Klausula Eksonerasi. 

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 1 angka 10 

Tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha 

yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan 

wajib dipenuhi oleh konsumen. 

Klasula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, 

dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai disclaimer, yang bertujuan untuk 

melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu, seperti jasa penjualan 

pada supermarket, bank, jasa angkutan (kereta api, pesawat terbang, kapal laut), 

dan lain sebagainya. 

 

 

                                                           
3
http://www.wikipedia.com diakses pada tanggal 28 Februari 2015. 

http://www.wikipedia.com/
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4.  Pengertian Perjanjian Kredit 

Pengertian perjanjian kredit menurut penulis adalah perjanjian pemberian kredit 

antara pemberi kredit dan penerima kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian 

konsensuil antara debitur dan kreditur (Bank) yang mengadakan hubungan utang-

piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang 

diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah 

disepakati oleh para pihak. Pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit 

bank itu pada hakikatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana 

yang diatur dalam ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4
 

Pada buku ke III KUHPerdata tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur 

perihal perjanjian kredit, namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak para 

pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan 

dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.  

5.  Isi Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit bank minimal memuat klausul-klausul yang berhubungan 

dengan: 

1) Ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, di antaranya tentang 

jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit, 

dan batas izin tarik; 

2) Suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian 

kredit, di antaranya bea materai, provisi, dan denda kelebihan tarik; 

                                                           
4
http://legalbanking.wordpress.com  diakses pada tanggal 20 November 2014. 



13 
 

3) Kuasa bank untuk melakukan pembebasan atas rekening giro dan/atau 

rekening penerima kredit untuk bunga denda kelebihan tarik dan bunga 

tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk 

pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit; 

4) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu oleh penerima kredit atas pembebanan 

segala harta kekayaan penerima kredit menjamin guna pelunasan  kredit; 

5) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu oleh penerima kredit agar dapat 

menarik kredit untuk pertama  kalinya; 

6) Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan; 

7) Kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama 

masih berlakunya perjanjian kredit; 

8) Tindakan-tindakan bank dalam  rangka pengawasan dan penyelamatan kredit; 

9) Tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit 

dan untuk seketika menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya 

yang timbul; 

10) Pilihan domisili/forum/hukum apabila terjadi pertikaian di dalam 

penyelesaian kredit antara bank dan  nasabah penerima kredit; 

11) Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian 

kredit.
5
 

6.   Berakhirnya Perjanjian 

Pasal 1319 KUHPerdata menetapkan semua perjanjian baik yang mempunyai 

nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada 

                                                           
5
 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Jakarta:  Gramedia Pustaka 

Utama, 2001), hlm. 273. 
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peraturan-peraturan umum, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit 

merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam KUHPerdata, namun perjanjian 

kredit juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam 

Buku III KUHPerdata. Berakhirnya atau hapusnya perjanjian terdapat pada Pasal 

1381 KUHPerdata bahwa hapusnya atau berakhirnya perjanjian disebabkan oleh 

peristiwa-peristiwa, sebagai berikut: 

a) Pembayaran 

Pembayaran ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik 

pembayaran utang pokok, bunga, denda, maupun biaya-biaya lainnya. 

b) Subrogasi 

Subrogasi terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga 

yang mengadakan pembayaran. 

c) Novasi 

Novasi yaitu dibuatnya suatu perjanjian kredit baru untuk atau sebagai 

pengganti perjanjian kredit yang lama. 

 

Berakhirnya perjanjian disebabkan oleh peristiwa-peristiwa sebagai berikut: 

a. Kompensasi 

Kondisi ini dijalankan oleh bank, dengan cara mengkompensasikan barang 

jaminan debitur dengan utangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan yang di 

ambil tersebut. 

b. Pembatalan perjanjian  

Suatu perjanjian batal demi hukum maka tidak ada suatu perikatan hukum yang 

dilahirkan karenanya, dan barang sesuatu yang tidak ada tentu saja tidak bisa 
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hapus, apabila salah satu pihak akan membatalkan perjanjian yang tidak 

memenuhi syarat subjektif. 

c. Daluwarsa  

Menurut Pasal 1967 KUHPerdata, maka segala tuntutan hukum baik yang bersifat 

kebendaan, maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan 

lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan yang menunjuk adanya 

daluwarsa itu tidak berdasarkan atas suatu hak.
6
 

 

C.  Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) 

 

1.   Pengertian Kredit 

Pengertian Kredit disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: Kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

 

2. Pengertian Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) 

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit yang debiturnya 

tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan 

pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, 

pengikatan dan peningkatan agunan.
7
 

                                                           
6
 M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 52. 

7
 As. Mahmoeddin, Melacak Kredit Bermasalah (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm.2. 
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3. Tahap-Tahap Kredit Bermasalah 

Kolektibilitas kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, sebagai berikut : 

1) Kredit Lancar 

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok 

pinjaman dan pembayaran bunga. 

2) Kredit Dalam Perhatian Khusus 

     Apabila memenuhi kriteria: 

a. Ada tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang melampaui 90 hari 

b. Mutasi rekening relatif aktif 

c. Jarang terjadinya pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 

d. Didukung oleh pelayanan baru 

3) Kredit Kurang Lancar 

Kredit kurang lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu 

yang diperjanjikan. 

2) Kredit Diragukan 

Kredit diragukan yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali 

dari jadwal yang telah diperjanjikan. 
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3) Kredit Macet 

Kredit macet yaitu kredit yang pengembalian pokok dan pembayaran 

bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo 

memuat jadwal yang telah diperjanjikan. 

Kredit yang termasuk ke dalam kolektibilitas kredit bermasalah yaitu 

kolektibilitas 3, 4, dan 5 (kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit 

macet). 

D. Tinjauan Tentang Pemerintah, Bank, dan Perusahaan Penjamin dalam   

pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat  

 

Ada tiga (3) pilar penting dalam pelaksanaan program ini. Pertama adalah 

pemerintah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Departemen Teknis (Departemen 

Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan 

dan Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM). 

Pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian berikut 

penjaminan kredit. Kedua, lembaga penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin 

atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Ketiga, perbankan 

sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan 

Koperasi. 

Lembaga penjaminan dalam program ini adalah PT. (Persero) Asuransi Kredit 

Indonesia (PT. Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia 

(Perum Jamkrindo), Jamkrida Jatim dan Jamkrida Bali Mandara. Pihak ketiga 

pada program KUR ini yaitu Bank Penyalur yang terdiri dari tujuh (7) Bank 

Umum dan dua puluh enam (26) Bank Pembangunan Daerah (BPD). Keenam 
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Bank Umum penyalur KUR sampai saat ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, 

Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin. Adapun 13 

BPD penyalur KUR diantaranya adalah: Bank Nagari, Bank DKI, Bank Lampung, 

Bank Jatim, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jabar Banten, Bank NTB, Bank 

Kalbar, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Sulut, Bank Maluku, dan Bank Papua.
8
 

Pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran KUR di tingkat daerah disesuaikan 

dengan keberadaan masing-masing bank di daerahnya. Tujuh bank umum selaku 

penyalur secara umum berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pada bank 

pembangunan daerah selaku bank penyalur tergantung daerah masing-masing 

sesuai dengan tugas penyaluran KUR sebagaimana disebutkan sebelumnya. 

Koordinasi program KUR secara umum dilakukan oleh TKPK Daerah melalui 

kelompok program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. 

Keberadaan TKPK di beberapa daerah didukung oleh Tim Percepatan Penyalur 

KUR dibawah koordinasi Biro Ekonomi Pemerintah Tingkat I dan II. 

Pada pelaksanaannya KUR wajib dijaminkan ke pihak ketiga, pihak ketiga 

tersebut yaitu Perusahaan Penjamin. Penjaminan tersebut sifatnya otomatis 

bersyarat, yang artinya penjaminan otomatis atas kredit pembiayaan yang 

diberikan Bank kepada debitur tanpa perusahaan penjamin terlebih dahulu 

melakukan evaluasi kelayakan usaha debitur. Secara umum skema KUR yang 

telah disepakati antara bank pelaksana dengan perusahaan penjamin dan 

pemerintah adalah pembagian resiko. Pembagian resiko perusahaan penjamin 

70% dan bank pelaksana 30%. Penilaian kelayakan terhadap usaha debitur 

sepenuhnya menjadi kewajiban bank pelaksana. UMKM dalam hal ini tidak 

                                                           
8 http://komite-kur.go.id diakses pada tanggal 23 November 2014. 

http://komite-kur.go.id/
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dikenakan Imbal Jasa Penjamin (IJP), karena yang menanggung Imbal Jasa 

Penjamin (IJP) adalah Pemerintah. Pemerintah, melalui perusahaan penjamin 

hanya memberikan sebagian penjaminan terhadap Bank Pelaksana atas KUR yang 

diberikan kepada UMKMK. Perusahaan penjaminan mendapat Imbal Jasa 

Penjaminan (IJP) yang dibayar pemerintah, oleh sebab itu UMKMK wajib 

melunasi KUR yang diterima dari Bank Pelaksana. 

 

E. Kredit Usaha Rakyat 

 

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang 

Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau 

pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi) 

dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas 

penjaminan untuk usaha produktif .  

2. Landasan Kredit Usaha Rakyat 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha 

Rakyat, yaitu: 

1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan, 

2) Instruksi Presiden 6 Tahun 2007 Tanggal 8 Maret 2007 Tentang Kebijakan 

Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia, 
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3) Memorandum Of Understanding (MOU) antara Departemen Teknis, 

Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 

Oktober 2007,  

4) Addendum I Memorandum of Understanding (MOU) Departemen Teknis, 

Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 14 

Februari 2008, 

5) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2008 

Tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKMK,  

6) Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjaminan, 

7) Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR, 

8) Addendum II Memorandum Of Understanding (MOU) Departemen Teknis, 

Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 12 

Januari 2010,  

9) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-

07/M.EKON/01/2010 Tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha 

Rakyat, 

10) Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-

01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional dan Prosedur 

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
9
 

 

3. Tujuan Kredit Usaha Rakyat 

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan 

perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan 

                                                           
9
Ibid 
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kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program 

KUR adalah sebagai berikut: 

a) Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). 

b) Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi 

kepada Lembaga Keuangan. 

c) Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan 

kesempatan kerja.
10

 

 

4. Kredit Usaha Rakyat Ritel 

KUR yang disalurkan Bank Lampung adalah KUR Ritel. Sumber dana KUR 

sepenuhnya berasal dari Bank. Plafond KUR Ritel di PT. Bank Lampung yaitu 

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah). Pada pelaksanaan KUR Ritel, debitur wajib menyerahkan 

harta/benda yang memenuhi syarat diterima sebagai agunan sesuai ketentuan 

agunan yang berlaku.  

 

5. Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat 

Persyaratan umum untuk dapat menerima KUR bagi UMKMK adalah: 

1) Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak 

sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah; 

2) Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan 

Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan Kredit Konsumtif 

lainnya); 

                                                           
10

http://tnp2k.go.id diakses pada tanggal 23 November 2014. 

http://tnp2k.go.id/
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3) Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang 

sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas dari Bank 

sebelumnya; 

4) Untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem 

Informasi Debitur Bank Indonesia. 

 

Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, 

sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur. Dokumen legalitas dan 

perizinan yang minimal ada pada saat debitur mengajukan KUR kepada Bank 

antara lain: 

1) Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dll. 

2) Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan 

3) Perizinan usaha, seperti SIU, TDP, SK Domisili, dll 

4) Catatan pembukuan atau laporan keuangan 

5) Fotocopy dokumen kepemilikan agunan tambahan. 
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F. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, penulis menguraikan program KUR 

memperoleh apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Program KUR Ritel dalam 

pelaksanaannya ada tiga pihak yang terlibat yaitu pertama pihak perusahaan 

penjamin (PT. Askrindo), kedua pihak PT. Bank Lampung KCP Gadingrejo dan 

ketiga pihak Debitur KUR Ritel. Pihak-pihak dalam pelaksanaan KUR Ritel 

menggunakan landasan hukum KUR yang ditetapkan oleh pemerintah guna 

Landasan Hukum Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) 

PT. Bank Lampung KCP 

Gadingrejo 

Debitur KUR Ritel PT.Askrindo 

KUR Ritel bermasalah 

Mekanisme pemberian 

KUR Ritel 

Faktor penyebab KUR 

Ritel bermasalah 

Upaya hukum 

penyelesaian KUR Ritel 
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menjalankan program KUR tersebut. Pada pelaksanaannya KUR mengalami 

masalah pada pengembalian kredit oleh debitur sehingga mengakibatkan kerugian 

pada pihak bank. Berdasarkan masalah tersebut penulis dalam penelitian ini, 

tertarik untuk menganalisa tentang mekanisme pemberian KUR Ritel pada PT. 

Bank Lampung KCP Gadingrejo, faktor-faktor yang menyebabkan KUR Ritel 

bermasalah dan upaya hukum yang dilakukan bank terhadap debitur KUR Ritel 

yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya pada PT. Bank Lampung KCP 

Gadingrejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


