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ABSTRAK 

Latar belakang pelaksanaan proyek KURK adalah tidak dapat 

dinikmatinya jenis kredit yang ditawarkan lembaga-lembaga 

perbankan yang ada, oleh seluruh lapisan masyarakat secara 

merata. Anggota masyarakat yang belum sempat menikmati jenis 

kredit yang ditawarkan lembaga-lembaga perbankan yang ada 

adalah mereka yang tergolong rakyat kecil dengan berbagai 

keterbatasannya yaitu berpendidikan rendah bahkan buta huruf, 

kehidupan sosial ekonominya lemah dan tinggal di dserah 

pedesaan. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka Pemerintah 

Daerah Tingkat 1 Jawa Timur melaksanakan proyek KURK yang 

pelaksanaannya dimulai tahun 1979. 

KURK ini merupakan kredit tanpa jaminan dan usaha rakyat 

yang dapat memperoleh KURK adalah usaha rakyat kecil dari 

berbagai sektor, sehingga timbul pertanyaan yaitu upaya apa 

saja yang dilakukan untuk mengamankan KURK dari resiko 

tunggakan atau kemacetan dalam pengembalian kredit oleh 

nasabah KURK.  
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BAB I 
PENDAHULUAN

• U N . .... -c i,y
p- ....... v a

1• Permasalahan : Latar Belakang dan Rumueannya
Saat ini negara kita sedang melakeanakan pemba

ngunan di segala bidang kehidupan. Sebagaimana tercan- 
tun dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Re- 
publik Indonesia Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis 
Besar Haluan Negara bahwa tujuan Pembangunan Nasional 
adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang 
merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.
Demi terwujudnya Pembangunan Nasional, maka disusunlah 
Pola Omum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi jang-
ka waktu 25 sampai dengan 30 tahun. Pembangunan jangka 
tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui Pembangun
an Irima Tahun (Pelita).

Upaya pemerintah agar pembangunan tetap berlan- 
jut bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah 
saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat. 
Dengan demikian sumber pembiayaan pembangunan tidak da- 
pat menggantungkan eepenuhnya kepada pemerintah saja# 
tapi juga diharapkan peran serta dari masyarakat. Untuk 
itu dana masyarakat yang biasa disimpan di bawah bantal 
perlu dimobilisasikan lewat lembaga perbankan agar da- 
pst dimanfaatkan untuk membiayai berbagai macam proyek

1
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pembangunan. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan, memang disebutkan bahwa fungsi 
utama lembaga perbankan Indonesia adalah sebagai peng- 
himpun dan penyalur dana masyarakat. Dana tabungan yang 
berasal dari nasabah bank, pada akhirnya akan dikembali- 
kan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kre
dit. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu 
credere yang berarti kepercayaan. Sedangkan menurut pa
sal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Kredit adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/ 
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pi- 
hak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melu- 
nasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keun- 
tungan.

Sejalan dengan laju pembangunan, permintaan akan 
kredit modal semakin meningkat pula. Kesempatan itu me- 
rupakan peluang bagi pengusaha perbankan untuk mengem- 
bangkan usahanya. Disamping pembukaan bank baru, banyak 
kantor cabang dibuka untuk mendekati konsumen (calon 
nasabah). Bank-bank tersebut menavarkan berbagai macam 
tabungan dan kredit: Banyak bank swasta maupun bank ne- 
gara meningkatkan fasilitas kreditnya, sehingga timbul 
gejala adanya persaingan antar bank untuk merebut nasa
bah sebanyak-banyaknya. Ge^ala persaingan yang semakin 
keras ini terlihat dari berbagai janji hadiah untuk pa
ra penabung, serta janji-janji kemudahan administrasi 
perkreditan dan pelayanan. Gejala persaingan untuk me-
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narik nasabah ini nampak pula dari gencarnya promosi le- 
wat periklanan yang menawarkan produk-produk perbankan 
tersebut. Dalam suasana persaingan antar bank yang se
makin keras ini, penilaian terhadap kondisi nasabah. ada- 
kalanya terabaikan, Keadaan tersebut baru disadari sete- 
lah terjadi kemacetan dalam pengembalian kredit- Kema- 
cetan pengembalian kredit ini dapat membahayakan bank, 
yang pada akhirnya akan berdampak pula pada dana masya
rakat yang tersimpan di bank tersebut.1

Disamping itu dalam keadaan perekonomian yang le- 
su seperti sekarang ini, dimana daya beli masyarakat me- 
nurun, dapat menghambat jalannya perdagangan dan berku- 
rangnya keuntungan yang seharusnya diterima oleh debi- 
tur. Dengan terhambatnya usaha, maka pengembalian kredit 
menjadi terhambat juga«. Terjadinya kemacetan pengembali
an kredit oleh nasabah bank akhir-akhir ini banyak dia- 
lami bank-bank, tidak saja bank pemerintah tapi juga 
bank swasta* Dalam situasi perkreditan demikian itu jus- 
tru Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur menawarkan 
kredit baru, yaitu Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK).
KURK ini ditawarkan kepada calon nasabah yang memiliki 
usaha skala kecil seperti pedagang kecil/mlijo, pemilik 
toko pracangan, peternakan, pertanian dan lain-lain.

Liputan Lepas, "Seminar Kredit Macet; Kecende- 
rungan Menolak Keterlibatan Pengadilan", Newsletter. Nomor 10 Tahun III, September 1992,'h, 19.
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Kredit ini ditawarkan tanpa agtman. Walaupun maksimal 
kredit ini sangat kecil, namun diharapkan dapat menarik 
“banyak nasabah, sehingga akhirnya cukup besar pula dana 
yang tersalur.

Oleh karena KURK diberikan tanpa agunan, maka 
timbul masalah tentang usaha-usaha untuk mengamankan 
kredit tersebut. Bagaimanapun juga uang yang disalurkan 
lewat KURK itu harus kembali.

Dari uraian dan permasalahan pokok di atas, da
pat saya rumuskan beberapa permasalahan sebagai beri- 
kut :
1 • Apakah syarat-syarat yang menurut peraturan harus 

dipenuhi oleh pemohon KURK dapat mencegah kemacetan 
dalam pengembalian KURK.?

2. Apakah penilaian kredit yang dilakukan oleh Lembaga 
Kredit Usaha Rakyat Kecil dapat mencegah kemacetan 
pengembalian KURK ?

3* Apakah peraturan-peraturan hukum yang tersedia dan 
kebijakan-kebijakan khusus yang diambil lembaga Kre
dit Usaha Rakyat Kecil dapat mengatasi kemacetan 
KURK ?

2. Penielasan Judul
Untuk mendapatkan pengertian yang jelas tentang 

judul skripsi ini, maka saya akan menjelaskan arti be- 
berapa kata dalam rangkaian judul tersebut*
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Judul skripsi ini adalah "Upaya Mengamankan Kre
dit Usaha Rakyat Kecil di Kecamatan Plemahan Kabupaten 
Kediri". Menurut arti katanya "Upaya" adalah usaha (sya-

orat) untuk menyampaikan sesuatu maksud* Sedangkan "He
'Sngamankan" adalah menjadikan aman* Di dalam pasal 1 

huruf g Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Java 
Timur Nomor 5 Tahun 1987 tentang lembaga Kredit Usaha 
Rakyat Kecil di Java Timur dijelaskan bahwa KURK adalah 
bentuk pinjaman yang diberikan kepada usaha-usaha rak
yat kecil sebagai modal usaha.

Jadi secara keseluruhan, judul skripsi ini mem- 
ptmyai arti, usaha-usaha untuk menjadikan KURK aman. 
Maksudnya adalah usaha-usaha untuk mencegah atau paling 
tidak mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan dalam 
pengembalian kredit, sehingga Lembaga Kredit Usaha Rak
yat Kecil (LKURK) dapat berkembang.

3- Alasan Pemilihan Judul
Saya memilih judul "Upaya Mengamankan Kredit 

Usaha Rakyat Kecil di Kecamatan Plemahan Kabupaten Ke
diri" karena ingin mengetahui upaya-upaya untuk menga
mankan KURK yang dilakukan oleh LKURK untuk menghindari

Vi/.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indo
nesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, h. 113^.

3m a ,  h. 33.
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resiko tunggakan agar tidak mengalami kebangkrutan.
latar belakang pelaksanaan proyek KURK adalah 

tidak dapat dinikmatinya jenis kredit yang ditawarkan 
lembaga-lembaga perbankan yang ada, oleh seluruh lapis- 
an masyarakat eecara merata. Anggota masyarakat yang 
belum sempat menikmati jenis kredit yang ditawarkan 
lembaga-lembaga perbankan yang ada adalah mereka yang 
tergolong rakyat kecil dengan berbagai keterbatasannya 
yaitu berpendidikan rendah bahkan buta huruf, kehidupan 
sosial ekonominya lemah dan tinggal di dserah pedesaan.^ 
Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka Pemerintah Dae- 
rah Tingkat 1 Jawa Timur melaksanakan proyek KURK yang 
pelaksanaannya dimulai tahun 1979.

KURK ini merupakan kredit tanpa jaminan dan usa
ha rakyat yang dapat memperoleh KURK adalah usaha rak
yat kecil dari berbagai sektor, sehingga timbul perta- 
nyaan yaitu upaya apa saja yang dilakukan untuk menga
mankan KURK dari resiko tunggakan atau kemacetan dalam 
pengembalian kredit oleh nasabah KURK. Hal itulah yang 
mendorong saya untuk menulis skripsi ini dengan judul 
"Upaya Mengamankan Kredit Usaha Rakyat Kecil di Keca- 
matan Plemahan Kabupaten Kediri”.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kebirlaksanaan Pemerintah Pro-pinsi Daerah Tingkat I Jawa~~^imur^Tentang lembaga 
Kredit Usaha Rakyat Kecil. t.t.. h. 2 . *
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4. Tu.juan Penulisan
Penulisan skripsi ini bertujuan :

1 • Melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk 
mencapai gelar sarjana hukum;

2* Dengan menulis skripsi ini, saya ingin memaparkan 
salah satu aspek dibidang perkreditan yakni upaya 
mengamankan KURK, sehingga skripsi ini dapat menam- 
bah perbendaharaan bacaan mengenai perkreditan.

5. Metodologj
a. Pendekatan masalah.

Pendekatan juridis-formal dan sosiologis akan 
digunakan untuk mengkaji masalah KURK di Kecamatan Ple
mahan Kabupaten Kediri. Pendekatan-pendekatan tersebut 
digunakan karena LKURK dibentuk dan dilaksanakan berda- 
sarkan peraturan-peraturan hukum yang telah disiapkan 
lebih dahulu dan yang ditambah pada saat berjalan, te- 
tapi pada saat pelaksanaannya para pengelola tentu mem- 
perhatikan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

b. Sumber data.
Dalam penulisan skripsi ini, saya menggunakan 

dua macam data, yaitu data primer dan data sektuader* 
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pengelo
la Unit LKURK yang berkedudukan di Kecamatan Plemahan 
dan Pembina LKURK Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri. 
Sedangkan dokumen atau catatan-catatan administrasi
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LKURK Kecamatan Plemahan dan peraturan-peraturan hukum 
yang mengatur mengenai LKURK digunakan sebagai data se- 
kunder.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.
Prosedur pengumpulan data untuk penulisan skrip

si ini melalui 2 jalan yaitu :
1* Mengumpulkan data dari lapangan dengan jalan menga- 

dakan wawancara dengan Pembina LKURK Daerah Tingkat 
XI Kabupaten Kediri dan Pengelola Unit LKURK di Ke
camatan Plemahan;

2. Mengumpulkan data dengan jalan menghimpun dan mempe- 
lajari catatan-catatan administrasi LKURK Kecamatan 
Plemahan dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur 
tentang KURK.

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap 
berikutnya adalah pengolahan data. Pada tahap pengolah
an data ini, data yang telah diperoleh disusun, sehing
ga menunjukkan hubungan-hubungan yang dapat dipahami 
untuk dianalisa guna menjawab permasalahan yang diaju- 
kan dalam skripsi ini.

d. Analisa data*
Data yang telah diolah dan sekiranya dapat digu

nakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini ke- 
mudian dianalisa. Analisa dilakukan dengan cara mencari 
hubungan-hubungan yang ada antara peraturan-peraturan
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hukum yang berlaku dengan hasil wawancara di lapangan 
dan dokumen "LKURK Kecamatan Plemahan. Setelah itu kemu- 
dian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

6. Pertanggungiavaban Sistematika
Penulisan skripsi ini saya bagi dalam 5 bab. Pen- 

dahuluan saya letakkan dalam bab I, karena pada umumnya 
pendahuluan memberikan gambaran secara umum dan menye- 
luruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan isi 
karangan. Demikian juga dengan skripsi ini* Pendahuluan 
pada skripsi ini berisi segala sesuatu yang menjelaskan 
mengenai latar belakang permasalahan dan permasalahan 
yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, metodologi 
dan hal-hal lain yang dapat memberikan gambaran kepada 
pembaca mengenai isi skripsi ini.

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai upaya 
mengamankan KURK di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, 
lebih dulu akan diuraikan segala sesuatu mengenai LKURK 
yang ada hubungannya dengan pembahasan permasalahan. 
Uraian ini saya letakkan pada bab II. Pada akhir bab II 
(subbab 4 yaitu persyaratan pengajuan permohonan Kredit 
Usaha Rakyat Kecil), bab III dan bab IV, saya mulai men- 
jawab permasalahan yang ada pada skripsi ini, karena 
pada dasarnya upaya untuk mengamankan KURK dimulai se- 
jak diajukannya permohonan KURK oleh calon nasabah/pe- 
minjam sampai dengan bagaimana cara LKURK untuk menga-
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tasi tunggakan.
Bat V yang merupakan penutup berisi kesimpulan 

dari semua hasil yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya 
dan dari hasil kesimpulan itu kemudian diutarakan pula 
saran-saran.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  
UPAYA MENGAMANKAN ... 

RARAS PURWANTINI ARUMINGTYAS



BAB II 
SYARAT-SYARAT 

PERMOHONAN KREDIT USAHA RAKYAT KECIL

1. Latar Belakang dan Tu.iuan Pembentukan Lembaga Kredit 
Usaha Rakyat Kecil

Syarat-syarat permohonan KURK berkaitan erat de
ngan tujuan dan struktur organisasi LKURK serta jenis- 
jenis kredit yang ditawarkan oleh LKURK. Oleh karena, 
itu untuk dapat memahami syarat-syarat tersebut, perlu 
dipahami lebih dahulu latar belakang dan tujuan pemben
tukan LKURK, susunan organisasi LKURK dan jenis-jenis 
KURK, Tiga hal terakhir tersebut akan diuraikan di ba- 
wah ini satu demi satu.

LKURK Jawa Timur sebagai Badan Usaha Milik Dae
rah Tingkat I dibentuk dengan Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1987 tentang 
Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur. Menu- 
rut pasal 1 huruf e Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1987, LKURK adalah 
lembaga perekonomian yang dibentuk di kecamatan dan 
bergerak dalam bidang perkreditan bagi usaha rakyat ke
cil.

Sebagaimana kita ketahui bersama, berbagai lem
baga milik pemerintah maupun swasta yang berfungsi se-

11

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  
UPAYA MENGAMANKAN ... 

RARAS PURWANTINI ARUMINGTYAS



bagai penyalur kredit modal usaha, telah banyak dikenal
oleh masyarakat. Demikian pula berbagai kebijaksanaan
perkreditan yang dibuat oleh pemerintah telah banyak
dilaksanakan oleh masyarakat, seperti Kredit Investasi
Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan se-
bagainya. Pengertian KIK dijelaskan oleh Thomas Suyatno
sebagai di bavah ini.

KIK adalah kredit jangka menengah/panjang yang di- 
berikan pengusaha/perusahaan kecil pribumi dengan 
persyaratan dan prosedur' khusus, guna pembiayaan 
barang-barang modal serta jasa yang diperlukan un
tuk rehabilitasi, modernises!, perluasan proyek dan 
pendirian proyek baru.

Sedangkan pengertian KMKP dijelaskan sebagai berikut ;
KMKP adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha/ 
perusahaan kecil pribumi dengan persyaratan dan pro
sedur khusus, guna pembiayaan modal yang hanya di- 
pergunakan secara terus-menerus untuk kelancaran 
usaha.6

Namun demikian semua jenis kredit tersebut belum semua- 
nya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat se
cara merata, artinya masih banyak anggota masyarakat 
yang belum terjangkau oleh fasilitas kredit yang dise- 
diakan oleh perbankan tersebut. Menurut Penjelasan Umum 
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jswa Timur 
Homor 5 Tahun 1987, mereka adalah rakyat kecil yang pa
da umumnya terdiri dari:

^Thomas Suyatno et al., Dasar-dasar Perkreditan. 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h. 40.

6Ibid.
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- Petani terutama buruh tani,
- Nelayan terutama pendega,
- Peternak terutama penggaduh,
- Pengrajin kecil dan pedagang mlijo.

Selain terbatasnya jangkauan dari lembaga per- 
kreditan tadi, kelemahan lain adalah prosedur pengam- 
bilan kredit yang berbelit-belit yang tentunya hal ini 
sangat tidak disenangi oleh rakyat desa yang pada umum- 
nya tingkat pendidikannya rendah. Adanya jaminan yang 
perlu disediakan oleh nasabah tidak akan terjangkau 
oleh rakyat miskin yang mungkin hanya memiliki tenaga 
dan sedikit keahlian* Untuk menutup kekurangan-keku- 
rangan di atas, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa 
Timur melalui dana Program Pengembangan Wilayah melak-

7sanakan proyek KURK,
KURK sehagai salah satu proyek dari Program Pe

ngembangan Wilayah di Jawa Timur dilaksanakan sejak sa- 
at dimulainya pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah 
Madura tahun 1979. Kemudian tahun 1980/1981 Pemerintah 
Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan 
Program Pengembangan Kecamatan Rawan yang dibiayai dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, telah 
memperluas jangkauan pelaksanaan KURK di Kabupaten la- 
mongan, Bojonegoro, Tuban, Ponorogo dan Pacitan. Pada

^Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, loc»cit«
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tahun 1983/1984 KURK dikembangkan lagi dalam rangka pe- 
laksanaan Program Pengembangan Wilayah di Java Timur . 
bagian selatan yaitu meliputi Kabupaten Blitar dan Tu- 
lungagung. Dari berbagai keberhasilan pelaksanaan KURK, 
baik melalui Program Pengembangan Wilayah maupun mela- 
lui Program Pengembangan Kecamatan Rawan, KURK juga di- 
laksanakan atas prakarsa sendiri/swadaya daerah seperti 
halnya Kotamadya Mojokerto.

Pada tahun 1984/1985 ditetapkan oleh Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Surat Kepu- 
tusan Homor 197 Tahun 1984 yang intinya bahwa KURK akan 
disebarluaskan pelaksanaannya di seluruh desa di Jawa 
Timur secara bertahap, Sebagai konsekuensi dari keputus- 
an tersebut, maka sejak tahun 1984/1985 kepada masing- 
masing Daerah Tingkat II setiap tahun dialokasikan dana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I sebe- 
sar Rp 10.000.000,00 untuk digunakan sebagai permodalan 
dan pengadaan peralatan KURK. Disamping itu pemerintah 
juga melakukan berbagai pembenahan, pembinaan dan pe
ngembangan agar perjalanan KURK semakin lancar dan man- 
tab. Sedangkan KURK di Kabupaten Kediri dilaksanakan 
melalui Program Pengembangan Wilayah. Pemerintah Daerah 
Tingkat I JSwa Timur menghadapi kenyataan makin banyak- 
nya LKURK memerlukan koordinasi dalam pengembangannya 
disamping status iiKURK yang harus kuat. Untuk itulah 
pada tanggal 2 Pebruari 1988 disahkan Peraturan Daerah
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Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1987 
tentang Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur 
dan Petunjuk Pelaksanaannya. Khusus di Kecamatan Plema
han, LKURK mulai ada sejak tanggal 31 Maret 1990 dan 
sampai sekarang baru menangani 7 desa dari 17 desa yang 
ada di Kecamatan Plemahan yaitu desa Plemahan, Mejono, 
Payaman, Pohjarak, Ngino, Langenharjo dan desa Mojoke- 
rep.8

Tujuan pembentukan dan pelaksanaan KURK menurut 
pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Timur Nomor 5 Tahun 1987 adalah :
a. Meningkatkan pendapatan rakyat kecil dengan menyedi- 

akan pinjaman uang untuk modal usaha/kerja; 
b* Memacu kegiatan ekonomi anggota masyarakat secara 

merata;
c. Meningkatkan kreativitas berwiraswasta bagi anggota 

masyarakat pedesaan yang berpenghasilan rendah;
d. Melindungi masyarakat dari pengaruh pelepas uang de

ngan bunga tinggi;
e. Membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih mengenal 

dan memahami asas-asas ekonomi dan permoda Ian;
f. Meningkatkan peranan masyarakat dalam melaksanakan 

pembangunan desa;

15

Wawancara dengan Juru Bayar Unit LKURK Kecama- 
tan Plemahan Kabupaten Kediri melalui surat jawaban tanggal 27 November 1992 dan tanggal 11 Desember 1992.
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g. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong 
royong untuk melakukan tabungan secara terarah, ter- 
tib dan teratur;

h. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

2. Susunan Organisasi LKURK
Dalam pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1987 tentang Lembaga 
Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur jo. Keputusan 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 275 
Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil, telah diatur susunan 
organisasi LKURK yang terdiri dari :
1. Badan Pembina LKURK Propinsi yang dibentuk melalui 

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur 
Nomor 274 Tahun 1988 tentang Pembentukan Badan Pem
bina Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil Propinsi.
Badan Pembina LKURK Propinsi terdiri dari unsur-un- 
sur: Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Ting
kat I Jawa Timur, Badan Perencana Pembangunan Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Bank Pembangun
an Daerah Jawa Timur dan Direktorat Pembangunan Desa. 
Badan Pembina LKURK Propinsi bertugas membantu Guber
nur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan umum 
LKURK dan menjalankan pengawasan umum atas kegiatan 
LKURK.

16
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2. Badan Pembina LKURK Kabupaten/Kotamadya Daerah Ting
kat IX yang dibentuk oleh Bupati/V/alikotamadya Dae
rah Tingkat II. Badan Pembina LKURK Kabupaten/Kota
madya Daerah Tingkat II terdiri dari unsur-unsur: Se~ 
kretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Cabang Bank 
Pembangunan Daerah, Badan Perencana Pembangunan Dae
rah Tingkat II dan Kantor Pembangunan Desa Tingkat
II. Badan Pembina LKURK Kabupaten/Kotamadya Daerah 
Tingkat II bertugas mengadakan koordinasi di wila- 
yahnya, baik yang menyangkut perencanaan, evaluasi 
maupun pengawasan sebagai penjabaran dari kebijaksa- 
naan G-ubernur Kepala Daerah Tingkat I.

3. Penanggung jawab kegiatan LKURK yaitu Camat* Hal ini 
selain berkait dengan fungsi dan kedudukan Camat, 
juga berkait dengan keberadaan LKURK yang ada di 
tingkat kecamatan. Selaku penanggung jawab, Camat 
bertugas melaksanakan pengawasan langsung atas pe- 
ngelolaan KURK di wilayahnya.

4. Pengelola Unit LKURK yang berada di kecamatan. De
ngan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Timur Nomor 275 Tahun 1988 tentang Susunan Organisa
si dan Tata Kerja LKURK, ditetapkan susunan organi
sasi Pengelola Unit LKURK terdiri dari unsur-unsur :
a. Kepala Unit LKURK mempunyai tugas melaksanakan

dan mengembangkan LKURK yang meliputi :
- Penerimaan dan penyaluran kredit;
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- Penerim8an simpanan;
- Kegiatan lain yang ditetapkan Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I.
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Unit LKURK ber- 
tanggung jawab kepada Camat.

b. Juru Buku Unit LKURK yang mempunyai tugas :
- Mewakili Kepala Unit dalam memimpin LKURK apa- 

bila Kepala Unit berhalangan hadir;
- Melaksanakan administrasi pembukuan dan tugas- 

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit,
Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Buku bertanggung 
jawab kepada Kepala Unit.

c. Juru Bayar Unit LKURK yang mempunyai tugas :
- Mengelola dan mempertanggungjavabkan keuangan 

LKURK;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Unit.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Juru Bayar 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

d. Petugas Pos Pelayanan Desa yang berkedudukan di 
tiap-tiap desa. yetuges Pos Pelayanan Desa znempu- 
nyai tugas melayani penerimaan dan penyaluran
KURK ditingkat desa. Dalam rangka pelaksanaan tu
gasnya, Petugas Pos Pelayanan Desa melaporkan se
gala kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Kepa
la Unit LKURK minimal 1 bulan sekali. Petugas Pos
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Pelayanan Desa bertanggung jawab kepada Kepala 
TTnit •
Dalam hal pembinaan yang bersifat teknis opera- 

sional, baik di Daerah Tingkat I maupun di Daerah Ting
kat II, Bank Pembangunan Daerah bertindak selaku pembi- 
na dan pengawas teknis*

Susunan Organisasi LKUBK Kecamatan Plemahan da
pat dijelaskan menggunakan bagan sebagai berikut.
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Keterangan :
__________  Garis Komando
----------  Garis Koordinasi

— .  ... Garis Pelayanan
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3* Jenis-.ienis Kredit Usaha Rakyat Kecil
Melihat sasaran dari KURK adalah rakyat kecil di 

pedesaan yang berpenghasilan rendah, maka jumlah dan 
jenis kredit juga disesuaikan dengan kemampuan calon 
nasabah/peminjam. Keputusan Direksi Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Timur Nomor 069/BPD/88 tentang Petunjuk Pe
laksanaan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Timur Nomor 25 Tahun 1988, menetapkan bahwa besar- 
nya plafond pinjaman untuk setiap nasabah adalah minimal 
Rp 10*000,00 sampai dengan maksimum Rp 500*000,00 dan 
pemberiannya secara bertahap. Tang dimaksud dengan pem- 
berian pinjaman secara bertahap adalah untuk pinjaman 
pertama dan kedua, nasabah hanya diperbolehkan meminjam 
tidak lebih dari Rp 50*000,00* Bila pinjaman pertama 
dan kedua dapat dilunasi dengan baik dan lancar, maka 
untuk pinjaman ketiga nasabah boleh meminjam sampai de
ngan Rp 150*000,00* Pada pinjaman keempat, nasabah di
perbolehkan meminjam sampai dengan Rp 250*000,00 jika 
pinjaman pertama, kedua dan ketiga dapat dilunasi de
ngan baik dan lancar. Demikian juga bila nasabah dapat 
melunasi pinjaman pertama, kedua, ketiga dan keempat 
dengan baik dan lancar, maka untuk pinjaman kelima na
sabah boleh meminjam sejumlah uang sampai dengan 
Rp 500*000,00* Pinjaman baru tidak dapat diberikan ke
pada nasabah yang belum melunasi pinjaman lamanya.

Sedangkan jenis kredit yang diberikan oleh LKURK
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adalah :
1. Kredit harian dengan jangka waktu 22 hari (22 kali 

angsuran pinjaman);
2. Kredit pasaran dengan jangka waktu 12 pasar (12 kali 

angsuran pinjaman);
3. Kredit satu mingguan dengan jangka waktu 12 minggu 

(12 kali angsuran pinjaman);
4. Kredit dua mingguan dengan jangka waktu 24 minggu 

(12 kali angsuran pinjaman);
5. Kredit empat mingguan dengan jangka waktu 48 minggu 

(12 kali angsuran pinjaman)*
Dalam pelaksanaan KTJRK tidak dikenal adanya bunga* Na- 
mun untuk kelancaran pelaksanaan KURK, kepada nasabah 
dikenakan biaya pengelolaan. Biaya pengelolaan dibayar 
sesuai dengan jadwal angsuran* Prosentase pembebanan 
biaya pengelolaan berbeda menurut jenis kredit yang di- 
nikmati nasabah, yaitu :
1. Untuk kredit harian dibebani biaya pengelolaan sebe- 

sar 3 f5& dari jumlah pinjaman;
2. Untuk kredit pasaran dibebani biaya pengelolaan se- 

besar Q% dari jumlah pinjaman;
3* Untuk kredit satu mingguan dibebani biaya pengelola

an sebesar 10& dari jumlah pinjaman;
4* Untuk kredit dua mingguan dibebani biaya pengelolaan 

sebesar 20% dari jumlah pinjaman;
5, Untuk kredit empat mingguan dibebani biaya pengelo-
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laan sebesar 40^ dari jumlah pinjaman.

Menurut hemat saya, biaya pengelolaan tersebut 
identik dengan bunga karena biaya pengelolaan, seperti 
halnya bunga, harus dibayar oleh nasabah dan merupakan 
penghasilan lembaga pemberi kredit yaitu LKURK. Apabila 
dihitung tahunan, sebagaimana biasanya penghitungan bu
nga bank, maka biaya pengelolaan untuk kredit harian 
dipungut sebesar 57,27/6 pertahun, kredit pasaran sebe- 
sar 48^ pertahun, sedangkan kredit satu mingguan, dua 
mingguan dan empat mingguan masing-masing dibebani bia
ya pengelolaan sebesar 405$. Diidentikkan dengan bunga, 
biaya pengelolaan tersebut sangat tinggi. Hal inilah 
yang memberatkan para nasabah untuk mengembalikan pin
jaman dari LKURK. Apalagi karena sasaran KURK ini rak
yat kecil dengan usaha-usaha kecil pula.

4. Persyaratan Penga.iuan Permohonan Kredit Usaha Rakyat 
Kecil

Mengingat LKURK memberikan pinjaman tanpa jamin- 
an dan untuk mencegah atau paling tidak mengurangi ter- 
jadinya keterlambstan dalam membayar angsuran yang pada 
akhirnya dapat mengakibatkan kemacetan dalam pengemba- 
lian kredit, maka LKURK perl\i melakukan berbagai upaya 
untuk mengamankan KURK. Upaya mengamankan KURK dari ke- 
macetsn pengembalian pinjaman oleh nasabah sudah dimu- 
lai pada saat calon nasabah mengajukan permohonan KURK.
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Untuk dapat mengajukan permohonan KURK, calon nasabah
harus memenuhi beberapa syarat.

Menurut Keputusan Direksi Bank Pembangunan Dae
rah Jawa Timur ftomor 0S9/BPD/88, persyaratan pengajuan
permohonan KURK adalah :
1. Calon nasabah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. 

Menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbu
atan hukum adalah orang-orang yang belum dewasa dan 
orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Jedi 
yang dapat menjadi nasabah KURK adalah orang-orang 
yang sudah dewasa dan orang-orang yang tidak ditaruh 
di bawah pengampuan*

2. Calon nasabah memiliki usaha skala kecil seperti pe- 
dagang kecil/mlijo, peternakan, pertanian dan lain- 
lain.

3. Calon nasabah tergolong dapat dipercaya dan mempunyai 
karakter baik menurut pertimbangan dan penilaian pe- 
ngelola LKURK.

4. Calon nasabah tinggal/berdomisili dalam wilayah ker- 
ja LKURK yang bersangkutan dengan dibuktikan bahwa 
calon nasabah memiliki Kartu Tanda Penduduk atau 
Kartu Susunan Keluarga. Disyaratkannya calon nasabah 
bertempat tinggal di wilayah kerja LKURK dimana ca
lon nasabah mengajukan permohonan kredit, dimaksud- 
kan agar petugas LKURK dapat dengen mudah mengenali
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calon nasabah, Untuk menghindari kemacetan pengemba- 
lian pinjaman yang disebabkan keterlambatan membayar 
angsuran yang terus-menerus, petugas LKURK harus da
pat memilih nasabah yang mempunyai karakter baik dan 
mempunyai rasa tanggung jawab untuk melunasi pinjam
an tepat pada waktunya. Hal ini dapat dilakukan oleh 
petugas LKURK bila calon nasabah bertempat tinggal 
di kecamatan/desa dimana LKURK beroperasi.

5. Calon nasabah harus menjadi anggota kelompok nasabah. 
Kelompok ini terdiri dari lima sampai dengan sepuluh 
nasabah KURK. Syarat ini diajukan untuk menghindari 
resiko tunggakan pada LKURK. Diharapkan ketua kelom
pok dan anggotanya tidak menerima anggota baru yang 
menurut mereka tidak akan dapat memenuhi kewajiban 
tepat pada waktunya* Dalam hal ini ketua kelompok 
dan anggotanya harus hati-hati dalam memilih anggota 
baru, karena besamya tunggakan dalam kelompok meru- 
pakan pertimbangan petugas LKURK dalam memberikan 
pinjaman baru* Apabila jumlah tunggakan dalam kelom
pok mencapai lebih dari 5% dari jumlah pinjaman yang 
ada, maka kelompok tersebut tidak akan memperoleh 
pinjaman baru. Untuk mempermudah ketua kelompok dan 
anggotanya dalam memilih anggota baru, maka Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur mengharapkan calon 
anggota mempunyai kesamaan dengan anggota kelompok 
lainnya mengenai jenis usaha, tempst tinggal/wilsyah,
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Qtempat usaha, jumlah pinjaman dan jenis pinjaman* 
Bila ketua kelompok dan anggota menerima calon na
sabah tersebut sebagai anggota baru, maka ketua ke
lompok membubuhkan tanda tangannya pada formulir pe- 
ngajuan permohonan KURK milik calon nasabah.

6. Rekomendasi dari kepala desa. Rekomendasi ini seba- 
gai tambahan informasi tentang pribadi calon nasa
bah. Kepala desa diharapkan dapat memberikan infor
masi dan memberikan bukti bahwa calon nasabah benar- 
benar penduduk desa tersebut, mempunyai usaha ter- 
tentu yang produktif atau tidak dan apakah calon na
sabah masih mempunyai kewajiban untuk melunasi pin
jaman dari lembaga keuangan lain. Disamping itu de
ngan memberikan rekomendasi, kepala desa aenjadi ta- 
hu tentang siapa yang menjadi nasabah KURK. Dengan 
de ikian bila nasabah ingin minta surat keterangan 
untuk pergi ke daerah lain, maka kepala desa dapat 
meminta kepada nasabah tersebut untuk menyelesaikan 
pinjamannya kepada LKURK lebih dahulu.1̂  Disisi lain 
rekomendasi dari kepala desa dapat menimbulkan rasa

26

^Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Penilaian 
Kredit (tingkat dasar). Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur, t.t., h. 3*

^Vawancara dengan Juru Bayar Unit LKURK Keca
matan Plemahan Kabupaten Kediri melalui surat jawaban 
tanggal 11 Desember 1992.
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tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman, sebab 
dengan diberikannya rekomendasi oleh kepala desa, 
para nasabah merasa bahwa ysng memberi pinjaman ada
lah kepala desa. Jadi mereka merasa sungkan kepada 
kepala desa kalau tidak membayar angsuran, sehingga 
kemungkinan untuk mengembalikan pinjaman lebih besar. 
Apabila kepala desa memperkirakan bahwa calon nasa
bah dapat menjadi peminjam yang baik, maka keputusan- 
nya ditandai dengan membubuhkan tanda tangan pada 
formulir Keputusan Kredit LKURK. Rekomendasi dari 
kepala desa ini bukan berarti permohonan pinjaman 
akan dikabulkan.

7. Setiap nasabah harus mempunyai simpanan untuk setiap 
kali pinjaman. Besar simpanan ditentukan berbeda un
tuk masing-masing pinjaman yaitu :
1. Kredit harian sebesar 6,5% dari jumlah pinjaman 

untuk satu periode pinjaman;
2. Kredit pasaran sebesar 12?$ dari jumlah pinjaman 

untuk satu periode pinjaman;
3. Kredit satu mingguan sebesar 10f* dari jumlah pin

jaman untuk satu periode pinjaman;
4. Kredit dua mingguan sebesar 12^ dari jumlah pin

jaman untuk satu periode pinjaman;
5. Kredit empat mingguan sebesar dari jumlah 

pinjaman untuk satu periode pinjaman.
Selama pinjaman belum dilunasi, simpanan tidak dapat
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diambil. Simpanan dapat diambil 50% setelah pinjaman 
dapat dilunasi dan sisanya dapat diambil tiga bulan 
kemudian, Terhadap simpanan ini diberikan jasa sim
panan oleh LKURK sebesar ^2% setahun.

8. Calon nasabah tidak mempunyai pinjaman kepada lemba
ga perkreditan/bank lainnya.

Kedelapan persyaratan tersebut sangat lengkap, 
karena meliputi persyaratan yang bersifat pribadi (ke- 
cakapan melakukan perbuatan hukum, karakter kekayaan 
berupa usaha dan. simpanan), jaminan kelompok nasabah, 
domisili dan kesaksian pejabat pemerintah, Kedelapan 
persyaratan tersebut sangat ideal untuk menjaga agar 
pinjaman dapat dikembalikan oleh nasabah dengan tertib. 
Namun demikian, dalam praktek di Kecamatan Plemahan, 
tidak semua persyaratan pengajuan permohonan KURK ter
sebut di atas harus dipenuhi bila calon nasabah menga- 
jukan permohonan KURK, Calon nasabah yang bertempat 
tinggal di Kecamatan Plemahan dan akan mengajukan per
mohonan KURK tidak perlu menjadi anggota kelompok nasa
bah terlebih dahulu, karena di LKURK Kecamatan Plemahan 
tidak terbentuk kelompok nasabah, Penyebab tidak ter- 
bentuknya kelompok nasabah di Kecamatan Plemahan adalah 
pembentukan kelompok nasabah dianggap tidak efisien, 
karena bila nasabah akan pinjam harus terlebih'dahulu 
diketahui oleh ketua dan anggota kelompok nasabali yang 
lain* Disamping itu para nasabah juga tidak mau menda-
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pat kesulitan dari sesama nasabah yang menunggak. Hal 
ini disebabkan pengelola KURK tidak akan memberikan 
pinjaman kepada seorang nasabah (meskipun termasuk na
sabah dengan pinjaman lancar), jika jumlah tunggakan 
dalam kelompoknya mencapai lebih dari dari jumlah 
pinjaman yang ada dalam kelompok.

Justru kenyataan bahwa peraturan hukum diterap- 
kan tidak secara lengkap itulah yang dapat menyebabkan 
nasabah suka menunggak atau bahkan tidak melunasi pin- 
jamannya, sehingga kredit menjadi macet.
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BAB III 
PENILAIAN KREDIT

1 ♦ Pengertian dan Tu.iuan Penilaian Kredit
Resiko tunggakan dapat diperkecil atau dihindari 

dengan adanya penilaian kredit yang cermet, Pengertian 
penilaian kredit adalah penilaian yang dilakukan petu
gas LKURK terhadap calon nasabah dan usahanya sebelum

11menerima atau menolak permohonan kredit, Penilaian 
kredit merupakan tahap yang penting dalam upaya menga
mankan KURK. Hal ini disebabkan selektivitas yang dila
kukan terhadap calon nasabah dan usahanya dapat meng- 
hindari atau setidaknya memperkecil masalah tunggakan 
yang timbul dikemudian hari.

Dengan diadakannya penilaian kredit diharapkan 
petugas LKURK dapat memilih nasabah dengan teliti, se- 
hingga resiko tunggakan dapat dihindari sebanyak mung- 
kin. Bila petugas LKURK tidak hati-hati dalam memilih 
nasabah, maka kemungkinan besar akan diperoleh nasabah 
berkarakter buruk dalam arti tidak mempunyai tanggung 
jawab untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. 
Sebagai akibatnya akan timbul tunggakan bahkan dapat

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, ou.cit,
h. 1 .

30
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juga terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjaman. Ke- 
adaan ini akan menjadi kendala bagi perkembangan bahkan 
menjadi penyebab kegagalan LKURK. Disamping penyebab 
utama di atas yaitu petugas LKURK tidak hati-hati dalam 
memilih nasabah, penyebab lainnya adalah tidak adanya 
j8minan kredit, sehingga petugas LKURK tidak dapat me- 
ngadakan penyitaan terhadap barang milik nasabah yang 
tidak dapat mengembalikan kreditnya* Melihat betapa 
pentingnya pemilihan nasabah dalam rangka mengamankan 
KURK dari resiko tunggakan yang dapat mengakibatkan ke
macetan pengembalian kredit, maka dalam LKURK dikenal 
adanya motto yang juga merupakan inti dari penilaian 
kredit yaitu "Kenalilah Nasabah Anda! Kenalilah Orang- 
nya dan Usahanya!".^2

2. Prosedur Seleksi Permohonan Kredit Usaha Rakyat Kecil
Apabila calon nasabah sudah diterima menjadi ang

gota suatu kelompok nasabah dan telah mendapat rekomen- 
dasi dari kepala desa, maka tahap berikutnya adalah di- 
lakukan penilaian terhadap calon nasabah dan usahanya 
untuk mempertimbangkan permohonan pinjaman oleh petugas 
LKURK.

Menurut Keputusan Direksi Bank Pembangunan Dae
rah Java Timur Nomor 069/BPD/88, penilaian ini didasar-

12rbid., h. 2
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kan pada aspek pribadi, aspek keuangan, aspek pemasar- 
an, aspek teknis dan aspek hukum*

a. Aspek pribadi.
Karakter dan sikap pemohon merupakan faktor yang 

penting dalam menentukan apakah seseorang mampu memba- 
yar pinjamannya tepat pada waktunya atau tidak. Disam- 
ping perangai calon nasabah, perlu juga diperhatikan 
kemampuan mengelola usaha/pengalaman, usia/kesehatannya 
serta hubungannya dengan KURK/lembaga perkreditan yang 
lain.

Tidak mudah mempertimbangkan perangai seseorang, 
karena hal tersebut merupakan sesuatu yang abstrak dan
tidak dapat diukur seperti sesuatu yang berbentuk fisik. 
Oleh karena itu untuk menilai perangai seseorang yang 
belum dikenal sangatlah sulit, sehingga jalan keluarnya 
adalah dengan mengumpulkan informasi dari orang lain 
yang mengenai calon nasabah seperti tetangga calon na
sabah, pemasok barang dagangannya atau rekan usahanya. 
Menurut Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Nomor 069/BPD/88, bila pemohon mengajukan permo
honan KTJRK di bawah Rp 50.000,00, informasi tentang pe
mohon dari ketua kelompok dan kepala desa dianggap su- 
dah cukup. Sedangkan untuk calon nasabah dengan permo
honan pinjaman sebesar Rp 50.000,00 sampai dengan 
Rp 500,000,00 perlu diundang ke kantor KURK atau dikun-
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jungi tempat usahanya, Namun demikian yang terjadi da- 
lam praktek di Kecamatan Plemahan tidak terbentuk ke
lompok nasabah, sehingga informasi dari ketua kelompok 
tidak mungkin diperoleh. Untuk lebih memperkecil ke- 
mungkinan terjadinya tunggakan, maka LKURK yang berada 
di Kecamatan Plemahan tidak membedakan masalah pencari- 
an informasi tentang calon nasabah untuk pinjaman di 
bawah Rp 50.000,00 dengan calon nasabah dengan pinjaman 
di atas Rp 50.000,00. Jadi informasi tentang karakter 
calon nasabah dengan pinjaman di bawah Rp 50.000,00 ma- 
pun di atas Rp 50.000,00 dapat diperoleh dari kepala 
desa dan dari orang-orang yang dekat dengan calon nasa
bah serta bila perlu petugas mengadakan wawancara de
ngan calon nasabah.1  ̂Dalam wawancara tersebut diharap- 
kan petugas dapat menilai apakah calon nasabah tersebut 
memiliki kejujuran atau tidak, Salah satu aliat yang se~ 
derhana untuk menentukan kejujuran pemohon pada saat 
diadakan wawancara adalah meminta bantuan pemohon untuk 
membuat neraca harta kekayaan dan hutang piutang si pe
mohon.^ Apabila data neraca tersebut tidak benar (se-

■^Wawancara dengan Juru Bayar Unit LKURK Keca
matan Plemahan Kabupaten Kediri melalui surat jawaban 
tanggal 11 Desember 1992.

^Dirk Van Hook dan Bambang Setyabudi, Penilaian Kredit Tingkat Dasar Pada Lembaga Kredit Usaha Rakyat 
Kecil, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, t.t7, h. 4.
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telah mendapat informasi dari kepala desa dan orang la
in yang dekat dengan calon nasabah), maka permohonan 
pengajuan KURK ditolak.

Kemampuan pengelolaan usaha juga sangat penting 
bagi keberhasilan suatu usaha, Kemampuan calon nasaboh 
dalam mengelola usahanya dapat diamati dan ditentukan 
dengan mempertimbangkan pendidikan, latihan dan penga- 
laman yang pernah diperolehnya, Latihan yang didapat 
bisa formal (misalnya mengikuti kursus yang diadakan 
oleh Dinas Perindustrian) atau latihan yang didapat di 
lapangan (pengalaman bekerja). Keterangan mengenai la
tihan ini dibutuhkan bila usaha calon nasabah diperki- 
rakan memerlukan latihan yang sesuai, misalnya calon 
nasabah yang mengajukan permohonan KURK untuk membuka 
bengkel harus membuktikan pernah mengikuti kursus mon- 
tir. Pengalaman disini adalah pengalaman yang diproleh 
dibidang usaha yang diusulkan. Hal ini penting untuk 
pemohon yang usahanya baru saja mulai.

b, Aspek keuangan,
Dalam menentukan aspek keuangan terdapat 4 bi- 

dang yang harus dipertimbangkan yaitu tujuan pengajuan 
permohonan KURK, jumlah pinjaman yang akan dikabulkan, 
sumber keuangan dan jangka waktu pinjaman.

Yang dimaksud dengan tujuan pengajuan permohonan 
KURK adalah pinjaman yang diperoleh tersebut akan diman-
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faatkan untuk apa. Sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 
hun 1987, maka semua pinjaman harus digunakan untuk tu
juan yang produktif yang dapat mendatangkan laba dan 
pendapatan* Pinjaman yang diperoleh tidak dapat diguna
kan untuk keperluan konsumtif seperti untuk rekreasi, 
untuk membayar uang sekolah atau untuk mengadakan sela- 
matan. Pertimbangan ini perlu, oleh karena pinjaman di- 
harapkan dapat dikembalikan dengan laba tersebut.

Penilaian terhadap tujuan pengajuan permohonan 
KURK tersebut memang dapat digunakan untuk memperkecil 
resiko tunggakan^ Namun demikian bila pihak LKURK tidak 
mengadakan tindakan pengawasan terhadap penggunaan pin
jaman yang telah diberikan kepada nasabah, kemungkinan 
besar akan terjadi kemacetan dalam pengembalian KURK. 
Dihadapan petugas LKURK bisa saja calon nasabah menga- 
takan bahwa tujuan pengajuan permohonan KURK adalah un
tuk menambah modal, tetapi setelah permohonannya dika- 
bulkan, pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan kon
sumtif yang tidak mendatangkan laba.

Untuk memperkecil resiko tunggakan dan kemacetan 
dalam pengembalian pinjaman, maka LKURK memberikan pin
jaman sesuai dengan kebutuhan untuk usaha. Apabila jum- 
lah pinjaman yang diberikan melebihi kebutuhan usaha 
calon nasabah, dikhawatirkan sisanya akan digunakan un
tuk keperluan konsumtif dan tidak dapat mendatangkan
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laba yang pada akhirnya akan mengakibatkan tidak dapat 
mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya, Misalnya, 
seorang pembuat sepatu mendapat pesanan dari sebuah to
ko sepatu. Untuk itu pembuat sepatu memerlukan tambahan 
modal untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan sebesar 
Rp 50.000,00, tetapi pembuat sepatu mengajukan permo
honan untuk memperoleh pinjaman sebesar Rp 100.000,00 
kepada LKURK. Permohonan semacam ini akan diluluskan 
sebesar Rp 50.000,00 oleh petugas LKURK.

Disamping itu ada cara lain untuk memperkecil 
resiko tunggakan yaitu dengan mengharuskan peminjam un
tuk menanamkan sebagian modalnya sendiri. Misalnya, se
orang pedagang sayur mayur di pasar, untuk memperbesar 
usahanya memerlukan tambahan modal sebesar Rp 100.000,00. 
Kemudian ia meminjam kepada LKURK sebesar Rp 60.000,00, 
karena ia sudah mempunyai modal sendiri sebesar 
Rp 40.000,00. Makin besar nasabah menanamkan uangnya 
sebagai modal usaha, makin baik bagi LKURK karena si 
peminjam pasti mementingkan pengembangan usahanya dan 
bisa memperkecil resiko KURK.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pin
jaman yang diajukan kepada LKURK harus digunakan untuk 
meningkatkan pendapatan. Hasil yang diperoleh tersebut 
dapat digunakan sebagai sumber pengembalian pinjaman. 
Secara ideal, tujuan diajukannya permohonan pinjaman 
dan sumber keuangan yang akan digunakan untuk melunasi
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pinjaman adalah sama. J Dapat juga tujuan penggunaan 
pinjaman dan sumber keuangan untuk mengembalikannya ti
dak "berasal dari sumber yang sama. Kalau yang terjadi 
demikian, maka petugas LKURK harus benar-benar mengenai 
usaha yang dijadikan sumber keuangan untuk melunasi pin- 
jamannya.

Jangka waktu pinjaman harus sesuai dengan jadwal 
perolehan pendapatan nasabah. Kalau jangka waktu yang 
diberikan tidak sesuai, maka akan berakibat timbulnya 
tunggakan. Jika seorang nasabah hanya dapat memasarkan 
produk-produknya sebulan sekali, maka tidak dapat dibe
rikan pinjaman yang angsurannya mingguan. Dalam praktek, 
pinjaman yang diberikan untuk bidang pertanian biasanya 
menimbulkan masalah, sebab sistem pinjaman KURK harus 
dibayar kembali dengan angsuran. Padahal biasanya peta- 
ni akan panen dalam waktu dua atau tiga bulan sekali. 
Dengan demikian darimana petani memperoleh uang untuk 
membayar angsuran kalau hasil buminya belum terjual, 
kecuali ia mempunyai sumber keuangan yang lain. Banyak 
juga peminjam yang memilih jenis kredit dengan jangka 
waktu pembayaran yang panjang, karena menurut mereka 
akan lebih mudah untuk membayar angsurannya. Padahal 
belum tentu demikian. Dengan jangka waktu yang panjang 
makin banyak pula kesempatan untuk menyalahgunakan pen-

37

1 5

15Ibid., h. 8.
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dapatan untuk tujuan-tujuan yang tidak produktif, se
hingga menjadi lupa untuk mengembangkan usahanya.

c. Aspek pemasaran.
Kalau mempertimbangkan’permohonan pinjaman dari 

calon nasabah perlu juga diperhatikan kebutuhan atau 
permintaan produk atau jasa yang hendak dipasarkan ca
lon nasabah* Untuk calon nasabah yang akan memperoleh 
pinjaman dari KURK, yang penting adalah mempertimbang- 
kan apakah sudah banyak orang yang bergerak dibidang 
usaha yang sama dan menghindari bentuk penjualan secara 
kredit*

d. Aspek teknis.
Sesuai dengan sasaran KURK adalah rakyat pedesa

an yang mempunyai usaha skala kecil yang produktif, se
hingga nasabah KURK mempunyai usaha produksi yang pro
ses produksinya sederhana dan menggunakan biaya yang 
kecil. Hal ini berkaitan dengan kecilnya pinjaman yang 
diberikan oleh LKURK. Produk dan proses produksi yang 
sulit cenderung jarang dijumpai, sebab membutuhkan bia
ya yang besar. Berkaitan dengan proses produksi, petu
gas LKURK harus mempertimbangkan juga apakah calon na
sabah memiliki ketrampilan yang cukup memadai untuk 
menghasilkan produk tersebut. Kalau ternyata calon na
sabah tidak memiliki ketrampilan untuk menghasilkan se-
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suatu produk yang telah direncanakannya, maka kemungkin- 
an besar uang yang berasal dari pinjaman KURK tidak 
akan dapat dimanfaatkan dengan balk. Sebagai akibatnya 
usaha yang dijalankan nasabah tersebut tidak mendapat- 
kan laba, sehingga ia akan terlambat membayar angsuran 
dan pada akhirnya terjadilah kemacetan dalam pengemba
lian pinjaman.

e. Aspek hukum.
Beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan 

adalah tempat tinggal resmi calon nasabah, dokumentasi 
pinjaman dan hak penggunaan tempat usaha. Sebagaimana 
telah diuraikan dalam syarat-syarat pengajuan permohon
an KURK bahwa unit-unit LKURK hanya dibenarkan memberi
kan pinjaman kepada nasabah yang bertempat tinggal di 
wilayah kerja unit LKURK yang bersangkutan. Oleh karena 
itu alamat lengkap calon nasabah perlu diketahui sebe- 
lum permohonan dikabulkan. Selain itu alamat tersebut 
dibutuhkan untuk proses penagihan apabila terjadi tung
gakan di kemudian hari. Alamat resmi peminjam bisa di
peroleh dari Kartu Tanda Penduduk calon nasabah atau 
Kartu Susunan Keluarga dan juga diperkuat oleh kepala 
desa.

Pendokumentasian atau pencatatan pinjaman (dari 
permohonan KURK sampai dengan akad kredit) harus diisi 
lengkap sebelum permohonan pinjaman dikabulkan. Formu-
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lir permohonan pinjaman harus ditandatangani oleh calon 
nasabah yang disertai dengan tanda tangan ketua kelom
pok (di Kecamatan Plemahan tanda tangan ketua kelompok 
tidak perlu, karena tidak ada kelompok nasabah). Se- 
dangkan Keputusan Kredit ditandatangani oleh kepala de
sa dan Kepala Unit LKURK. Untuk akad kredit ditandata- 
ngani oleh pemohon. Hal ini dilakukan, dimaksudkan un
tuk menghadapi kemungkinan bila suatu saat nasabah van- 
prestasi (ingkar janji).

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan 
oleh petugas LKURK seperti di atas, diharapkan petugas 
LKURK dapat mengenai calon nasabah dengan baik seperti 
mengetahui bidang usaha calon nasabah, sumber keuangan 
yang akan dipergunakan untuk melunasi pinjamannya, tu
juan penggunaan pinjamannya dan hal-hal lain. Apabila 
petugas LKURK telah mengenai nasabahnya dengan baik, 
maka kesulitan yang mungkin timbul, yaitu keterlambatan 
membayar angsuran, dapat segera diatasi. Dengan demikian 
perkembangan LKURK diharapkan tidak akan terganggu atau 
gagal.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  
UPAYA MENGAMANKAN ... 

RARAS PURWANTINI ARUMINGTYAS



BAB IV
UPAYA HUKUM MENGATASI TUNGGAKAN

1 • Peraturan Yang Mengatur Usaha Mengatasi Tunggakan
Pada "bah III di atas telah dijelaskan bahwa ke- 

mungkinan terjadinya tunggakan dan kemacetan dalam pe
ngembalian pinjaman dapat dikurangi dengan mengadakan 
penilaian kredit. Dengan berbekal hasil penilaian kre
dit yang dilakukan terhadap calon nasabah dan usahanya, 
diharapkan petugas LKURK dapat benar-benar mengenai ca
lon nasabah dengan baik. Namun demikian, pada kenyata- 
annya masih* ada nasabah yang terlambat membayar ang
suran pinjaman bahkan ada pula yang tidak dapat mengem
balikan pinjamannya. Masalah tunggakan dapat mengganggu 
perkembangan unit LKURK. Oleh karena itu diperlukan 
adanya usaha untuk mengatasi timbulnya masalah tunggak
an*

Tunggakan adalah angsuran yang tidak dibayarkan 
sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dalam akad 
kredit.16 Apabila nasabah (debitur) menunggak, berarti 
telah terjadi wanprestasi, karena wanprestasi pada umum-

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Pembinaan 
Nasabah Terhadap Tunggakan-(tingkat dasar), Bank Pemba- 
ngunan Jawa Tiimur, t.t., h. 3.
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nya adalah :
a* Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaku- 

kannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlam- 

bat;
c* Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak bo-

1 7leh dilakukan. 1

Tentang wanprestasi ini, pasal 1243 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipe- 
nuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, 
apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai meme- 
nuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya 
dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya•

Dari pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ter
sebut dapat diketahui bahwa untuk dapat menyatakan wan
prestasi, diperlukan teguran (sommatie) terlebih dahulu 
atas kelalaian debitur, sepert ditegaskan dalam pasal 
1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila nasabah KURK tidak membayar angsuran se
suai dengan jadwal yang telah dijanjikan dalam akad 
kredit, teguran diberikan tidak secara tertulis, mela- 
inkan melalui komunikasi lisan. Bahkan komunikasi ini 
dilakukan secara terus-menerus. Mel8lui komunikasi ter-

^Subekti, Hukum Per.1an.iian. Cet. VII, Intermasa, 
Jakarta, 1983, h. 45.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  
UPAYA MENGAMANKAN ... 

RARAS PURWANTINI ARUMINGTYAS



P . a K a a M  
"UNWtXSll'AS AlKi-ANGGA' 

S U R A B A Y A
43

sebut petugas LKURK dapat mengetahui saat-saat kapan 
nasabah mempunyai uang lebih, sehingga petugas tersebut 
dapat menentukan waktu yang tepat untuk menagih tung
gakan. Misalnya petugas LKURK dapat melakukan pendekat
an kepada nasabah yang mata pencariannya bertani, pada 
saat panen tiba. Hal ini dilakukan, karena ada kalanya 
seorang nasabah tidak membayar angsuran bukan karena 
sedang menerima musibah seperti anaknya sakit, tetapi 
memang tidak mau membayar. Disamping itu petugas LKURK 
berkewajiban mencari jalan keluar bersama nasabah untuk 
mengatasi masalah tunggakan yang dialami nasabah. Dalam 
praktek di Kecamatan Plemahan, pedekatan komunikasi itu 
banyak bermanfaat walaupun tidak selalu berhasil. Seca- 
ra rinci, usaha-usaha untuk mengatasi tunggakan adalah 
sebagai berikut :
a. Nasabah dengan pinjaman lancar.

Pinjaman lancar adalah pinjaman yang angsurannya 
dibayar sesuai jadwal dengan toleransi keterlambatan 
dua kali angsuran. Seperti telah diuraikan di atas, un
tuk mengatasi masalah tunggakan LKURK lebih mengutama- 
kan komunikasi, sehingga setelah mengetahui nasabahnya 
terlambat membayar angsuran, petugas LKURK segera men- 
datangi nasabah tersebut. Untuk nasabah yang pinjaman
nya tergolong pinjaman lancar, maka petugas harus sege
ra mendatangi nasabah tersebut dalam waktu lima hari 
setelah tanggal yang ditentukan untuk membayar angsuran,
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Misalnya pada tanggal yang telah ditentulcan untuk mem- 
bayar angsuran yaitu tanggal 10 November 1992 bu Yanti 
tidak membayar angsuran pinjaman kepada LICURK, karena 
uang yang sebenarnya untuk membayar angsuran digunakan 
untuk membawa anaknya pergi ke dokter. Kemudian dalam 
waktu lima hari setelah tanggal 10 November 1992 yaitu 
tanggal 14 November 1992 petugas LKURK mendatangi bu 
Yanti. Setiap kali petugas mendatangi nasabah yang me- 
nunggak membayar angsuran pinjaman, petugas harus mem- 
peroleh informasi tentang penyebab keterlambatan nasa- 
bahnya dalam membayar angsuran pinjaman dan waktu yang 
dijanjikan nasabah untuk membayar angsurannya. Semua 
keteragan yang diperoleh petugas LKURK harus dicatat di 
bagian belakang belakang kartu nasabah. Disamping itu 
petugas LKURK memungut denda atas angsuran yang belum 
dibayar sebesar 10^ dari tunggakan angsuran. Namun de- 
mikian jika petugas menganggap bahwa nasabah tersebut 
adalah nasabah yang beritikad baik dan baru satu kali 
terlambat membayar angsuran, maka petugas dapat memper- 
timbangkan untuk tidak mengenakan denda terhadap nasa
bah tersebut. Akan tetapi tidak diperkenankan menghapus 
denda lebih dari satu kali dalam setahun untuk setiap 
nasabah.

Bila pada waktu yang dijanjikan nasabah tetap be
lum membayar angsuran, maka petugas harus menghubungi- 
nya kembali. Tindakan yang diambil petugas sama seperti
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ketika nasabah baru satu kali terlambat membayar angsur
an yaitu menanyakan penyebab keterlambatan membayar ang
suran dan waktu yang dijanjikan nasabah untuk membayar 
angsurannya serta memungut denda sebesar 10% dari tung
gakan angsuran. Kalau pada waktu yang dijanjikan nasa
bah tetap belum membayar angsuran sampai tiga kali ber- 
turut-turut, maka ia-sudah dapat digolongkan sebagai 
nasabah dengan pinjaman hitam.

b. Nasabah dengan pinjaman hitam.
Pinjaman hitam (pinjaman kurang lancar) adalah 

pinjaman yang mempunyai keterlambatan tiga kali angsur
an berturut-turut sampai dengan jatuh tempo. Dalam hal 
ini petugas harus mendatangi nasabah tersebut kembali. 
Seperti pada nasabah dengan pinjaman lancar, terhadap 
nasabah dengan pinjaman hitam inipun petugas LKURK juga 
memungut denda sebesar 10% dari tunggakan angsuran. 
Terhadap nasabah tersebut juga diberi peringatan bahwa 
jika pada waktu yang dijanjikan, nasabah tidak membayar 
tunggakannya, maka yang bersangkutan tidak akan memper- 
oleh pinjaman baru.

Dengan adanya peringatan ini diharapkan nasabah 
dapat segera membayar angsurannya yang menunggak, kare
na sebagai seorang yang mempunyai usaha dalam skala ke
cil, para nasabah KURK selalu ingin memperoleh pinjaman. 
Dengan demikian mereka merasa tidak akan memperoleh pin-
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jaman lagi bila tidak melunasi angsurannya, sehingga
1 ftdihara kan mereka segera melunasi angsurannya.

c. Nasabah dengan pinjaman raerah.
Pinjaman merah (pinjaman diragukan) adalah pin

jaman yang sudah lewat jatuh tempo, tetapi belum lewat 
enam bulan. Terhadap nasabah dengan pinjaman merah, pe
tugas LKURK tetap menagih terus. Nasabah ini tidak akan 
memperoleh pinjaman lagi. Disamping itu terhadap nasa
bah ini dikenakan denda sebesar 10% dari tunggakan ang
suran .

d. Nasabah dengan pinjaman merah tua.
Pinjaman merah tua (pinjaman macet) adalah pin

jaman yang sudah lewat jatuh tempo enam bulan. Perlaku- 
an terhadap nasabah dengan pinjaman merah tua sama de
ngan perlakuan terhadap nasabah dengan pinjaman merah.

e. Nasabah dengan pinjaman dihapuskan.
Pinjaman dihapuskan adalah pinjaman yang diang- 

gap tidak dibayar kembali. Walaupun pinjaman telah di- 
nyatakan dihapuskan, penghapusan ini tidak diberitohu- 
kan kepada nasabah. Dengan demikian petugas akan tetap

1 9Dirk Van Hook dan Bambang Setyabudi, Supervisi 
Kredit Usaha Rakyat Kecil, Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur, "ib.t*, h. 3.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  
UPAYA MENGAMANKAN ... 

RARAS PURWANTINI ARUMINGTYAS



47

menagih pinjaman tersebut dan membukukannya sebagai 
pinjaman merah tua• Jika petugas berhasil menagih pin
jaman yang telah dihapuskan, maka uang hasil tagihan 
tersebut dicatat sebagai pemasukan unit. Petugas keca
matan berhak menerima insentif khusus sebesar 5% dari 
besarnya tunggakan yang berhasil ditagih. Petugas pos 
pelayanan desa juga berhak menerima insentif khusus se- 
5fo dari besarnya tunggakan yang berhasil ditagih.

Apabila ada nasabah yang meninggal dunia, maka 
tindakan yang dilakukan oleh petugas LICURK adalah minta 
fotocopy surat kematian atau surat keterangan dari ke
pala desa dan mengusahakan untuk menagih pinjaman itu 
sedapat mungkin kepada keluarga nasabah. Hamun demikian 
pinjaman dari nasabah yang meninggal dunia dimasukkan 
ke dalam golongan pinjaman yang dihapuskan. Penghapusan 
dilakukan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangun
an Daerah Jawa Timur setelah mendapat persetujuan Guber
nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Usaha-usaha yang harus dilakukan pihak LKURK da
lam mengatasi tunggakan tersebut didasarkan pada Petun- 
juk Teknis Pelaksanaan Operasional Lembaga Kredit Usaha 
Rakyat Kecil sebagaimana dimaksud oleh Instruksi Guber
nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 5 Tahun 
1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No- 
mor 5 Tahun 1987 tentang Lembaga Kredit Usaha Rakyat 
Kecil di Jawa Timur.
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2 . Kebijakan Khusus Untuk Mengatasi Tunggakan
Pinjaman yang pembayaran angsurannya menunggak 

merupakan masalah yang sulit untuk diatasi. Setiap kali 
nasabah terlambat membayar angsuran pinjaman, maka LKURK 
akan diancam kerugian. Bila sudah dalam keadaan demiki- 
an, LKURK tidak dapat berbuat apa-apa selain harus ra- 
jin menagih, mengenakan denda sebesar 105$ dari tunggak
an angsuran atau memberi sanksi kepada nasabah dengan 
tidak memberikan pinjaman lagi. Selain itu LKURK tidak 
dapat melakukan tindakan lain yang sekiranya dapat le- 
bih menghasilkan, seperti menyita barang-barang milik 
nasabah, karena sebagairaana telah dijelaskan pada bab- 
bab terdahulu bahwa LKURK memberikan pinjaman tanpa 
agunan.

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tunggak
an, selain melakukan tindakan-tindakan seperti yang 
tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasional 
LKURK, pengelola LKURK di kecamatan juga dapat mengelu-
arkan suatu kebijakan khusus dengan seijin Direksi Bank

1 QPembangunan Jawa Timur. y Demikian juga halnya dengan 
pengelola LKURK di Kecamatan Plemahan. Kebijakan khusus 
yang dikeluarkan oleh pengelola LKURK di Kecamatan Ple
mahan diberlakukan kepada nasabah dengan pinjaman merah

^Wawancara dengan Juru Bayar Unit LKURK Keca
matan Plemahan Kabupaten Kediri melalui surat jewaban tanggal 11 Desember 1992.
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dan merah tua. Terhadap nasabah dengan pinjaman merah 
dan merah tua selain dikenakan denda sebesar 10^ dari 
tunggakan angsuran dan tidak akan diberi pinjaman lagi, 
mereka juga dilaporkan kepada kepala desa atau camat 
dengan tembusan kepada Pembina LKURK Kabupaten Daerah 
Tingkat II. Kemudian kepala desa memberikan surat pang- 
gilan kepada nasabah,- Kalau ternyata nasabah tetap tidak 
mau membayar angsuran pinjaman meskipun telah dipanggil 
kepala desa dan diberi nasihat, maka petugas LKURK da
pat melaporkannya kepada camat sebagai penanggung jawab. 
Untuk selanjutnya petugas LKURK dapat minta bantuan ca
mat untuk memanggil nasabah yang terlambat membayar 
angsuran, paling sedikit sebulan sekali.

Cara ini dapat sebagai pendorong bagi nasabah 
yang menunggak untuk segera membayar angsurannya. Seba- 
gaimana kebanyakan manusia, nasabah yang menunggak mem
bayar angsuran juga mempunyai keinginan untuk memperta- 
hankan nama baiknya, sehingga para nasabah lebih suka 
membayar angsuran tepat pada waktunya daripada dilapor
kan kepada kepala desa atau camat yang dapat berakibat 
merusak nama baik mereka.

Dikatakan oleh pengelola LKURK Plemahan, bahwa 
cara tersebut telah berhasil mengurangi jumlah nasabah 
yang menunggak. Valaupun demikian hampir seperempat da
ri 626 nasabah aktif di Kecamatan Plemahan masih menung
gak sampai akhir November 1992. Lebih jelas keadaan ter-
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sebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

JUMLAH NASABAH MENURUT 
KLASIFIKASI KELANCARAN ANOSURAN 

TAHUN 1992

KLASIFIKASI
Jumlah Nasabah

Jumlah Prosen

Pinjaman Lancar 479 76,52
Pinjaman Hitam 37 7,72
Pinjaman Merah 24 * CD

Pinjaman Merah Tua 86 13,73
Jumlah 626 100,00

Sumber : Catatan LKURK Kecamatan Plemahan
per 30 November 1992.

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa yang termasuk 
pinjaman merah tua lebih banyak daripada pinjaman hitam 
maupun pinjaman merah. Hal itu menunjukkan bahwa upaya 
untuk mencegah kemacetan pengembalian KURK belum sepe- 
nuhnya berhasil.
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PENUTUP

■ 1• Kesimpulan
a, LKURK memberikan pinjaman tanpa jaminan dalam bentuk 

>KURK kepada calon nasabah yang mempunyai usaha skala 
kecil yang produktif seperti pedagang kecil/mlijo, 
industri kecil, pertanian, peternakan dan perikanan.

b, Sebagai ganti jaminan, LKURK mengutamakan pemilihan 
nasabah berkarakter baik dengan cara mengenali calon 
nasabah dan usahanya.

c, Upaya yang dilakukan LKURK untuk mengamankan KURK da
ri resiko tunggakan adalah :
1• Mengajukan beberapa syarat kepada calon nasabah 

pada saat pengajuan permohonan KURK seperti calon 
nasabah harus tinggal/berdomisili dalam wilayah 
kerja LKURK dimana calon nasabah mengajukan per
mohonan KURK, calon nasabah harus mendapatkan re
komendasi dari kepala desa, calon nasabah harus 
menjadi anggota kelompok nasabah dan sebagainya. 
Syarat yang diajukan pada saat mengajukan permo
honan KURK tersebut bertujuan untuk mendapatkan 
nasabah yang mempunyai karakter baik dan mempunyai 
rasa tanggung jawab untuk membayar angsuran tepat 
pada waktunya.

51
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2, Untuk mempertimbangkan permohonan KURK dari calon 
nasabah, petugas LKURK perlu mengenali colon na
sabah dan usahanya dengan mengadakan penilaian 
terhadap calon nasabah dan usahanya. Penilaian 
ini didasarkan pada aspek pribadi, aspek keuangan, 
aspek pemasaran dan aspek teknis serta aspek hu
kum.

3. Dalam mengatasi tunggakan, petugas LKURK menda- 
tangi nasabah yang menunggak untuk menanyalcan pe- 
nyebab keterlambatan membayar angsuran dan waktu 
yang dijanjikan nasabah untuk membayar angsuran 
serta memungut denda sebesar 10^ dari tunggakan 
angsuran. Sedangkan terhadap nasabah dengan pin
jaman merah dan merah tua, selain dikenakan sank- 
si seperti tersebut di atas, juga dikenakan sank- 
si lain yaitu tidak akan memperoleh pinjaman lagi. 
Disamping itu pengelola unit LKURK juga mengeluar- 
kan kebijakan khusus yang diberlakukan kepada na
sabah dengan pinjaman merah dan merah tua yaitu 
dengan melaporkannya kepada kepala desa atau ca
mat. Kemudian kepala desa atau camat memanggil 
nasabah tersebut paling sedikit sebulan sekali se- 
cara efektif.

d. Pihak LKURK tidak mengadakan tindakan pengawasan ter
hadap penggunaan pinjaman yang telah diberikan kepada 
nasabah.
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e. Dalam praktek, para nasabah tidak membentuk kelompok 
karena mereka tidak mau mendapat kesulitan dari se- 
sama nasabah yang menunggak.
Biaya pengelolaan yang dibebankan pihak LKURK kepada 

nasabah terlalu tinggi, sehingga bisa menjadi salah 
satu penyebab kemacetan dalam pengembalian ICURK,

g. Peranan kepala desa cukup penting dalam mengatasi 
masalah tunggakan, baik secara formal memanggil pe~ 
nunggak maupun secara tidak formal ikut menagih saat 
'penunggak memerlukan pelayanan administrasi desa,

2. Saran
a* Ketika mengadakan penilaian terhadap nasabah dan usa- 

hanya, petugas LKURK mendasarkan penilaiannya pada 
aspek pribadi, aspek keuangan, aspek pemasaran, as
pek teknis dan aspek hukum. Sedangkan dalam menentu- 
kan aspek keuangan, salah satu bidang yang harus di- 
pertimbangkan adalah tujuan pengajuan permohonan 
KURK. Menurut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting
kat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1987, semua pinjaman 
harus dipergunakan untuk tujuan produktif yaitu yang 
mendatangkan laba dan pendapatan. Berkaitan dengan 
hal tersebut, petugas LKURK seyogyanya melakukan upa
ya lain untuk mengamankan KURK dari resiko tunggakan 
yaitu dengan mengadakan pengawasan terhadap penggu- 
naan pinjaman yang telah diberikan LKURK. Dengan
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adanya pengawasan ini, nasabah benar-benar mengguna- 
kan pinjaman yang diperoleh sesuai dengan permohon- 
annya, sehingga tujuan pemberian pinjaman dapat ter- 
capai dan pembayaran angsuran dapat lancar.

b. Selama ini LKURK memberikan pinjaman kepada nasabah.- 
nya dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk modal 
usaha. Disamping memberikan pinjaman dalam bentuk 
uang, menurut saya akan lebih baik lagi bila LKURK 
juga mengadakan pembinaan terhadap usaha nasabahnya. 
Pembinaan ini bisa mengenai manajemen, pembinaan da
lam rangka peningkatan kualitas hasil produksi dengan 
mengadakan kursus atau latihan kerja dan pembinaan 
dalam hal pemasaran. Dalam hal ini LKURK dapat menga
dakan kerja sama dengan dinas perindustrian dan dinas 
perdagangsn. Dengan diadakannya pembinaan diharapkan 
usaha yang dijalankan oleh nasabah LKURK dapat ber- 
kembang, sehingga mereka dapat membayar angsurannya 
tepat pada waktunya. Bila hal yang demikian ini ter- 
jadi, maka besar kemungkinan LKURK akan mengalami 
perkembangan yang pesat dan semakin banyak pula dana 
yang dapat disalurkan kepada rakyat pedesaan yang 
membutuhkan modal usaha.

c. Pihak LKURK seyogyanya konsekuen dalam melaksanakan 
peraturan yang berkaitan dengan kelompok nasabah. 
Kelompok nasabah akan sangat bermanfaat untuk menga- 
'tosi masalah tunggakan, baik secara preventif maupun
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secara represif.

d. Menurut saya biaya pengelolaan yang dibebankan kepa
da nasabah terlalu tinggi, sebab sasaran dari KURK 
adalah rakyat kecil di pedesaan yang mempunyai usaha 
skala kecil. Oleh karena itu pihak LKURK seyogyanya 
menurunkan biaya pengelolaan, sehingga kemacetan da- 
lam pengembalian KURK dapat dikurangi.

e. Kepala desa perlu diberi dorongan dan insentif yang 

cukup, sehingga bersungguh-sungguh dalam membantu 
kegiatan LKURK.

f. Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 
7 Tahun1992 tentang Perbankan beserto peraturan pe- 
laksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka semua Lem
baga Keuangan Bukan Bank tidak diperbolehkan. Oleh 
karena itu jika suatu saat LKURK diubah menjadi Bank 
Perkreditan Rakyat, hendaknya ketentuan-ketentuan 
yang telah diberlakukan terhadap LKURK tetap dite- 
rapkan dengan mengefelctifkan pelaksanaannya.
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PgRMOHONAN PlffJAMAN LEM3AGA KREDIT USAHA RAKYAT KECIL 

/
1, N A M A ........... .».*.••*•»* 2, KTPaNo• •••■ / /91 *
■3 . ALAKAT ...................... k. LAKI-LAKI /. 7/lNITA.
5. NASABAH NOo : ...... 6 . KELOMPOK No„ : .... ?. UTJR .... TAHUN.
8. JENIS USAHA 1 ................................. ..................
9. BESARNYA PINJAMAN YANG DIMOHON : ......... ..................

............. *........... y................ ..........  ( HURUF ).
10. UNTUK JANGKA V/AKTU .......................... ...................
11. DENGAN SISTEM ANGSURAN I / II / IV MINGGUAN ,
12. KEPERLUAN PINJAMAN ............. *..............................

KAMI MENJAMIN BAHV/A PINJAMAN SEBELUMNYA TELAH DILUNASI DAN TIDAK 
MEMPUNYAI TUNGGAKAN DI PROGRAM PERKREDITAN LAINNYA, JUGA KAMI SAMGGUP 
MENTAATI PERATURAN*FERATURAN YANG BERLAKU DI LEMBAGA KURK.

MENGETAHUI : .................... TANGGAL........  1992.
KETUA KELOMPOK PEHOKON,

KEPUTUSAN KREDIT LEMBAGA KREDIT USAHA RAKYAT KECIL
1. RI WAY AT PINJAMAN : (A). BESARNYA SISA PINJAMAN * : Pp.............

(B). PINJAMAN KS BERAP.l : ..............
(C). BESARNYA-PINJAMAN SEBE - 

LUMNYA • Fto
(D). PINJAMAN SEBELUMNYA TE -

LAK DILUNASI : • YA / SiSSAX
(E). KELOMPOK TIDAK MEMPUNYAI 

TUNGGAKAN LEBIH DARI 5%
DARI SISA PINJAMAN : TIDAK

2. BERDASARKAN KETERANGAN PADA AD* 1 & REKOMENDASI KEPALA DESA KAMI 
MEMBERITAHUKAN BAHtfA PINJAMAN ATAS NAMA ......................
iiL^u'iAT• SijBjjS/iJv !î  j '*
DISETUJUI/DITUNDA/DITOL AK. KALAU DITUNDA / DITCLAK ALASANYA :
KALAU DIS2TU JUI ’ MAKA ’ V/AKTU'* PENERIMA/JTi YA * DISESU AIK AN' D^GAN ’ AKAD
K3EDIT NOMOR : ___/ ---- / KURK / ooooc J  1 9 9 2 ,
HARAP SURAT KEPUTUSAN INI DIBAV/A ?aDA SAAT PINJAMAN SAUDAR'A DISE- 
KAHKAN.

X). CORV’T YANG TIDAK PERLU. ,
RjiKOMENUASI ..................... TANGGAL ..... <1992. \
KEPALA DESA KEPALA UNIT T.V.MBAGA KURK 1
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‘ /ikad Kredit Nomor : . * o» / / KURK / ,.. /92. Nasabah Honor : ®*0.. 
' II a b a 
‘ A 1 a n a t 
Honor Kelonpok

. AKAD ICR EDIT

, ...... Nomor KTP. : .... / ....... . /91.
dengan ini menyatakan telah nenerina pinjaman dari lembaga KURK di - 
Kecamatan Plemahan, Dati II Kediri.
sebesar F->* ........ «0* >••( .............................. . )
dalam jangka waktu 12 fe&L?i / gaefti? / ninggu dan berakhir tanggal

Saya sanggup untuk membayar kembali pinjaman tersebut beserta kev/ajiban
lainnya sejunlah F>. .......... ( ..............................

...................................................... )
yang terdiri dari :

1 • Pin j am an Pokok « * ».*•««..».«.«>«« j
2. Biaya Pengelolaan : F>...............
3. S i m p a n a n  : Fb..................

dengan angsuran sebanyak 12 kali, dimana setiap kali angsuran sebesar
S*............ ( ............................................  )

Apabila terjadi keterlanbatan nenbayar angsuran dikcnakan denda 10 % 
dari tunggakan angsuran yang r.clcbihi 3 hari untuk jonis pinjaman harian 
atau 5 hari untuk jonis pinjaman pasaran / mingguan pada setiap penbaya- 
ran angsuran, sidangkan kctcrlambatan polunasan pinjaman dikonakan denda 
50 co atas Biaya Pengelolaan yang borlaku.
Nasabah kjlompok r.wmpunyai tanggung jav/ab rcntcng atas pvngembalian pin
jaman , torlampir Surat P^rnyataan Nasabah kolompok yang tidak tcrpisah- 
kan dongan <Ykad Kredit.
Decikiar. Akad Kredit ini dibuat dan ditar.da-tangani dongan ec-sungguhnya 
sort?, bcritikat baik.

I m̂bagr. KUPK ....................  ,Tanggal.........  1992.
Pengelola, Pominjam,

).
*) Corot ynr.; tidak p^rlu.
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