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KATA PENG-AN TAR
Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdu Lillahi
saya haturkan kepada Allah. SWT. karena hanya dengan ridlo
dan karunia.-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi, yang
merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Dengan b e r a k h i m y a study saya di Fakultas Hukum ini bukan
berarti herakhir pula tugas saya sampai di sini, tetapi
tugas yang lebih berat dan utama membentang di hadapan
saya, yakni mengembangkan dan mengamalkan ilmu hukum yang
sudah saya peroleh di sini, dan semoga saya mampu mengemban tugas tersebut, Amin.
vx
Mengingat keterbatasan kemampuan saya, maka dalam

penyusunan skripsi ini akan banyaklah kekurangan dan ketidak sempurnaannya.

Oleh karenanya saya mengharapkan

tegur dan kritik yang bersifat membangun atas skripsi
yang telah saya susun ini.
Dalam penyusunan skripsi inif saya tidak mungkin
menyelesaikannya tanpa memperoleh bantuan dari berbagai
pihak terutama dari Dosen-dosen pembimbing, yang telah
membantu dan mendorong sepenuhnya untuk terselesaikannya
skripsi ini.

Untuk itu, pada kesempatan ini saya menyam-

paikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnyakepada ;
1. Tang terhormat Papi, Mami, Kakak serta Adikku
yang selama ini telah memberikan kesempatan

iii
SKRIPSI

TINJAUAN ...

HERY PRAMUDYA WIDYO SASONGKO

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

waktu schingga selesainya skripsi ini, terutama
Papi dan Mami tercinta yang telah membimbing,
mendidik sejak kecil hingga saat ini, namun saya
belum sempat membalasnya segala budi baiknya;
2. Yang terhormat Ibu Sri Woelan Azis, 3.H., yang
telah sudi memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing saya sampai selesainya skripsi ini;
3. Tang terhormat Bapak A. Qemar Wongsodiwirjo, S.H*
dan Bapak Machsoen Ali, S.H., yang telah sudi memberikan waktu dan tenaga untuk menguji skripsi ini;
4. Yang terhormat Bapak Kepala Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi beserta seluruh karyawannya;
5. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, asistenr'dosen dan
semua staf pengajar yang telah memberikan bekal
ilmu pengetahuan dan p engalaman-p engalam an yang
sangat berguna bagi saya;
6. Semua pegawai perpustakaan dan karyawan Fakultas
Hukum Universitas Airlangga, Yang telah membantu
dan memberi kemudahan dan bantuan dalam proses
penyusunan skripsi ini;
7* Teman-teman kuliah saya yang baik, yang telah
memberikan bantuan dan nasehat-nasehat yang ber
guna bagi saya dalam menyusun skripsi ini;
8. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya, teruntuk kekasihku tercinta Adikku
Dwi fietno Widayanti, semoga amal budi baik adik
Tuhan Tang Maha Esa yang selalu membalasnya.
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Sebagai akhir kata saya berdoa Tuhan Tang Maha
Pengasih membalas segala budi baik semua pihak yang telah
membantu, sehingga meujadi terlaksana penulisan skripsi
ini*

Mudah-mudahan skripsi saya yang sederhana ini dapat

memberikan motivasi, sumbangan pemikiran, dan semoga bermanfaat bag! kita semua.

Surabaya, 24 ITopember 1986
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ABSTRAK
Pentingnya mengenai PERUM PKK dalam mengemban tugas yang diberikan
pemerintah pada PERUM PKK untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan
Indonesia.
PERUM PKK ini juga merupakan suatu badan yang dapat dikatakan baru, sehingga
banyak yang kurang tahu dan mengenal PERUM PKK.
Perum PKK sebagai perusahaan yang dibentuk pemerintah untuk mengembangkan
koperasi / KUD. Dalam hal demikian Perum PKK bertugas memberikan bantuan dan
pembinaan kepada koperasi / KUD. Namun demikian dalam upaya tersebut Perum PKK
dalam gerak operasinya juga mendapat pembinaan dari Menteri Transmigrasi dan Koperasi
yang dalam hal ini pelaksanaanya dilakukan oleh Dir.Jend Perdagangan dan Koperasi.

SKRIPSI

TINJAUAN ...

HERY PRAMUDYA WIDYO SASONGKO

:a ’ L I K.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
AIRLANGGA
PFf c * U. ’ S T A K A A N
'UNIVTKM IAS

DAFTAR IS

j

A 1R L A N G G A *

S U R A B A Y A

j

Halaman
MOTTO

.............................................

KATA P E N G A N T A R ..............................

iii

....................................

vi

% I; P E N D A H U I U A N ..............................

1

DAFTAR ISI
BAB

ii

1. Latar Belakang Permasalahan Dan Perumusannya

............................

1

*

2. Penjelasan Judul .....................

3

3. Alasan Pemilihan Judul ...............

4

4. Tujuan Penulisan .....................

5

5. Metodologi ............................

5

a* Pendekatan m a s a l a h ...............

5

b. Sumber data .......................

5

c. Prosedur pengumpulan data .........

6

d. Analisa d a t a ............. ..

6

6. Pertanggungjawaban Sistematika . . . .
BAB

7

X I : PENJELASAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN
UMUM PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI . . .

9

1. Penjelasan Perusahaan Umum Pengembang-r
9

an Eeuangan Koperasi . . * « ........
2. Eedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Peru
sahaan Umum Pengembangan Keuangan Kope
rasi ..................................
BAB

13

Ills URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM PENGEMBANGAN KEUANGAN
K O P E R A S I ................. ..............

16

vi
SKRIPSI

TINJAUAN ...

HERY PRAMUDYA WIDYO SASONGKO

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1. Tugas Dan Fungsi Perusahaan Uc u k Pengsmbangan Keuangan Koperasi ..............
a* Tugas menberikan jaminan kepada kope
rasi / M U D .................... * .
b. Tugas riieiriberikan bantuan sanajement
dan konsultasi kepada koperasi / KUB
2. Susunan Organisasi Perusahaan TJnun Pengenbangan Keuangan Koperasi ..............
a* Susunan sistenatis kepengurusan kantor
pusat Perusahaan Uaun Pengembangan s
Keuangan Koperasi « » » » » • • » » ,
b* Susunan sistenatis kepengurusan kantor
cr.bang Perusahaan Ur.ua Pengembangan
Keuangan Koperasi ..................
BAB

IV: FR03EDUI? U1ITUK MEIIDAPATKAIT JAKIiJAtf KREDIT DAI;
HAL-HAL YiU'IG EE2KAITAIT DENGAK JAlHKAi'I K2EDI?
KOPERASI DAI3I PEEUSAKAAIT UtfJK PEKGEKBAKGAK
KEUAIIGA1I KOPERASI........................
1. Sifat, Isi Dan Bentuk Perjanjian Jaainan
Kredit Koperasi / KUP.Dari Perusahaan

i

Umum Pengeabangan Keuangan Koperasi
2. Sistem Pemberian Jaminan Kredit Koperasi /
KUD. 01 eh Perusahaan Umim Pengetnbangan
Keuangan Koperasi ..............

* .

a* Sistem pemberian bantuan jaminan berdasar pertinibangan. kelayakan dengati
nenerapkan azas-asas
vii

SKRIPSI

TINJAUAN ...

HERY PRAMUDYA WIDYO SASONGKO

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

halasar.

b* Sistem penberian jamiiian dengan. methods
kredlt terkendali ( supervised credit ) 32
,c. Sistera pemberian jaminan kredit yang
melihat jenis-jenis kredit ..........
3*

33

Prosedur Perolehan Jaminan Kredit Dari
Ferusahaan Umum Pengerabangan Keuangan
Koperasi

........

•

33

a, Persyaratan-persyaratan koperasi untuk
menperoleh jacinau kredit

. . . . . .

33

b. Tata cara dan proses unutk menperoleh
jaainan Ferusahaan Vmun Pengenbangan
Keuangan K o p e r a s i ........ ..
BAB

3§.

V : P E IT U T U P
1 . ICesinpulan.............................. ..

2. S a r a

n

39

.............................. 4*

DAFTAH LAMPIRAN

DAFTAR BAGAAN

Ttlii
SKRIPSI

TINJAUAN ...

HERY PRAMUDYA WIDYO SASONGKO

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I
FENDAHULTJAU
1. Pegmasalahan : Latar Belakanft Dan Ferumasannya
Dalam dunia perekonomian negara Republik Indonesia
%
yang berdasarkan demokrasi ekonomi, yang aalah satu: airinya
mengandung unsur azas kekeluargaan.

Bentuk uaaha yang disebut

koperasi adalah merupakan bentuk yang paling aeauai untuk perekonomian yang disuaun sebagaiusaha beraama ataa daaar usaha
kekeluargaan.
Mengingat daaar usaha kekeluargaan teraebut, dan kope
rasi mempunyai peranan yang penting dan dominan dalam perekonomian Indonesia maka wajarlah bila pemerintah sangat mengu sahakan dan sangat memperhatikan perkembangannya.

Feiftn. di-

ketahui pula di sini, selain koperasi dalam artian umum, pemerintah juga memperhatikan suatu koperaai yang merupakan salah
satu bentuk uaaha masyarakat desa yakni Koperasi Unit Desa
( KUD ), hal ini mengingat aebagian masyarakat Indonesia hidup dan bertempat tinggal di desa*
Dalam upaya mengembangkan dan memajukan koperasi juga
dalam hal ini KUD. yang merupakan tulang punggung salah satu
uaaha masyarakat desa, baik ini berupa bantuan pembinaan dan
pengemvangan keuangan, manajemen dan konaultasi, maupun ban
tuan modal dan keuangan.
Dalam hal bantuan keuangan / permodalan diberikan pe
merintah melalui bank-bank pemerintah, dalam bentuk-bentui
pemberian kredit.

Femerintah memberikan bantuan-bantuan
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2
di samping dalam bentuk-bentuk kredit seperti tersebut di
ataa, juga memberikan bantuan berupa jaminan kredit.

Baik

jaminan yang disalurkan melalui bank, dalasi hal pemberian
kredifc-kredit kepada koperasi, juga melalui Badan-badan usraha ( perusahaan ) terhadap penyaluran barang-barang pada ko
perasi, ini semua

dapat -diperoleh jaminan dari Perum PKK.

Dalam hal bantuan pembinaan dan pengembangan keuangan
pemerintah memberikan pembinaan melalui seminar-seminar, aeramah-aeramah perkoperasian, juga melalui penerangan di me
dia masa# misalnya; di mimbar pedesaan, baik melalui radio
maupun melalui televisi yang materi isinya tentang perkope
rasian.

Dalam hal pengembangan keuangan, pemerintah membe

rikan eontoh-eontoh usaha yang baik untuk dikembangkan di suatu daerah tertentu, memberikan / memperkenalkan eontoh
usaha baru yang baik untuk dikembangkan di suatu daerah tertentu, memberikan / memperkenalkan eontoh-aontoh usaha baru
dan memberikan pembinaan bagaimana oara pengusahaannya yang
dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan mengembangkan
keuntungan

yang besar dan mengembangkan keuangan koperasi

tersebut.
Dalam hal bantuan manajemen dan konsultasi, pemerin
tah memberikan nasehat-nasehat atau petunjuk-petunjuk setiap
permasalahan yang dikonsultasikan.
Pemerintah dalam mewujudkan upaya pengembangan kope
rasi yang lebih nyata juga membentuk suatu badan yang berbentuk Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi yang da-
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3
aar hukumnya PP. No. 51 Tahun 1981 tentang pendirian Perusahaan Pengembangan Keuangan Koperasi ( yang selanjutnya disingkat Perum PKK.).
^ Perum PKK. ini mempunyai tinjauan yang amat luaa dalam
hal fungal memberikan jaminan kredit yang diberikan oleh bank
kepada koperasi dan jaminan kredit barang oleh badan usaha
lain* memberikan bantuan lainnya di bidang keuangan, manaje.-t
dan konsultasi sehingga

koperasi dapat memegang peranan pen■i
ting dalam tata ekonozni nasional .
Dalam hal tinjauan mengenai Perum PKK. inilah

yang

hendak dibahas dan diuraikan dalam skripsi ini, dibahas seeara yuridis dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi tersebut pada koperasi / KUD. disamping perabahasan-pembahasan me
ngenai kedudukan dan tugas serta tanggung .jawab Perum PKK.
2. Fen.ielaaan Judul
Dalam skripsi ini saya memilih judul " Tinjauan mengenai’Perum PKK."

makna judul dan materi yang akan dibahas,

sebenamya seaara singkat sudah diuraikan dalam latar belakang permasalahan.

Pokok penjelasan terperinoi adalah, tin

jauan fungsi: -. Guna/ Kegunaan; -. Sekelompok kegiatan/ pekerjaan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, ataupun karena merupakan suatu uru2
tan atau seaara praktis saling tergantung satu sama lainnyaV

^Pedoman Bersama Dir Jend Koperasi dan Direksi Perum
PKK. Nomor: 05/KP/K0P/I/1983 - 01/KPTS/PKK-1/83, Tentang Pembinaan dan Pengembangan Keuangan Kopersai.Menimbang Point c.
2
WJS. Poerwa Darminta., Kamus Umum,PH. Balai Pustaka.
Jakarta, 1976
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Dalam kontek permasalahan pada arti judul ini bisa. berar*ti guna / kegunaan, untuk memperjelas pengertiannya kita bisa mengambil suatu contoh nyata: ada alat namanya pisau, tugasnya memotong, mengenai fungsinya sebagai pemotong.
Bisa berarti pula sekelompok aktifitas yang tergolong pada
jenis yang sama berdasar sifatnya,tinjauan PERUM PKK. adalah sekelompok kegiatan PERUM PKK. yang meliputi pembinaan.
pembantuan dan sebagainya yang diperuntukkan guna perkerabangan dan kemajuan koperasi / KUD. yang sifatnya sama yakni
sifat membantu, yang dalam prakteknya, kegiatan / aktifitas
tersebut sudah ditentukan sistematikanya yang teratur rapi,
yang dalam sistematikanya tersebut merupakan satu kesatuan
yang saling tergantung satu dengan yang lain.

PERUM PKK.

adalah salah satu perusahaan negara yang modalnya untuk
seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia,
Perusahaan yang dibentuk pemerintah dalam upaya mengem
bangkan koperasi / KUD«
3. Alasan Pemilihan Judul
Saya memilih judul tersebut Tnengingat arti pentingnya mengenai PERUM PKK. dalam mengemban tugas yang
diberikan pemerintah pada PERUM PKK* untuk mengembangkan
perekonomian dan perdagangan Indonesia.
PERU?! PKK. ini juga merupakan suatu badan yang
dapat dikatakan baru, sehingga banyak yang kurang tahu
dan mengenai PERUM PKK. ini oleh karena pantaslah kiranya
saya membahas dan menulis PERUM PKEf ini secara ilmiah da
lam bentuk skripsi.
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4 • Tu^uan Penulisan
Sebagaimana telah sedikit diuraikan bahwa Perun
PKK. sebagai perusahaan yang dibentuk pemerintah untuk
mengembangkan koperasi / KUD.
Dalam hal demikian Penna
%
PKK. bertugas memberikan bantuan dan pembinaan kepada
koperasi / KUD. namun demikian dalam upaya tersebut Perum
PKK. dalam gerak operasinya juga mendapat pembinaan dari
Menteri Transmigrasi dan Koperasi yang dalam hal ini pelaksanaanya dilakukan oleh Dir.Jend Perdagangan dan Kcperasi.

Dalam hal adanya saling kait mengkait tersebut* saya

hondak membahas mengenai Perum PKK. ini secara ilmiah dengan tujuan dan harapan: -. Dapat menambah perbendaharaan
kepustakaan.

-. Bapat memberikan sumbangan pemikiran dan

pemecahan untuk lebih menyempurnakan dalam hal praktek dan
operasinya Perum PKK. yang kurang sempurna.
Sebagai pelaksanaan tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di
fakultas hukum Universitas Airlangga.
5o Metodologi
a. Pendekatan masalah*
Dalam membahas skripsi ini pendekatan masaiah adalah pendekatan yuridis.

Pendekatan saya lakukan dengan

meninjau mengenai fungsi Perum PKK. yang operasinya didasari suatu peraturan hukum dan pedoman-pedoman.
b. Sumber data.
Data yang saya susun dalam skripsi ini saya pe-
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roleh dari study kepustakaan dan study empiris yang pelaksanaannya saya lakukan di kantor cabang Perum PKK. JawaTimur di Surabaya.

Tinjauan fungsi Perum PKK. cabang

Surabaya saya pakai sebagai satu-satunya contoh sebagai
%
pola umum dari Perum PKK. secara keseluruhan, mengingat
datanya bersifat homog-en.
c ■ Prosedur pengumnulan data.
Data yang dikumpulkan yang dimaksudkan adalah meliputi data primer dan data sekunder.

Data primer dikum-

pulkan dari bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan, pedoraan-pedoman, dan berupa keterangan pegawai
Perum PKIC. yang saya peroleh melalui wawancara ( Personel
interview ).

Data sekunder dikumpulkan dari bahan kepus

takaan yang berupa literatur-literatur yang dapat menunjang pemberian pengertxan dan uraian-uraian tertentu yang
diperlukan.

Data yang sudah diperoleh kemudian saya papar-

kan dan saya bahas sesuai dengan pokok permasalahannya.
do Analisa data.
Analisa yang saya pakai dalam tulisan saya ini ada
lah analisis yang bersifat kwalitatif dengan metode induksi
Data yang saya peroleh saya paparkan dan saya jelaskan se
cara deskriptif, kemudian permasalahannya yang timbul saya
analisis sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dengan
melihat hal-hal yang khusus kemudian menyimpulkan secara
umum. Analisa kualitatif yang saya pergunakan ini adalah
analisa data yang tidak mendasarkan pada angka-angka dan
hitungan -hitungan matematis*
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6 • Pertanggung.iawaban Sistematika
Penulisan bahan dan materi sesuai dengan judul
" Tinjauan Mengenai Perum PKK.", sistematika pembahasannya saya susun dalam lima bab.
' Dalam bab I isi tulisaan saya meliputi hal-hal,
latar belakang permasalahan; penjelasan dan alasan pemilihan judul; tujuan penulisan; metodologi dan sistematika
penulisan.

Hal saya lakukan mengingat sesuai dengan pe-

doman yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, sekaligus juga sesuai dengan disiplin penuli
san pada umumnya.
Dalam bab II, saya menulis tentang penjelasanrldan
kedudukan hukum serta pertanggungjawaban Perum PKK.
Dalam pembahasan bab ini saya bagi dalam dua sub bab.
Materi penulisan ini saya letakkan dalam bab II
mengingat isi materi ini membahas penjelasanPerum PICK,
yang cukup mendasar, hal ini mengingat bab II adalah bab
yang merupakan awal dari pembahasan yang sesungguhnya,
dengan demikian harapan saya, pembaca dapat segera mendapat gambaran penjelasan dan pengertian tentang Perum
PKK.
Setelah mendapatkan suatu pengertian yang cukup,
kemudian pembahasan saya lanjutkan dengan membahas tugas,
fungsi, susunan organisasi Perum TKK. yang saya letakkan
pada bab III yang terbagi dalam dua sub bab pada bab inilah yang merupakan inti pembahasan pokolc permasalahannya.
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a

Guna lebih lengkap pembahasan skripsi, hal-hal
yang berhubungan dengan jaminan kredit, yang merupakan satu
tugas pokok Perum PKK* saya bahas seoara tersendiri dalam
bab IV yang terdiri dari tiga sub bab pembahasan,
Dalam bab V saya memberikan penutup tulisan saya ini
yang berisi kesimpulan dari keaeluruhan pembahasan•

Di sam-

ping memberikan kesimpulan saya juga memberikan saran yang
perlu untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam hal ada sedikit-sedikit kekurangan.
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BAB II
PEEUELASm SAN KEUUUIKAli KUKUM
PEBUSAtUAii U M M PMGiKBAliGAEL OUAKGAN KOPERASI

Guna peningkatani k.egiatan koperasi agar mampu berperan. yang sesungguimya dal am tata ekonomi Indonesia..

Sekali-

gu.s meaiia.glcatk.aDi k.emampuan yang Lebih. be.sar golangan ekonomi
lemah umumnya, untuk berpartiaipasi dalam proses pembangu:aan
sehingga dapat berdiri sendiri, pemerintah nLemattfaatlcan segala kemampuaft modal dan. potenai dalam negeri yang disertai
dengan langkah-langkah dan kebijaksanaan, guna usaha pelaksanaan pembangunan aasional sebagaimana tercantum dalam. garisgaris besar haluan. negaraDalam rangka mengembangkan, serta memajukan kehidupan
perkoperasian dan meningkatkan kegraian--koperasi, langkahLangkah yang perlu dilakukan terutama adalah pengembangan ke~
aangan koperasi.

Ealini mengingat dalam. saatu usaha perdaga-

ngan faktor modal yang wujudnya berupa uang adalah sangat me
inegang peranaa penting.

Untuk itulah guna mewujudkan usaha

pengembangan koperasi ini pemerintah membentuk perum PBX«.
1. Penjelasan. Perum PKK.
Dengan. dikeluarkannya peraturan pemerintah Ho. 51 xahun 1981 tentang pendirian Perusahaan Umum. Pengembangan Keungan Koperasi, maka lahirlah satu lag! perusahaan negara deAama tersebut.

Sebagaimana perusahaan negara lainnya secara

umum Perum PKK, tnemiliki sifat memberi jasa dan memberikan

3
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otenyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.
Perum PKK. memiliki tujuan umum hendak turut membangun ekcnomi nasional yang berencana dalam Repelita. dengan mengutamakan
kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, untuk menu^u masyarakat yang adil dan makmar
materiel dan spirituil.
Sifat uraum paua Perum PKK ini jelas terlihat pada gerak usaha perum PKK.. £tu sendiri.

Sii'at memberi jasa jelas

terlihat pada lapangan usahanya yakni mengembangkan keuangan
koperasi sehingga dapat berswasembada dan mandiri dalam rangka pembangunan nasional,.

L®bih terlihat dalam praktek sehari-

harinya yakni memberi jasa kepada koperasi, atau bisa dikatakan jasa kepada masyarakat secara tidak langsung, yakni melaiui badan usaha milik masyarakat itu sendiri, yaitu koperasi/
KUD.
Sifat menyelenggarakan kemanfaatan umum, disamping bi
sa dilihat dari obyek usahanya/ lapangan usahanya

yakni ko

perasi, yang mana koperasi merupakan suatu wadah yang menampung kemanfaatan umum, yakni kemaniatan umum para anggotanya.
Sifat menyelenggarakan kemanfaatan umum juga bisa terlihat
pada kagiatannya
dan manaj.emen.

yakni memberikan bantuan berupa konsu] tasi
\
'

Sifat memupuk pendapatan terlihat pada usahanya di bidang keuangan perkoperasian, yang mana dengan memiberikan jasa
jaminan kepada koperasi, perum PKK . memperoleh jasa pembayaran dari penjaminannya.
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Dengan usahanya di bidang pengembangan keuangan perkoperasian, dari sini jelas-jelas terlihat nyata, tujuannya hendak mengembangkan dan membangun ekonomi nasional melalui pem
binaan 'dan pembangunan wadah / bentuk usaha masyarakat yang
berupa koperasi / KUD.
Perurn PKK. sebenarnya merupakan bentuk wadah yang dahulunya sudah ada, yakni Lembaga Jaminan Kredit-*Koperasi
( LJKK.), yang kemudian digabung dan dilebur dijaaikan Perum
PKK. hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kegiatan
koperasi / KUD. dan mengembangkan keuangan koperasi/ KUD.
tersebut.^ Lembaga jaminan kredit koperasi ini mempunyai tu
gas dan. fuggsi menyerupai Perum PKK. hanya lebih sempi::fc?
yakni hanya memberikan jaminan kredit saja kepada koperasi.
Peleburan dan penggabungan ini disebabkan mengingat
sejak LJKK. mulai menjalankan operasinya pada tahun 1972 sampai akhir tahun 1981 telah banyak membentu dalam perkembangan
usaha koperasi dan ikut membantu dalam memulihkan d t r a mas15
syarakat teriiadap koperasi.
Selain hal itu mengingat pula
perkembangan usaha koperasi selama itu telah menunjukkan kenaikan yang menggembirakan, maka pemerintah merasa perlu
untuk memperluas kegiatan yang telah dilakukan oleh LJKK.

^Sri Woelan Azis, S.H. Aspek-Aspek Hukum KUD Dalam
Gerak Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1984, h. 126
c
Buku Petun.luk Untuk MendaPatkan Jaminan Dari Perum
PKK.. Pendfthuluan* h. 1.
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dengan meleburkan dan menggabungkan LJKK ke dalam Perum PKK*
berdaaarkan Peraturan Pemerintah Nomoj?: 51 tahun 1981.
Sebagai perusahaan umum, PeTum PKK. merupakan lembaga
keuangan yang berkedudukan hukum di bawah Departemen KeuanganBentuk Perusahaan umum ini menjadikan Perum PKK. mempunyai
hak dan kewajifcan untuk dapat^mehjalankan usaha yang dapat
memberikan penghasilan / pendapatan yang sejauh mungkin harua dapat menutup beaya perusahaan^
Sebagai Perusahaan umum, Perum PKK. permodalannya diperoleh dari keuangan negara yang sudah dipisahkan seoara
tersendiri dari anggaran belanja negara, khusus untuk modal
Perum PKK. yang tidak dipisahkan dan tidak terfoagi atas. S£7
ham-saham.
Perum PKK. yang merupakan penggabungan dan peleburan
dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi, maka modal awal Perum
PKK. adalah saham dengan nilai seluruh kekayaan negara yang
tertanam pada Lembaga Jaminan kredit koperasi ditambah dengan
uang kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran belanja
negara yang didasarkan pada penilaian dan penetapan Menteri
keuangan®.
Dari permodalan tersebut perusahaan yang dipimpin Direksi berwenang penuh untuk mengelola keuangan tersebut1untuk
#

6Ibid., h., 1 - 2
7
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun
1981, pasal y ( 1_ J
8Ibid., Pasal 9 ( 2 )
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kegiatan usahanya guna melaksanakan tugasnya memperoleh dan
memupuk pendapatan negara.
Dalam &elaksanakan tugas dan kegiatan usahanya, walaupun Perum PKK. di bawah. Departemen Keuangan, akan tetapl me
ngingat bidang usahanya adalah memberlk-an jasa pada koperasi
maka pembinaan teknis operasionalnya juga mendapat pembinaan
dari Menteri Transmigrasi dan Koperasi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dir. Jend. Perdagangan dan koperasi.

pembi

naan teknis ini meliputi pembinaan kerja yang berwujud ko©rdinasi antara Perum PKK. dengan Dir. Jend. koperasi.

pembi

naan yang berwujud penyampaian inforaasi-informasi/ data mengenai koperasi-

Pembinaan ini diberikan mengingat perlunya

suatu kerja sama dan koarainasi yang sangat erat yang harus
dibina oleh dua instansi yang berbeda yang mempunyai sasaran
tugas / program yang sama/ berimpitan.
2. Kedudukan Hukum Dan Tanggungjawab perum PKK,
Sebagaimana telah diuraikan di atas, Perum PKK. sebagaimana halnya dengan Perusahaan umum lainnya berkedudukan
Q
di bawah Kementerian keuangan / Departemen Keuangan.
Apabila dilihat kedudukannya, Perum PKK. di bawah Meni
teri keuangan maka dengan sendirinya tanggungjawab Perum PKK.
juga pada Menteri keuangan.
Tanggungj awab Perum PKK. dalam hal ini yang dimaksudkan

^Loc. cit„, Buku Petunjuk Untuk Handapatkan Jaminan
Dari Perum PKK.
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adalah adanya keharusan Perum PKK untuk melaporkan dan membe
rikan keterangan mengenai haail uaaha perusahaan, laporan keungan, laporan kegiatan perusahaan umum dalam suatu kurun waktu yang telah ditetapkan, maupun sewaktu-waktu bila diperlukan Menteril^
Di samping bertanggungjawab pada Menteri keuangan,
Perum PKK„.. juga harus bertanggung jawab pada Menteri dan atai
kepala Departemen yang ada hubungannya dengan perkoperasian,
yakni Kenteri koperasi.

Tanggungjawab ini diberikan mengi-

ngat dalam aegi geralt operasionalnya aasarannya koperasi, lagi pula mengenai pembinaan operasional Perum PKK. dilak-aana—
kan juga oleh Menteri ini, sehingga sewaktu-waktu Perum PICK,
harus memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan jalannya perusahaan, baik berupa laporan tahunan atau laporan berkala lainnya maupun sewaktu-waktu bila dizninta.
Perum PKK. dalam praktek kerjanya terbagi dalam dua
tingkatan kedudukan, yakni Perum PKK. yang ada di pusat dan
yang berkedudukan di. .Propinsi.

Perum PKK propinai yang ber-

domisili di ibukota propinsi sebenarnya hanyalah merupakan
kantor oabang Perum PKK. pusat yang dipimpin oleh kepala
cabang.

i
Perum PKK. propinsi / kantor aabang hanyalah merupakan

perpanjangan kegiatan usaha kantor pusat yang hanya meliputi

100p. «it., pasal 14 point 4
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wilayah kerja propinsi di mana kantor cabang itu berada /
berkedudukan.

Akan tetapi apabila dalam hal-hal yang khu-

sus demi efisien dan efektifitas kerja, kegiatan wilayah
kerja kantor cabang bisa sampai menjangkau pada daerah
propihsi sekitarnya yang terdekat.
Dalam hal pertanggung jawaban, mengingat Perum PKK.
propinsi kedudukannya hanya merupakan kantor cabang saja,
maka Perum PKK. propinsi tidak bertanggungjawab langsung
pada Menteri keuangan, akan tetapi hanya bertanggungjawab
pada Perum PKK. kantor pusat dan juga hanya memberi bantuan
berupa persiapan laporan tanggungjawab yang meliputi segala
kegiatan usaha di daerahn.ya, sedang laporan pertanggungjawaban secara penuh dan keseluruhan tetap menjadi kewajiban Perum PKK0 kantor pusat sendiri, walaupun isinya menyangkut
kegiatan usaha dikantbr-'cabang propinsi tersebut.
Dari uraian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa
pertanggungjawaban Perum PKK. tidak hanya merupakan lapo
ran saja yang telah dilaksanakan akan tetapi meliputi ju
ga suatu persiapan kerja yakni berupa pengajuan rencana
kerja.
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III

URAIA1T TUGAS, FUHGSI DAIT SUSir.TAH OPvGAIIISASI
p 2 i?ijsakaa :t ui:ui*: fsiig^.'b a n g a :: ksuakgaii i:o f 3:u s i

Perum PKK* sebagai lembaga keuangan yang dibentuk de
ngan maksud nembantu koperasi / KUD. dalam meningkatkan usa
hanya melalui pengembangan keuangan koperasi sehingga mar.pu
berdiri sendiri clan bersv/adaya dalam rangka peafcangunan natio
nal, khususnya pembangunan ekonomi

ara-iat dan mening.iat—

kan kesejahteraan anggotanya.
Guna uencapai ::.al:sud dan tujuan tersebut, Perum FKK.
mempunyai tugas menyeleng^rakan usaha sebagai yang akan diuraikan di bav/ah ini bersaaa dengan uraian lungsinya,
1. Tu^as 1)0,n Fun-tsi Perum PKK.
Dal air. per.bnhc.san tugas dan fungs! ini, ralaupun kedua
pengertian tersebut rnempunyai makna dan peranan sendiri-sendiri akan tetapi karena keduanya nerupakan dua hal yang sangat berkait.an erat, maka pembahasan masalah ini saya jadikan
satu sub bab pembahasan.
Dalam sub bab ini yang dibahas adalah mengenai tugas
dan fungsi Perum PKK. dalam artian umun ( kegiatan usaha secara keseluruhan yang dilaksanakan kantor pusat ) , juga tu
gas dan. fungsi Perum PKK. cabang yang melaksanakan tugas-tu
gas Perum PKK. pusat dan yang sekaligus terjun dan berkegiatan usaha di lapangan langsung ( langsung pada sasaran usaha
yakni koperasi / KUD.).

IS
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Pada pokoknya, tugas Perum PKK. terbagi menjadi
dua, yakni:

Tugas memberikan jaminan kepada koperasi/

KUD* dan - 0 Tugas memberikan bantuan manajemen dan koasultaSi kepada koperasi/ KUD.
a. Tugas memberikan jaminan kepada koperasi / KUD.
Pada tugas memberikan jaminan ini, yang dijamin
Perum PKK. terutama sekali meliputi tiga hal pokok yak
ni:

Jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank;

Ja

minan atas kredit barang oleh fladan lainnya; dan Jaminan
pada koperasi/ KUD. dalam rangka penyaluran barang.
Dalam rangka melaksanakan tugas ini Perum PXK.
berfufcgsi menilai permohonan jaminan oleh koperasi/ KUD.
dan mengevaluasi untuk selanjutnya memproses guna memutuskan apakah permohonan jaminan tersebut dikabulkan
atau tidak.
Tugas memberikan jaminan ini adalah suatu,.tindakan hukum Perum PKK. yang memberikan suatu jaminan

atau

sejenis tanggungan kepada Bank-bank pemerintah dan atau
Badan usaha lainnya yang sudah ditunjuk oleh Perum PKIC.
yang menyalurkan barangnva melalui Koperasi/ KUD.
Jaminan ini diberikan dalam bentuk surat jaminan
atau sejenis surat perjanjian yang isinya berjanji menanggung untuk membayar atau melunasi:.Credit yang diberikan
oleh Bank atau Badan usaha lain dalam hal Koperasi/ KUD.
cedera janji/ V/anprestasi, tidak mampu membayar credit
yang telah diterimanya* ( Contoh bentuk Perjanjiannya-
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bisa dilihat pada lampiran-1

).

Perjanjian ini sangat

dipelukan oleh pemberi kredit / Kreditur adalah dalam
rangka keperluan demi keamanan pemberian kredit tersebut.
* Tugas memberikan jaminan ini, mengingat tujuan po
kok Perum PKK, adalah untuk mengembangkan kemampuan dan
keuangan Koperasi/ KUD., maka dalam pelaksanaan fungsinya
pemberian jaminan, yang dimulai dengan penilaian atas per
mohonan jaminan dilakukan sangat teliti dan disiplin.
Usaha pemberian jaminan didasarkan pada azas-azas: Azas
manfaat;

Azas selektif;

dan azas swadaya.

Azas-azas tersebut di atas diterapkan dengan me
ngingat unsur kepentingan yang menyangkut beberapa hal
yang berkaitan dengan tujuan Perum PKK. misalnya:

Dalam

hal Koperasi/ KUD. tersebut ternyata dalam keadaan sesungguhnya sudah mempunyai kemampuan yang baik/ tinggi di bidang keuangan, sudah memiliki kekayaan yang cukup besar,
sehingga dalam mengadakan perjanjian kredit denga bank
sudah mampu memberikan jaminan,

Dan atau sebaliknya da

lam hal Koperasi / KUD. yang masih lemah namun juga tidak
memenuhi syarat-syarat dan kriteria-kriteria yang diminta
P e r m PKK.

Keadann-keadaan dan kepentingan-kepentingan

semacam itulah yang mengakibatkan harus diterapkannya
azas-azas dan pedoman-pedoman oleh Perum PKK.
Dalam pelaksanaan fungsi dan kegiatan usaha, Pada
permulaan pemberian jaminan dilakukan langkah-langkah ;
Menerima dan meneliti kelengkapan permohonan kredit
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kredit yang diajukan oleh Koperasi/ KUD.
Menganalisa dan nrenilai permohonan kredit, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh kepala bagian jaminan kre
dit Perum PKK. kantor cabang, yang kemudian diteruskan
dengan penyampaian hasil analisa dan penilaiannya de
ngan disertai pertimbangan-pertimbangan kepada kantor ,
pusat Perum PKK.

11

Menarik kesimpulan atas hasil analisa dan penilaian,
untuk selanjutnya memberikan suatu keputusan diterima
atau tidaknya suatu permohonan jaminan, yang dilaksa12

nakan oleh Direktorat operasi kantor pusat Perum PKK.'
Dalam tahap jaminan kredit sudah diberikan, maka
kemudian Perum PKK. memonitor kredit yang dijaminnya,

mengevaluasi dan menganalisa kredit, membina, mengendalikan
dan mengawasi kredit yang dijamin, dalam hal penggunaannya
oleh Koperasi/ KUD.

Kegiatan pelaksanaan fungsi ini di

laksanakan oleh bagian pengendalian.
b. Tugas memberikan bantuan manajemen dan konsultasi
kepada Koperasi/ KUD,
Dalam tugas ini, fuhgsi Perum PKK menilai permohonan
bantuan konsultasi dan manajemen, kemudian petugas Perum
PKK. memberikan bantuan konsultasi baik secara lesan dalam

11Kemits. Direksi Wo.157/ KPTS/ PKK.4/lX/iqB3. Tentang susunan Organisasi Kantor Gabang-Perum PKK.Ps.10. ,
1 2 K eT >uts.
Direksi Perum PKK. Mo.2/KI)TS/?Kg/YIIl/82.:
,
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum PKT.
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dalam bentuk saran-saran dan tukar pendapat dengan pengu—
rus atau petugas Koperasi/ KUD* yang datang berkonsultasi, atau secara tertulis dengan memberikan selebaran-selebaran atau brosur yang berisikan tentang: Misalnya;
tentang susunan organisasi dan tata kerja yang benar,
tentang kepemimpinan dalam hidup berkoperasi, memberikan
petunjuk tentang pengelolaan keuangan, tentang cara kerja
dan usaha-usaha yang baik dan juga tentang segala macam
yang berkai.tan manajemen dan kegiatan usaha.

Bantuan ja-

sa konsultasi dan jasa manajemen ini diberikan pada kope
rasi untuk meningkatkan pelaksanaan manajemen koperasi/
KUD. dan memperlancar dan meningkatkan kegiatan usaha
yang dilakukan koperasi / KUD.
Dalam hal hubungannya dengan jaminan kredit yang
sudah diberikan, bantuan manajemen, pembinaan dan konsul
tasi dilaksanakan bersamaan dengan kepentingan Perum PKK.
itu sendiri, yakni pada waktu datang mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kredit yang sudah dijamin.
Pada kesempatan tersebut Perum PKK. memberikan bimbingaa.'
manajemen, bagaimana menyusun pembukuan yang baik dan benar apabila dievaluasi pembukuannya masih kurang benar,
juga bagaimana mengelola keuangan dari kredit yang dudah
diperoleh untuk benar-benar dapat bermanfaat,

juga yang

lebih penting bagaimana koperasi / KUD. mampu mendavagunakan segala modal, materi dan segala potensi atau ke
mampuan yang dimiliki
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guna yang maksimum.
Disamping tugas dan fungsi tersebut, fungsi lain
yang tidak kalah pentingnya untuk mengembangkan kemampuan
dan keuangan koperasi/ KUD. adalah mengadakan studi kelayakan.

Dengan studi kelayakan ini dipelajari / dijajaki

segala kemungkinan-kemungkinan, baik kemungkinan yang merugikan maupun yang mendatangkan keuntungan.

Misalnya;

studi kelayakan mengenai usaha baru di bidang makanan jadi bagi koperasi yang anggotanya para petemak-peternak.
Study kelayakan ini dilaksanakan untuk memberikan suatu
rintisan bagi usaha baru koperasi / KUD. karena dengan
rintisan tersebut koperasi / KUD. bisa mempelajari hasil
study kelayakan tersebut untuk diambil apabila ada ke
mungkinan-kemungkinan yang positin atau menguntungkan.
13
2. Susunan Organisasi Perum PKK.
Susunan organisasi Perum PKK. pembahasannya meliputi susunan kepengurusan/ Direksi Perum PKK. pusat, ju
ga kepengurusan Perum PKK. cabang.
Pada prinsipnya Perum PKK. cabang yang biasa disebut kantor cabang adalah merupakan perpanjangan kegiatan
kantor pusat, yang melaksanaican tugas dan berfungsi semacam pelaksana lapangan, yakni: melaksanakan semua kebijaksanaan yang telah direncanakan dan ditetapkaii oleh kan
tor pusat dan menyelenggarakan tata laksana operasional,

^Ibid.,
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pembinaan dan pengendalian atas semua kredit koperasi/
KUD. yang dijamin oleh Perum PKK.
Susunan kepengurusan di kantor pusat Perum PKK
terdiri dari empat direksi/ direktorat yang memhidangi
tugas kerja sendiri-sendirx, yang masing-masing direkto
rat dipimpin oleh seorang direktur.

Sebagai pimpinan

secara keseluruhan dan umum, dipimpin oleh seorang Direk
tur utama.
Empat Direktorat/ direksi tersebut adalah meliputi
Direktorat operasi;
Direktorat pembinaan dan pengembangan;
Direktorat keuangan;
-.

Direktorat umum.

Untuk lebih jelas, keterangannya diberikan secara terperinci dan sistematis akan diuraikan di bawah.
Dalam masing-masing direksi membawahi beberapa biro-biro, dan masing-masing biro ini di dalamnya terdiri
dari bagian-bagian pelaksana.

Dalam hal diperlukan pem-

bagian unit-unit kerja yang lebih kecil dari yang sudah
ada( misalnya :

Sub-bagian, yang cersuai dengan kebutuhnn

dan perkembangan, guna kelancaran tugas, hal ini bisa di
lakukan / ditetapkan oleh Direksi.
Susunan kepengurusan di kantor cabang Perum PK3T.
terdiri dari unsur pimpinan yang dalam hal ini diuegang
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oleh Kepala cabang.
Pimpinan / Kepala cabang membavahi bagian-bagian
unit kerja yang masing-masing dipimpin oleh kepala bagian.'

Bagian-bagian unit kerja ini membawahi staf-staf

pelaksana dalam melaksanakan tiap-tiap kegiatan unit ker
ja.

Susunan secara sistematis, baik kepengurusan kantor

pusat maupun kantor cabang Perum PKK. dapat dilihat pa
da susunan di bawah ini.
a. Susunan Sistematis kepengurusan kantor pusat Perum PKK
Perum PKK. dipimpin dan diurus oleh suatu dewan
Direksi yang merupakan *' Directors type of Organization "
yakni Direksi yang membawahi tvpe-type atau unit kerja
masing-masing, yang terdiri dari:
a.1. Direktur utama.
Direktur yang memimpin secara keseluruhan dan
utuh, Perum PKK.
a.2. Direktur operasi.
Direktur yang memimpin Direktorat operasi, yang
bertugas pokok di bidang jaminan kreeit dan pengendaliannya.

Direktorat operasi ini terdiri dari ti-

ga biro:

Biro analisa jaminan;

-. Biro pelaksa—

na jaminan;

-. Biro pengendalian kredit.

a.2.1. Biro analisa jaminan, terdiri tiga bagian:
Bagian analisa kredit umum, khusus dan penyaluran.

^ Ibid.. Pasal 5 - Pasal 39
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a.2.2- Biro pelaksanaan jaminan kredit terdiri tiga
bagian :

Bagian pelaksanaan jamin'an kredit

umum,

Bagian pelaksana jaminan kredit khusus,

Bagian pelaksana jaminan kredit penyaluran.
a,2.3. Biro pehgesdalian kredit, terdiri dari dua bagian;
-. Bagian Evaluasi pelaksanaan kredit,

-. Bagian

pengawasan kredit*
a.3* Direktur pembinaan dan pengembangan.
Direktur ini yang memimpin dirsktorat pembinaan dan
. . pengembangan yang bertugas melaksanakan tugas pokok Ferun PIG*, yakni: memberikan bantuan keuangan, konsultasi
dan manajement;

mengadakan study kelayakan;

mengadakan

study kemungkinan usaha lain yang dapat ditangani Ferum
pki:.

Direktorat pembinaan dan ;,enge:..bangan terdiri dari
dua biro :

Biro bantuan tehnis dan

Biro pengemba

ngan.
a.3.1. Biro bantuan tehnis terdiri dari dua bagian :
». Bagian study kelayakan,
tasi manajement.

dan

bagian konsul
,

a.3*2. Biro pengembangan terdiri dari dua bagian :
-. Bagian bantuan keuangan, dan -. bagian pengem
bangan manajement.
a.*}. Direktur keuangan.

i
Direktur keuangan memimpin Direktorat keuangan yang

bertugas pokok: Kenyiapkan pada v/aktunya rencana kerja
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dan anggaran perusahaan lengkap dengan anggaran keua
ngan;

MengadaBran dan memelihara pembukuan dan adminis-

trasi perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku
bag! perusahaan;

Menjusun dan raenyispkan laporan per-

hitungan hasil usaha / laporan keuangan perusahaan*
Direktorat keuangan terdiri dari tiga biro :
Akuntansij

Biro perbendaharaan,

biro

-• Biro internal

audit.
a.if.l* Biro akuntansi terdiri dari dua bagian :
Bagian pembukuan dan
Bagian laporan keuangan*
a.4.2. Biro perbendaharaan terdiri dari enpat bagian :
Bagian anggaran,

Bagian kas,

pengelolaan dana dan

Bagian

Bagian claim,

a. if*3- Biro internal audit terdiri dari dua bagian :
-• Bagian audit pusat dan
a*5.

-• Bagian audit daerah.

Direktur umum*
Direktur umum memimpin Direktorat umum yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan tugas pokok Perum PKK. yakni
di bidang pelayanan teknis administratif bagi seluruh
unit organisasi Perum PKK,
Direktorat uaura terdiri dari dua biro ;
canaan dan statistik,

Biro peren-

Biro sekretariat.

a.5.1. Biro perencanaan dan statistik terdiri dari dua
bagian :

Bagian perencanaan dan

Bagian

statistik dan laporan.
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a.5.2. Biro secretariat terdiri dari empat bagian:
Bagian tata usaha,

-• Bagian kepegawaian,

Bagian perlengkapan dan rumah tangga,
Bagian hukum dan organisasi.
b. Susunan sistematis kepengurusan Perum PKX. Kantor
caoang. 15
Kantor cabang Perum PKK, dipimpin oleh seorang
kepala cabang, yang berkedudukan dan bertanggungjavrab
di bawah Direksi Perum PKK. pusat.
Kepala kantor cabang membawahi tiga bagian, yakni:
Bagian administrasi dan keuangan,
dalian,

Bagian iaminan kredit,

Bagian pengen-

Tang kesemua bagian

tersebut dipimpin oleh seorang kepala bagian.
b.l. Kepala bagian administrasi dan keuangan bertugas:
-. Mengatur kegiatan pelayanan tehnis'administratif kantor cabang;

Membina dan mengelola

tata usaha kepegawaian dan perlengkapan;
Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi keuangan kantor cabang;

-r* Menyusun

dan menyiapkan laporan pertanggungjavraban penggunaan keuangan kantor cabang kepada kantor pu
sat?

-* Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa

data in-put dan informasi untuk kemudian menyu—
sun rencana feerja kantor cabang.

^ Iioc. cit..Keputs. Direksi No. 157. Pasal 5 - 10.
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b.2. Kepala bagian pengendalian bertugas:
Mengadakan monitoring kredit yang di jamin Perum
PKK. di daerahnya;

Menganalisa dan evaluasi

pelaksanaan kredit yang dijamin yang sedang berjalan;

-. Membina, mengendalikan dan mengawasi

kredit yang sedang berjalan;

Membina, mengen-

dalikan kredit yang sudah diclaim.
b.3. Kepala bagian jaminan kredit bertugas :
Menerima dan meneliti permohonan jaminan kredit
yang diajukan oleh koperasi / K U D . ;
Menganalisa dan menilax permohonan kredit;
Menyampaikan hasil analisa dan penilaiannya ke
pada kepala kantor cabang untuk mendapatlcan pertimbangan dan selanjutnya diteruskan ke kantor
pusat.
Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan
kantor cabang bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing yang terdiri dari stafstaf pelaksana dan memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas para staf pelaksana bawahannya.
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala cabang
jtlga menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Susunan organisasi tersebut dalam tata kerjanya
saling berhubungan antara bagian-bagian dan unit-unit
kerja tersebut.
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Dalam hal satu lingkup kerja, misalnya: dal'am satu
kantor cabang, hubungan-hubungan antar unit kerja bisa
dilaksanakan secara langsung, contohnya antara unit ba
gian 'jaminan kredit dengan bagian administrasi dan keungan dalam hal penyusunan rencana kerja perusahaan*
Dalam hal sudah keluar lingkup kerja, sebagaimana tatakerja perusahaan / instansi lainnya, prosedurnya melalui
pimpinan dan ke pimpinan*

Misalnya: Hubungan unit kerja

bagian di kantor cabang dengan salah satu biro di kantor
pusat harus melalui kepala kantor, yang kemudian ditujukan
kepada Direktur utama baru disalurkan pada Direksi-direksi
dan seterusnya.
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BAB IV
FROSEDUR TJI5TUK MENDAPATKAN JAMINAN KREDIT DAN
HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN JAMINAN KREDIT KOPERASI
DARI PERUSAHAAN UMUM PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI

3aminan kredit kopevasi/ KUD. dari Perron PKK. apabila
dilihafe aegi-aeginya adalah merupakan aalah aatti bentuk dasi
jenia perjanjian jaminan penanggungan.

Jaminan kredit/ kre

dit garanai pada prinaipnya adalah bentuk penanggangan dimana
aeorang penanggung ( aubyek hukum ), yang dalam hal ini aebagai orang teraebut adalah Perum PKK. menanggung untuk memenu16
hi hutang/ kredit debitur pada kreditur. Pengertian penanggu-

ngan yang dimakaudkan di aini adalah auatu perjanjian di mana
aeorang pihak^ke^tiga, guna kepentingan ai berhutang, mengikati
kan diri untuk memenuhi perutangan ai berhutang manakala ai17
berhutang wanpreataai ( pa. 1820 KUH Perdata ).
1. Sifat, Isi dan Bentuk Perjanjian Jaminan Kredit Koperasi/
i
KUD. Dari Perum PKK.
I
Sebagaimana apabila kita lihat uraian pada bab aebelumnya, kita biaa menyimpulkan bahwa aifat jaminan pada jaminan
i
kredit koperaai/ KUD. tersebut* bahwa aifat jaminan(adalah
i

16

Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Maajehoen Sofwani SH.,
Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Ja
minan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Naaional, Departemen
Kehakiman RI. Cetakan I, Liberty, Jogjakarta, 1980, h . 105.
17Ibid., h. 81
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termasuk jaminan perseotangan ( pengertiannya bisa dilawankan dengan jaminan kebendaan )*

Pengertiannya adalah bahwa

jaminan tersebut hanya mengikat orang/ perseorangan yakni pihak ke^tiga yang sudah mengkatkan dirinya untuk menjadi penanggung/ penjamin,

Jadi di sini yang terikat hanya Perum PKK sa~

ja, tidak seperti jaminan kebendaan yang mana jaminan terse
but mengikat setiap orang yang raenguasai benda yang menjadi ja
minan:, walaupun benda tersebut sudaii berpindah tangan.
Sedangkan bila ditinjau dari sifat perjanjiannya adalah
perjanjian bersifat accesoir, artinya perjanjian. tambahan yang
mengabdi pada perjanjian pokok, yakni perjanjian kredit kope
rasi dengan bank.

Sifat accesoirnya dapat terlihat, yakni

adanya perjanjian tersebut hanya ada apabila ada perjanjian
pokok saja, dan timbulnya kewajiban pada perjanjian ini apabila terdapat cacat prestasi/ wanprestasi pihak debitur terhadap kreditur dalam perjanjian pokok kredit uang/ barang.
Artinya janji tersebut wajib dipenuhi apabila debitur ( kope
rasi/ KUD.) v/anprestasi terhadap kreditur ( bank / badan lainnya ), sehingga apabila debitur memenuhi prestasinya maka per
janjian tersebut seperti tidak ada artinya / tidak ada ikatan
apa-apa secara hukum lceperdataan.

Akan tetapi secara admi-

nistratif, mengingat hubungan antara Perum PKK. dengan kopera
si/ KUD. sangat erat sekali maka arti dan ikatan dari pada
perjanjian ini sangat besar sekali.
Bentuk perjanjian jaminan kredit koperasi/ KUB ini
bentuknya sudah merupakan suatu pola, dalaci artian bentuk
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formatnya sudah tertentu dan dipakai secara umum oleh
Perum PKK, ( Bentuk perjanjiannya bisa dilihat pada lampiran-1).

Bentuk perjanjian tersebut berupa suatu surat

keputusah janinan

18

yang berisi persetujuan atas permohonan

jaminan kredit koperasi/ EUD, yang disetujui.
2. Sistem Pemberian Jaminan Krsdit Kotierasi/ KUD, Oleh
Perum P KK.
Agar bantuan, khususnya bantuan kredit bank dengan
jaminan Perum PKK. dapat mencapai sasaran dan maksud yang
dikehendaki, yakni meningkatkan kemampuan dan keuangan ko
perasi maka diterapkanlah sistem-sistem berikut ini;
a. Sistem pemberian jaminan berdasar pertimbangan kelaya
kan dengan menerapkan azas-azas.
Penerapan sistem ini artinya adalah bahwa setiap
hendak memberikan jaminan dilaksanakanlah penelitian yang
sangat teliti agar tujuan Perum PKK.bisa tercapai.

Peneli

tian tersebut tidak hanya mengenai berkas permohonan jami
nan saja tetapi juga meliputi segala kemungkinan yang terjadi setelah kredit berjalan.

Pemberian bantuan juga men-

19
dasarlcan pada azas-azas: manfaat, selektif dan swadaya*
2.a*1.Azas manfaat, dimaksudkan adalah bahwa kredit yang
diberikan hendaknya merupakan kredit yang benar-benar diperlukan dan bermanfaat bagi koperasi/KUD.

*ift

Loc.cit., Baku Petun.Tuk Untuk Mendauatkan Jaminan
Dari Perum PKK. h.10, Butir g.
l9Ibid.. h. 3
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bagi kepentingan usaha*

Dalam hal kredit tersebut

belum benar-benar diperlukan, maka Perum PICK ber—
hak menolak atau menunda membeeikan jaminan, hal
ini mengingat demi kepentingan koperasi/KUD. lain
yang lebih membutuhkan.
2.ae2* Azas selektif, dimaksudkan adalah dalam hal hubungannya dengan azas manfaat, yakni koperasi/ KUD.
mana yang lebih didahulukan bantuannya berdasar ska—
la prioritas dan perkembangan koperasi./KUD. Didasarkan juga pada skala prioritas sektor usaha kope
rasi/ KUD.
2.a 0J, Asas swadaya, dimaksudkan adalah dalam hal hubungan—
nya dengan tujuan pokok Perum PKK, bahwa bantuan ja
minan kredit tersebut untuk meningkatkan kemampuan
dan keuangan koperasi sehingga mampu berswadaya
sendiri.
b. Sistem pemberian jaminan dengan disertai pengawasan

20

dan pengendalian, ■
Tang dimaksud adalah, pemberian jaminan kredit yang
disertai dengan pengawasan dan pengendalian untuk tujuan
mendidik, membina dan memantapkan koperasi/KUD. dalam
menggunakan kredit.
Untuk mencapai hal inif sebagaimana kita lihat pada
penjelasan terdahulu mengenai fungsi-fungsi perangkat Pe
rum PKK yang mengendalikan kredit sejak perencanaan

^ I b i d . . h* 4., angka 3 W
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sapai dengan pelunasan, bahkan dalam hal kredit macet
sampai ada claim dari bank, koperasi/ KUD. tetap mendapat pengendalian.
c. Sistem pemberian jaminan kredit dengan melihat jenis—
jenis kredit,
Dimaksudkan sistem ini adalah bahwa pemberian ja
minan dengan berpedoman pada jenis-jenis kredit, besarnya
kredit, besarnya bunga, besarnya kredit maksimum dan
jan£ka waktu kredit, ped6man ini dilaksanakan tanpa meninggalkan pedoman dan ketentuan dari bank yang bersang—
kutan dan Bank Indonesia pada umumnya.

Misalnya: Kredit

modal kerja permanen ( K M P . ), besarnya kredit maksimum
Rp* 15.000.000,00 1 jangka waktu 1 - 3 tahun, bunga 12#
4

per-tahun, dijamin Perum PKK. sebesar 100#.
4

Jenis-jenis kredit yang mendapatkan jaminan Perum
PKK. adalah KMKP; KIK ( Kredit investasi kecil ); KEB
( Kredit eksploatasi biasa ); KIB ( Kredit investasi bia-21

'

sa ) dan lain-lain yang diperuntukkan koperasi/ KUD.

J. Prosedur Perolehan Jaminan Kredit Dari Perum PKK.
Untuk memperoleh jaminan kredit koperasi / KUD.
oleh Perum PKK. harus melalui syarat-syarat dan langkahlangkah yang harus ditempuh dan dipenuhi.
a. Persyaratan-persyaratan koperasi untuk memperoleh
jaminan kredit, persyaratan ini meliputi tiga syarat

21Il 3 i d .,
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■akni : syarat umum, syarat khusus, dan syarat tehnis.
'.a.i. Syarat umum koperasi yang hendak mengajukan perjaminan

adalah:

Koperasi / KUD. yang mengajukan permohonan ada
lah koperasi / KUD. yang tidak mampu memenuhi ketentuan jaminan kredit yang diminta hank.
Koperasi yang telah memenuhi kriteria tiga sehat koperasi, yakni: sehat organisasi, sehat usaha,
sehat mental.

Sehat organisasi yang dimaksud ada

lah koperasi / KUD. tersebut: sudah berbadan httiram:
Rancangan anggaran tahunan dilaksanakan secara tertib berdasar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Kelengkapan administrasi dipelihara dan dilak

sanakan secara tertib. Sehat mental yang dimaksud
adalah: Koperasi yang mempunyai pengurus yang berdedikasi tinggi untuk kemajuan koperasi, pengurus selalu memenuhi kewajiban pada pihak ke-tiga baik se
bagai pengurus maupun sebagai pribadi yang hidup
dimasyarakat selalu bertanggung jawab terhadap fcewajibannya sebagai pengurus.
Sehat usaha adalah usaha yang berorientasi pada ke
pentingan anggota, yang meningkatkan kesejahteraan
anggota dan yang dapat memperbesar cadangan dalam
rangka pemupukan modal.

3

[ .a.2. Syarat tehnis koperasi yang hendak mengajukan per•mohonan jaminan kredit:
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Koperasi / KUD. harus memiliki tempat kerja dan
usaha yang jelas.
Kegiatan koperasi yang dimintakan jaminan kreditnya harus diutamakan untuk usaha yang menua' jang dan berkaitan langsung dengan usaha anggota
dan masyarakat di daerahnya.
Penggunaan kredit yang dijamin harus benar-henar
dapat mengembangkan dan meningkatkan usaha yang
nantinya dapat meningkatkan kemampuan koperasi/
KUD., Kredit juga harus dipertanggungjawabkan keberhasilan dan kelancaran pengembaliannya, baik
ditinjau dari segi organisasi maupun segi prospek
usaha yang dibeayai dengan kredit yang dijamin.
a.3. Syarat khusus ini diperuntukkan bagi koperasi 4

koperasi khusus, yakni koperasi yang p e m a h memperoleh kredit.
Performance kredit masa yang lalu menunjuk hasil
yang baik.
-. Koperasi yang minta jaminan adalah koperasi yang
tidak kena claim, bagi yang kena claim bisa diberikan dalam hal claim sudah diselesaikan.
Bagi koperasi / KUD* yang sudah mampu, yang msmpu
menyediakan agunan / jaminan sendiri ( sebagain )
maka diharuskan menyertakan agunan tersebut* sehingga jaminan oleh Perum PKK. bisa lebih ringan.
Tatacara dan proses untuk memperoleh jaminan Perum PKK.

SKRIPSI

TINJAUAN ...

HERY PRAMUDYA WIDYO SASONGKO

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tata cara dan 1 anglah-1ang&ah ini dibedakan dalam
dua hal, yakni tata cara untuk jaminan kredit bank dan
jaminan untuk kredit barang atau penyaluran barang.
3 .b.1. Tkta cara perolehan jaminan untuk kredit bank ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
-. Koperasi mengajukan surat permohonan jaminan
kredit kepada Perum PKK. sehubungan dengan per
mohonan kreditnya pada bank, yang dilengkapi
dengan berkas permohonan kreditnya.

Surat per

mohonan ini dibuat dalam beberapa rangkap untuk
tembusan yang disampaikan pada bank yang bersangkutan, pada Kantor Departemen Koperasi Kabupaten/ Kodya.( Untuk kantor ini tidak diser
tai lampiran )•
Berkas permohonan ini dilampiri dengan :
Susunan pengurus, salinan surat keputusan Badan
hukum dan klasifikasi koperasi, Petikan berita
acara- Rapat anggota yang sekaligus merupakan
kuasa anggota kepada pengurus, neraca akhir dan
perhitungan rugi laba, rencana pelunasan kredit
dan rekomendasi Kantor Departemen ‘Koperasi.
Setelah menerima tembusan, Kandepkop meneliti
1

dan mengadakan pemeriksaan kepada koperasi, se
telah itu memberikan rekomendasi yang merupakan
kesimpulannya atas permohonan kredit dan permo
honan jaminan kredit yang diajukan.
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Hekomendasi ini disampaikan pada bank dan Perum
PKK, Persyaratan untuk Kandepkop agar memberi rekomendasi

: Koperasi harus sehat mental, Anggaran

dasar menunjukkan tanggungan tidak terbatas, agar
*

bank mau memberi kredit,.
-• Bila kesimpulan tersebut berupa persetujuan maka
bank dan Perum PKK, memproses permohonan tersebut,
Bila permohonan disetujui oleh bank maka bank minta jaminan kredit -pada Perum PKK.
Setelah menerima permintaan jaminan dari bank,
sepanjang menurut penilaian Perum PKK, koperasi/
KUD. sudah memenuhi syarat-syaratnya perum PKK.
menyetujui dan .menuangkan dalam n Surat keputusan
jaminan ”,

Akan tetapi bila atas dasar pertimr

bangan-pertimbangan tertentu, walaupun oleh kan
depkop maupun oleh--bank sudah menyetujui, Perum
PKK. dapat memutuskan lain.
2. Tata cara perolehan jaminan untuk kredit barang
dan penyaluran barang oleh badan-badan usaha lain
yang ditunjuk oleh pemerintah, ditempuh langkahlangkahs
Koperasi/ KUD. mengajukan permohonan kredit ba
rang atau penyaluran barang pada badan usaha
tertentu.
Atas permohonan tersebut, sesuai kemampuan menyediakan barang oleh badan usaha tersebut
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diadakanlah kontrak antara koperasi/ KUD
dengan badan usaha tersebut yang disetujui/
diketahui oleh Kantor Departemen Koperasi Kabupaten/ Kodya.
-* Koperasi/ KUD, mengajukan permokonan jaminan
pada Perum PKK. dengan melampirkan kontrak.
Dengan pertimbangan-pertimbangan, Perum PKK menerbitkan surat keputusan jaminan/ persetujuan
jaminan.
Untuk kridit penyaluran barang yang penerbitan
surat keputusan jaminannya bertahap setiap bulaji/
Tri-wulan/ Semester, bisa diterbitkan bila pelunasan kredit yang sudah jatuh tempo dilaksanakan/
dibayar.
Demikianlah prosedur untuk mendapatkan jaminan.
kredit oleh Perum P KK.t langkah-langkah dan syaratsyarat yang harus ditempuh oleh koperasi/ KUD.
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PERPUS1 AKAAN
UNJVfcHSIfAS

a i

RLANGGA

S U R A B A V A
BAB

V

P E N U T U P

1. Kesimpulan;
Pemerintah. Negara Republik Indonesia dalam kegiatannya
membangun dan hendak mensejahterakan rakyatnya, segala usaha
dan upaya ditempuh.
Pembangunan yang dilaksanakan meliputi suatu pembangunan di segala bidang, terutama termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi nasional yang mengusahakan adanya perbaikan ekono
mi untuk semua masyarakat di seluruh Indonesia,
Pemerintah dalam usahanya -mensukseskan pembangunan dibidang ekonomi sudah banyak menempuh langkah-langkah dan mengeluarkan segala kebijaksanaan-kebijaksanaan salah satu kebijakan tersebut adalah adanya upaya pemerintah untuk mening
katkan peranan koperasi / KUD dalam ikut mensukseskan pembangunan ekonomi nasional, upaya dan kebijakan tersebut baik be
rupa keluarnya peraturan-peraturan yang dapat menunjang kehidupan perkoperasian itu sendiri maupun kebijakan berupa pepenyediaan fasilitas-fasilitas.
Koperasi menjadi salah-satu.
* sasaran pokolt yang sangat
diperhatikan perkembangannya, mengingat koperasi adalah ben
tuk wadah usaha yang berazaskan kekeluargaan yang sangat se
suai dengan nilai kegotong royongan dalam masyarakat Indone
sia.
Pemerintah telah banyak mengeluarkan. kebijakan-kebijakan dalam menciptakan suasana guna meningkatkan suatu kegia-
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tan perkoperasian, baik itu berupa kemudahan dan keringanan
perolehan pinjaman modal perkoperasian dari bank-bank peme
rintah, maupun segala faeilitas kemudahan.

Salah satu usaha

pemerintah untuk ini adalah di terbitkannya Peraturan Peme
rintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang pendirian Perum PKK. yang
mana dengan keluarnya PP. terbentuknya Perum PKK. tersebut
mempermudah koperasi meningkatkan permodalannya karena mudah
mendapatkan kredit mengingat ada lembaga yang menjarain kreditnya.
Keberadaan Perum PKK. dalam kehidupan perkoperasian
semenjak Peraturan Pemerintah no. 51/1981 keluar terasa seka
li sangat diperlukan dan dibutuhkan koperasi.

Hal iirL mengi

ngat tugas pokok dan fungsi Perum PKK. adalah untuk meningkatk an. dan mengembangkan kemampuan dan keuangan koperasi.

Ke-

lihatannya bantuan Perum PKK terhadap koperasi berupa jaminan
kredit merupakan bantuan yang mutlak berperan. dalam mengem
bangkan kemampuan koperasi, akan tetapi sebenarnya tidak demi
kian, sebenarnya semua tugas dan,fungsi Perum PKK. mempunyai
porsi yang sama dalam berperan mengembangkan koperasi, lebihlebih bantuan yang bersifat membina dan mendidik pada fungsi
bantuan konsultasi dan manajement.
Kedudukan Perum PKK. yang berada di bawah Departemen
Keuangan dan yang sekaligus menjadikan Perum PKK; b'ertanggungjawab pada Departemen Keuangan menjadikan Perum PKK. dalam
menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai suatu kekuatan hu
kum yang pasti dan menjadikan pihak lain, dalam hal ini bank
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atau badan usaha lain, mengakui eksistensinya secara penuh.
Dilihat dari tugas dan fungsinya,Perum PICir benar-benar
sangat penting peranannya pada kehidupan perkoperasian.

Di

lihat dari struktur organisasinya sudah cukup bagus secara
struktural sistematis, menjadikan masing-tnasing unit kerja
mampu bekerja yang seefektif dan seefisien nungkin sebab su~
sunanya cukup rapi dan tidak tumpang tindih.
Dal an hal melaksanakan tugas dan fungsi bantuan konsultasi dan manajenent, masalah tidak banyak timbul karena
kebanyakan inisiatip sering datang dari Perum PICK., dan ju
ga bantuan-bantuan tersebut tidak terlalu sienbara resiko yang
besar bagi Perurrj PIIK, sebab tidak merabutuhkan suatu perncdalar.
keuangan dan administrasi y~nr rur.it, bantuan ini hanya aembutuhkan skill/ ketrampilan petugas saja.
Dalam hal tugas dan' fungsi memberikan bantuan keuanrar.
dan janinan. kredit, cukup besar resikonya. karena bisa mer
nyangkut masalah rugi dan laba*

Oleh karenanya tugas dan

fungsi ini diterapkan suatu High Kanajement/ Manajezent klas
tinggi, dan adninistrasi yang runit.
i
Prosedur permohonan jaminan kredit koperasi harus nienempuh suatu syarat dan langkah yang cukup panjang dan rumit,
hal ini ada hubungannya yang erat dengan tugas dan. fungsi
Perum Pi'":, yakni memupuk pendapatan Perur: PKK.

Jadi hal

ini diterapkan adalah deni ur.tung dan rugi Peruir. PI":.
2. Saran-Saran.
Secara organisatoris Perum PII" sudah nenarnpakkan sua
tu organisasi yang baik, akan tetapi mengingat yang menjadi
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sasaran usaha dan program kegiatan usahanya adalah koperasi/
KUD. yang mana koperasi itu keberadaannya lebih banyak ditemukan di tingkat daerah, lebih-lebih yang namanya KUD. yang .
merupakan bentuk wadah usaha masyarakat desa, tentu saja beradanya di desa-desa*

Maka saran saya, alangkah baik dan sem-

purnanya apabila valayah kerja Perum PKK. diperluas sampai
tingkat daerah,atau lebih rielnya hendaklah dibuka kantor Pe
rum PKK yang berada di daerah Kabupaten baik itu berupa ran-,
ting perusahaan, di bav/ah cabang perusahaan yang ada di pro
pinsi ataupun berupa*.cabang tersendiri dan yang ada di pro
pinsi dihapus atau dilebur.
Hal tersebut mengingat demi efektif dan efisiennya pe
laksanaan tugas dan fungsi Perum PKK, untuk koperasi/KUD, selain itu juga untuk menambah kesempatan kerja bagi tenaga ker
ja yang belum bekerja dengan adanya lowongah dibukanya kantor
ranting perusahaan.
Dalam hal prosedur dan tatacara perolehan jaminan kre
dit terasa sekali prosedur tersebut rumit dan berliku-liku
baik langkahnya maupun pihak-pihak yang terkait dalam prose
dur tersebut,

Hal ini saya sarankan, hendaklah prosedur yang

rumit dan berliku-liku ini lebih disederhanakaa demi mempermudah men.capai tujuan pokok, yakni pengembangan kemampuan dan
keuangan koperasi*
Guna mendapatkan suatu hasil yang prima dan memuaskan,
untuk tugas dan fungsi pembinaan dan konsultasi saya sarankan
hendaknya petugas yang diberi tugas benar-benar orang yang me-
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nguasai dan tanggap akan adanya persasalahan yang timbul.
Untuk itu hendaklah disiapkan petugas yang benar-benar teracipil, bila perlu Perum PKK. mengadakan suatu pen.didikan dan
latihan untuk hal ini demi suksesnya program dan tujuan
pokok.
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PEKJAHJIAH K13UASAMA
MENGENAI PEMBERIAN J M H W KREDIT KOPERASI
A N T A RA
perusahaan umum pem m m m

keuangan koperasi

DENGAN
PAfK M M KOPERASI INDONESIA
NCMOR : 267/SPK/FKK. 3/III/1986
16/461-DIREK/03/1986

Yang bertanda tangan dibawah ini
I.

1. BUDI ISMARDI

:

: Direktur Utama
Perusahaan Uhun Penganbangan Keuangan
Koperasi

2. Drs. AMINUDDIN

: Direktur Keuangan'
Perusahaan Ununi Pengeml^angan Keuangan
Koperasi

dalan Perjanjian Kerjasama ini masing-masing bertindak dalam Jabat_
annya tersebut, keduanya berdasarkan Surat: Keputusan Presiden Repu
blik Indonesia Nomor : 171/M Tahun 1984 dan Nctnor : 83/M Tahun 1982
dan sebagai demikian bersama-sama bertindak sebagai Direksi dan

-

oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 huruf C Peraturan Peiierintah
Ncmor : 27 Tafun 1985 bertindak untuk dan atas nama Perusahaan
Unum Penganbangan Keuangan Koperasi berkedudukan di Jakarta dengan
alanat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 selanjutnya disebut
----------------------

VII1AK PERTAMA -------------------

IT.
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1. Ors. MUIlAM'IAD NAZ1J*, MBA

: Direktur
Bank Unuii Koperasi Indonesia

2. Drs, ISM£TH ABDUIXAH

: Direktur Perkreditan
Bank Unum Koperasi Indonesia

dalam Perjanjian Kerjasama ini masing-masing bertindak dalam Jabatarmya teisebut, keduanya berdasarkan Surat Keputusan Pengurus

Bank.

Uium Koperasi Indonesia Ncinor : l5/022-Paig/VIII/1985, tanggal 27 Agustus 1985 juncto Surat Keputusan Ncnor : SKEP 15/026-Pengs/08/85
tanggal 29 Justus 1985 dan sebagai demikian bersama-sama bertindak
sebagai Direksi untuk dan atas nama Bank Unum Koperasi Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan alamat JX. S. Paniian Kav. 80 Slipi selanjutnya disebut

:

------------------------- pjHAK KEDUA -------------------dengan ini kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangl<an

:

1. Bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, maka pembinaan
terhadap Koperasi sebagai Unit Ekcncmi perlu lebih ditingkatkan
lagi kenainpuan usahanya untuk menganbangkan kesejahteraan anggo
ta Koperasi yang bersangkutan dan masyarakat pada unumnya.
2. Bahwa salah satu faktor penghambat yang manbatasi usaha Koperasi
adalah lenahnya kondisi permodalan Koperasi dan kurangnya keiiampuan untuk menyediakan atau menyerahkan cukup jaminan sesuai de
ngan syarat perkreditan Bank.
3. Bahva sesuai daigan fungsinya PIHAK. PERTAMA dapat meujamin kredit:
kredit yang diberikan oleh PU1AK KEDUA kepada Koperasi dalan tiiengembangkan usalianya.
Selubungan dengan itu kedua belah pihak telah sepakat inengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikul:

:

BAB
KKimUAN
Pasal

I
UMUM
1

(I) Yang^../3.
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(1) Yang diiraksud dengan kredit kepada Koperasi dengan jaminan PIIIAK
PERTAMA iaiah kredit yang diberikan oleh PIHAK KEDUA yang berkedudukan di Jakarta atau Kantor-Kantor Cabang lainnva di seluruh
Wilayah Indonesia untuk pembiayaan Modal Kerja ( termasuk KMKP )
maupun Investasi ( termasuk KIK ) bagi usaha-usalia Koperasi yang
tidak mauenuhi ketentuan jaminan kredit menurut persyaratan Bank
yang berlaku.
(2) Koperasiryang telah memenuhi persyaratan Bank ( Bankable ) untuk
mendapat kredit pada dasamya tidak termasuk dalam kategori se
perti tersebut pada ayat (1) diatas.
(3) Jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh PIIIAK KEDUA. adalah menurut kebutuhan dan kemampuan pengelolaan Koperasi yang bersangkutan sesuai dengan rencana penggunaan dan pengembalian yang telah diajukan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIIIAK KEDUA.
BAB

II

SASARAN DAN SYARAT PERKREDITAN
Pasal 2
(1) Koperasi yang diutamakan meniperoleh fasilitas kredit dari PIHAK
KEDUA. dengan janinan PIIIAK PERTAMA adalah Koperasi yang berna ung dibawah bimbingan serta penbinaan Departemen Koperasi.
(2) Suku bunga dan jangka waktu kredit baik untuk keperluan Mxtel

-

Kerja maupun keperluan Investasi, didasarkan pada ketentuai Bank
Indonesia dan atau PIIIAK KEDUA setelah disepakati oleh PIHAK
PERTAMA.
(3) Dalam rangka membina dan meningkatkan usaha Koperasi, mate pembe
rian ‘fasilitas kredit dengan jaminan PIHAK PERTAMA harus dilaksa
nakan secara selektif dan terarah untuk mengliindari sejauh mjngkin terjadinya risiko, agar da m PIHAK PERTAMA yang trersedia dapat diarahkan dan di^miakan secara berdaya guna dan berhasil gu
na .

(A) Keeuali^ „Jk.
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Kecualx ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan besamya jasa jaroin
an untuk setiap jaminan yang diberikan ditetapkan oleh PIHAK PER7.AMA. PIHAK KEDUA wajib memungut jasa jaminan tersebut.

BAB

III

1ATA CARA PEMSAJl/AN PE1W1I0NAN KREDIT
Pasal 3
(1) Koperasi maigajukan permohonan kredit kepada PIHAK KEDUA atau Kan
tor Cabang PIHAK ]<EDUA terdekat dengan melanpltkan balian-bahan se
bagai berikut

•

- Daftar Susunan Pengurus

;

- Saliiian/foto copy Anggaran Dasar, Keputusan Badan Hul<um dan Kla
sifikasi

;

- Rencana. Penggunaan Kredit yang disetujui oJ.eh Rapat Anggota ;
- Rencana Pengombalian Kredit

;

- Neraca dan R/L untuk 2 (dua) tahun terakhir ;
- Salinan surat milik atas barang yang dijadikan jaminan ;
- Feasibility Study (bila dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA).
Tanbusan permotionan dan lampiran-Iampiran itu dikirimkan kepada Kantor Departeuen Koperasi/Kantor Wilayah Departenen Koperasi/Direktorat Jenderal Rina Usaha Koperasi. Bersamaan dengan pengajuan
permohonan kredit tersebut, Koperasi yang bersangkutan mengajukan
pula Surat Permohonan Jaminan kepada PIHAK PERTAMA, doigan melanipirkan berkas pemiohcnan kreditnya.
Tembusan Surat Fermohonan Janinan dikirijnkan kepada Kantor Depar
temen Koperasi/Kantor Wilayah Departemen Koperasi/Direktorat Jen
deral Bina Usalm Koperasi tanpa laupiran.

(2) Setelah menerima surat t e r s e s t Pejabat Koperasi mengadakan peme
riksaan dan penelitian terhadap Koperasi yang bersangkutan.
Berdasarkan b a sil pemeriksaan clan penelitian itu Pejabat Kopera
s i rnemljerikan Rekauendasi. tentang kondi.si dan perkembangan
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( jjerfonnance ) Koperasi kep ad a PIIIAK n-RTAMA dan PIIIAK KI3;UA

BAB

IV

M I LI K
WEWENANG MMERIKAN KEPUIUSAN KKEDIT

PE RPUS TAKAAN
'UNIVERSITAS A (R L A N G G A “

SURAf l AYA

.Pasal 4

(I) Rekomeridasi yang diberikan oleh ffenteri Koperasi atau Pejabat
partanen Koperasi yang ditunjuk itu sebagai diiitaksud dalan Pasal
3 ayat (2) merupakan kesimpulan liasil paneriksaan atas sesuatu pinjaman yang diajukan oleh Koperasi. dan merupakan salah satu da
sar pertimbangan bagi PIIIAK KEDUA dalam memberikan keputusannya.
(2) Berdasarkan rekomendasi dimaksud permohonan kredit Koperasi yang
bersangkutan diproses menurut kewajarannya dan diputus oleh PUIAK
KEDUA atau Kantor Cabangnya.
(3) Apabila permohonan tersebut diputus setuju sesuai liasil peneliti
an yang dilakukan PIIIAK KEDUA atau Kantor Cabangnya, 'PIHAK KEDUA
mengajukan pennintaan jaminan kepada PIIIAK PERTAMA.
(4) Dalan hal Koperasi yang mengajukan pinjanan dan telah dlberil<afi
rekcntendasi oleh Mmteri Koperasi atau Pejabat Departemen Kopera
si yang ditunjuk dan diberikan wewenang olefnya temyata irenurut
penilaian PIIIAK KEDUA menipunyai riwayat pinjaman yang tidak baik
atau usaha yang akan dibiayai dengan kredit itu disangsikan kebe
narannya, antara lain mengenai Management, tujuan penggunaan kre
dit, panilikan agunan dan Iain-lain atau diketaliui ada Ixilxmgan
dengan kegiatan-kegiatan yang terlarang menurut hukum, P1UAK KE
DUA berhak msnutuskan lain dari pada pinjaman yang diajukan derni
keamanan dan pengamanan isi Perjanjian Kerjasama dalam rangka

-

pembinaan kehidupan Koperasi serta perkreditan yang sehat.
(5) ApabiJ.a terdapat perbedaan pendapat antara Pejabat Departeiiten Ko
perasi, PUlAfC PERTAMA dan PIIIAK KJ-DUA baik mengenai uwsalali-masa
lah yang berkaiton dengan penutiisan pinjaman maupun mengenai hal
hal Lain dnpaf; diselcsaikan secara irusyawaaih.
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WEMiNANG MMJGIUKAN JAMTNAN KREDIT
(0 SeteJ-rih riiXerlmgnya pprmintaan jaminan dari PIHAK KEDUA,

-

pihak

PliRI'AMA dapat menyetujui perndntaan jaminan kredit tersebut sepan
jang menurut penilaian PIHAK PERTO1A pernohonan kredit

dimaksud

layak ( feasible ).
(2) Kecuaii ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan, besarnya prosentase jaminan Jcredit sebesar.75 %.
(3) Keputusan Jaminan Kredit yang diberikan tidak dapat dicaljut seca
ra sepihak sarnpai pinjaman Koperasi yang bersanglaitan dilunasi.

B A B

VI

REALISASI KREDIT DAN LAPORAN
Pasal 6
(1) PII1A1C KEDUA atau Kantor Cabangnya segera merealisasiknn pemberian
kredit kepada Koperasi setelah menerima Surat Keputusan Jaminan ( SKJ ) dari PIHAK PERTAMA.
(2) PItiAK KEDUA atau Kantor Cabangnya ineneriiia surat:-surat; berharga dan atau surat-surat bukti p0 nil.iV.an barang-barang agunan/jamirwi
ndlik Koperasi untuk disiinpan serta dilakukan pengJJtatan terhadap
barang-barang agunan/j atninan tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku mengenai pengi]<&tan agunan/jarninan, sanpai dengan

-

kredit tersebut dilunasi oleh Koperasi.
(3) PIHAK KEDUA atau Kantor Cabangnya

ib mengirimkan Lv’
co copy

Akad Kredit dan foto copy R/C Koperasi yang bersangkutan setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
(4) PIHAK KEDUA atau Kantor Cabangnya wajib mengiriirikan laporan setiap
bulan sekali kepada PIHAK PERTAMA mengenai realisasi dan perktaiilvHi
an kredit Koperasi yang inendapat kredit dengan jaminan PIHAK PERTA
ma.
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(5) PIIIAK KEDUA atau Kantor Cabangnya wajib rnengarah)<an dan mengawa
si pelaksanaan dan pehggunaan kredit yang diberikan kepada Kope
rasi, dan senantiasa memberi iniormasi kepada PIIIAK

B A G

PERTAMA.

VII

P E R P A N JA N G A N K R G D JX

Pasal

7

(I) Kredit kepada Koperasi dengan jaminan PIIIAK PERTAMA yang menglia
dapi saat jatuh tenpo dan diperkirakan tidak akan dapat dilunasi pada waktu yang telah diperjanjikan, dapat diperpanjang lianya
apabila atas pertimbnngan PIIIAK KEDUA atau Kantor Cabangnya, per
panjangan itu akan dapat menolong Koperasi yang bersangkutan

-

untuk menyelesaikan kreditnya secara wajar dengan mengajukan

-

pemiintaan perpanjangan kredit sekurang-kurangnya dua

lulan se

belum saat jatuh tanpo.
(2) Permohonan perpanjangan janinan kredit harus disertai dengan Ja
*

poran pelaksanaan kredit yang lalu„
(3) Permohonan perpanjangan I<j:edit diajultan oleh Koperasi dengan

-

menggunakan fomulir dan prosedur yang sama seperti tennaktub dalam BAB III. Pasal 3 disertai dengan alasan-alasan mengenai. perpanjangan tersebut, dilauipiri dengan
- Realisasi penggunaan kredit ;
- Neraca, perhitungan R/L dan realisasi aktivitas usaha dalam 2 (dua) tahun teraldiir ;
- Rencana pelunasan kredit setelah jangka waktunya diperpanjang;
- Surat Kuasa kepada Pengurus oleh Rapat Anggota.
(4) Apabila sesuatu peimintaan perpanjangan kredit temyata tidak dapat dilcabulkan karena kenianipuannya untuk menyelesaikan kredit
secara vja/jar disangsikan, yang berarti akan menambah sisa debet
dari pinjaman termaksud dan nnkin memberatkan yang bersangkutan
unka penyelesaian sisa pinjaman Koperasi temiaksud dilakukan de
ngnn iiiencairkan jambum I’fllAK PKKTAMA Kebaga i, d.i.atur dalam Pasn t 8
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bag

VIII

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMRAYARAN CLAIM
Pasal

8

(1) Satu bulan sebelum kredit jatuh tempo PIHAK KEDl/A atau Kantor Ca
l^angnya harus menyani|>aikan Surat Poiiberitaliuan jatuh teiti|>o kepa
da Koperasi dengan tanbusan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
(2) Dalam hal kredit tidak dapat diperpanjang setelah kredit jatuli tenpo dan Koperasi yang bersangkutan tidak dapat melunasi kredi t
nya, maka 1 (satu) bulan setelah kredit tersebut jatuh tanpo,
PIHAK KEDUA dapat mengajukan claim kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Koperasi/Kantor Departenen Koperasi setempat*
(3) Surat pengajuan claim dilengkapi dengan

:

- Salinan/foto copy Perjanjian Kredit dan SK Jaminan kredit ;
- Berita Acara Claim yang ditanda tangani oleh PIHAK KEDUA,

dan

Penguins Koperasi yanrr. diketahui oleh Pejabat Departemai Kope
rasi, dengan mengguriafojri formulir Berita Acara yang ditetapkan
oleh PIHAK PERTAMA ;
- Pc.rhitungan jianlah yang diclaim :
- Salinan/foto copy Rekening Pinjanan atau Kartu Pinjaman Kopera
si yang bersangkutan pada PIHAK KEDUA untuk perlode 1 (satu)
taliun terakhir ( 12 bulan').
(4) Besarnya claim yang dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
adalah si.sa pokok pinjaman

ditaribah bunga tertutang kali proscn

tase jaminan, dengan jumlaii malesimum sebesar j'jmlah pokok pinjaiu
an yang direalisir kali prosentase jaminan.
(5) Tata Cara panbayaran claim sebagaijivana termaktub pada ayat (3) ~
dan (4) dimaksud diatur sebagai berikut

:

a. PJJ1AK PERTAMA mmyampaikan surat per^etu juan/l«?putusan claim
( Claim Settlement ) kepada PIHAK KEDIJA deiip.au tciitUisan kppnda Kantor Uepartemen Kupo.rasi/Knntor WU.ayah Depart-uhod Kupe7*asi pemberi rokouendasi, b^risi perinclan iioigmni

:

- J u m l a i i J <]
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Junlah claim yang diajukan
- Jtmdah claim yang dibavar

;
;

- Jumlah kewajiban/risiko yang ditanggung sendiri oleh PIIIAK KEDUA.
b. Bersainaan dengan pemberitahuan tersestf PIIIAK PERW1A akan

-

maitransfer dana sebesar penbayaran claim yang disetujui kepa
da PIHAK KEDUA.
(6)Se jak claim dibayar oleh PIIIAK PERTAMA, niaka sisn pmjaimn Kojint;a
si sebesar yang telah dibayar tersest beralih menjadi liak '’IIIAKPERTAMA, sedangkan sisanya tetap menjadi hak PIIIAK KEDUA.
(7) Setelah claim dibayar oleh PIIIAK PER'MMA, PIIIAK KEDUA balk secara
sendiri maupun bersama-sania PIIIAK PERTAMA dan atau Kantor Departs
men Koperasi/Kantor Wilayah Departemen Koperasi ( jxsiiberi rekoiuen
dasi. ) tetap berkewajiban secara aktif melakukan upaya penagihan/
penarikan kembali sisa pinjaman Koperasi terse!jut SrCffpai. lunas.
Untuk itu PIIIAK. PER'IAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK
KEDUA untuk melaksanakan penagihan kepada debitur dan menerima lia
silnya untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA.
(8) Panbayaran-paiibayaran dari Koperasi untuk pelunasan liutangnya yang
telah diclaiin harus dibagi sesuai dengan perbandingan besar resiko/piutang masing-masing antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
(9) PIIIAK KEDUA tidak diperkenanl<an melepas atau mengembalikan agunan/
jaminan kepada Koperasi yang bersangkutan atau mencairkan agunan
tersebut tanpa peirsetujuan PIHAK PERTAMA.
(10) Apabila Koperasi yang hutangpya telah diclaiin tetapi tidak dnpa*tnelunasi liutangnya maka PIHAK PERTAMA bersama-saiiia PIIIAK KEDUA
berhak mencairkan agunan dari Koperasi yang dipegang PIIIAK KEDUA.
IlasiJ pencairan dibagi sesuai dengan perbandingan besar resiko/pi
utang masing-masing antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

\\ A R

IX

IWl'AS WAKTU PMYEUvSALAli CLAIM
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Pasal

9

(1) PIIIAK PERTAMA wajib mejiberjJcan penyelesaian atas claim vang cliajuk/in
oleh PIIIAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan pengajuan claim dari PIHAK KEDUA.
(2) Yang dimaksud atas penyelesaian claim sebagaimana tersebut pada ayat
(1) Pasal ini adalah pembayaran atau penolakan claim.

BAB

X

BAIAS WAKTU
Pasal

10

I!alc PIHAK KEDUA untuk mendapatkan ponbayaran claim ntenjadi hapus doiigan
sendirinya, dalan hal PIIIAK KEDUA tidak mengajukan claim kepada PIIIAK PERTAMA dalam -waktu 12 (dua belas) bulan takwim sejak timh.il.nya hak un tuk mengajukan claim.

BAB

XI

PERUBAHAN EAN HAL - HAL YANG BELUM DIATUR
Pasal

11

(*1) Perubahan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian
Kerjasama ini akan ditetapkan didalam suatu Perjanjian tersendiri antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian nutlak
yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini..
(2) Terhadap penberian kredit kepada Koperasi oleh PIHAK KEDUA dan Kepu
tusan Jaminan Kredit oleh PIHAK PERTAMA berlaku ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama dan atau Perjanjian ter
sendiri yang diadakan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA seba
gaimana termaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
(3) Dalan hal terjadi perbedaan atau pertentangan antara Perjan ji.an Ker
jasama dengan ketentuan-ketentuan dalan Perjanjian tersendiri yang
diadakan antara PIHAK PERTAMA dengan
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Luan yang berlaku adalah ketentuan da Ian Perj air] ian Irerscridiri Lorse

but.
(A) Apabila dalan Keputusan Jaminan Kredit terdapat ketentuan-ketentuan
yang berbeda atau bertentangan doigan ketentuan-ketentuan dalam Per
janjian Kerjasama atau dengan Perjanjian Tersendiri yang diadakan an
tara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama dan atau Perjanjian Ter
sendiri antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dengan meir]>er!iati kan berlakunya ayat (2) dan (3) Pasal ini.

BA B

Xll

PERSEL1SU1AM
Pasal

12

(1) Dalam hal terjadi perselisilian mengenai pelalcsanaan dan penafsjran Perjanjian Kerjasama ini kecuali mengaint rekomendasi yang tersetot
dalam Pasal 3* para Piliak pertama-tama alcan menyelesai.kan secara nnsyawarah.
(2) Jika penyelesaian tersebut dalan ayat (1) Pasal ini tetap tidak msnperoleh kata sepakat, maka kedua helah piJtak akan mengajukan perseli
sihannya melalui upaya hulojm dengan monilih domisi'li tiukum yang tetap
pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BAB

XIII

MASA BERLAKUNYA PKlUANJIAN
Pasal

13

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tonggal ditanda-tangani oleh
kedua belah pihak dan berakhir atas persetujuan kedua belah pihnk.
(2) Dalain hal kedua belah pihak sepakat untuk mengakhirl Perjanjian Ker
jasama ini, maka PIHAK PERTAMA totnp borkewajiban untuk menjamin kre
dit Koperasi tersebut sampal lunas.
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XIV

PENUTUP
Pasal 14
Perjanjian Kerjasania ini ditanda tangani oleh kedua belah pjJiak di Jakarta
pada hari

Rahi

tanggal

lima

bulan

Maret

dan tahun seriUi sembilan ratus delapan puluh enam sebagaimana tersebut di^
atas dalam rangkap;1 (dua) bermeterai cukup dan niorijxinyai kekuaLan lukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Jakarta,
PIHAK KEDUA

Direktur Utaina

SKRIPSI

-

1986.

PIIIAK PERTAMA
PERUSAHAAN UMUM
>4tENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI
a

BANK UMUM KOPERASI INDONESIA

:s. MUllAMAD NAZ

5 Maret
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