
 

ABSTRAK 
 

Karakteristik u tama U MKM yang m emiliki keunggulan di bandingkan 
dengan p erusahaan-perusahaan b esar yaitu k emampuannya d alam 
mengembangkan pr oses bi snis yang f leksibel de ngan m enanggung bi aya yang 
relatif r endah me mbuat UMKM me miliki p eranan p enting d alam p erekonomian 
nasional g una menjawab t antangan-tantangan pe mbangunan. Dalam u paya 
pengembangannya, U MKM di hadapkan pa da be rbagai pe rmasalahan s alah 
satunya dibidang permodalan yang akan terbantu dengan adanya pinjaman kredit 
dari bank. Pemberian fasilitas pinjaman kredit dari bank kepada UMKM praktik 
penyalurannya dapat d ilakukan s ecara langsung m aupun t idak l angsung yaitu 
melalui k erjasama k redit an tara b ank d engan l embaga k euangan. S alah satu 
bentuk ke rjasama kr edit yang ut ama di terapkan adalah m elalui p ola k erjasama 
executing. Pada pola kerjasama ini, lembaga keuangan berperan sebagai pelaksana 
perjanjian k redit kepada UMKM. Isu yang akan d ibahas p ada t ulisan i ni adalah 
perlunya p emahaman m engenai k arakteristik p ola k erjasama executing yang 
membedakan dengan pola kerjasama yang lain seperti pola kerjasama channeling 
dan pola ke rjasama pembiayaan bersama/sindikasi, kemudian upa ya bank dalam 
meminimalkan r isiko kr edit pa da pol a ke rjasama executing mengingat a ktivitas 
pemberian kr edit t ersebut me rupakan a ktivitas yang me miliki r isiko tinggi. 
Penelitian te sis ini t ergolong s ebagai pe nelitian hukum  yang be rsifat nor matif 
untuk m enemukan a turan hukum , pr insip hukum , m aupun dokt rin huk um yang 
relevan s erta m enggunakan m etode pe ndekatan kons eptual da n pe ndekatan 
perundang-undangan un tuk m enguraikan ka rakter khus us yang di miliki pol a 
kerjasama executing serta upaya bank dalam meminimalkan risiko kredit melalui 
penerapan pr insip ke hati-hatian s erta m anajemen r isiko kr edit pa da pol a 
kerjasama executing. 
 
Kata kunci :  UMKM, Kerjasama Kredit, Pola Kerjasama Executing, Prinsip 

Kehati-hatian, Manajemen  Risiko Kredit. 
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