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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

4.1.1 Profil Obyek Penelitian 

Nama Perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. 

Lokasi Unit Kerja Penelitian : BRI Unit Gedong Kuning  

Alamat : Jl. Gedongkuning no.22 Yogyakarta 

Telepon : (0274) 374661 

Situs Web : www.bri.co.id 

 

4.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik 

pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei 

Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en 

Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan 

Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang 

melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga 

tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan 

sebagai hari kelahiran BRI. 
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Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah 

sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa 

perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI 

sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali 

setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama 

menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui 

PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan 

Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani 

Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian 

berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN 

diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia 

Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 

1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara 

Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, 

Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank 

Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank 

Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang 

Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 

1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya 

mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank 
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Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan 

masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan 

Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-

undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI 

sebagai bank umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan 

No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 

status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat 

itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 

2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham 

bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai 

dengan saat ini. (www.bri.co.id)  

 

4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan 

1) Visi BRI 

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan 

kepuasan nasabah. 

2) Misi BRI 

(1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 

mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan 

menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 
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(2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan 

kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya 

manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal 

dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek Good 

Corporate Governance (GCG) yang sangat baik. 

(3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). 

 

4.2 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Mikro) 

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor BRI Unit Gedong 

Kuning Cabang Adisucipto Yogyakarta yang dilakukan pada tanggal 14 

Januari 2016 serta hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala 

Unit, dan 2 orang Mantri (Account Officer/AO), maka penulis dapat 

mengemukakan bahwa proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap 

yaitu sebagai berikut : 

4.2.1.  Prosedur Pengajuan Kredit  

1) Persyaratan Pengajuan Kredit 

Calon debitur yang akan mengajukan kredit KUR melakukan 

pendaftaran di front liner dengan membawa persyaratan 

administratif berupa fotokopi  KTP suami-isteri, fotokopi Kartu 

Keluarga, Surat Keterangan Usaha yang produktif selama minimal 5-

6 bulan. Dalam hal ini Surat Keterangan Usaha tersebut melegalkan 

bahwa calon debitur mempunyai usaha yang sudah di ketahui oleh 
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ketua RT dan tetangga (lihat di lampiran 2). Setelah itu calon debitur 

mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan 

KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani 

oleh pemohon (lihat di lampiran 3). Dikarenakan setiap hampir 

kecamatan mempunyai BRI Unit, jadi lebih diutamakan calon 

debitur yang usahanya berdomisili di unit kerja (hasil wawancara 

dengan Bapak Suryo selaku Mantri BRI Unit Gedong Kuning pada 

tanggal 14 Januari pukul 16.50 WIB). 

Tabel 4.1 

Persyaratan Pinjaman KUR Mikro s.d. Rp 25.000.000,- 

Keterangan Persyaratan 

Calon Debitur 

- Individu (perorangan) yang melakukan 
usaha produktif dan layak. 

- Tidak sedang menerima kredit dari 
perbankan kecuali kredit konsumtif 
seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit 

Lama Usaha Usaha aktif minimal 6 bulan 

Persyaratan Administrasi 

- KTP 

- Kartu Keluarga (KK) 

- Surat ijin usaha 

Besar kredit Maksimal Rp 25 juta per debitur 

Jenis Kredit 

- Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu 
maksimal 3 (tiga) tahun 

- Kredit Investasi (KI) jangka waktu 
maksimal 5 (lima) tahun 

Suku Bunga 
Suku bunga 9% efektif per tahun atau setara 
0.41% flat per bulan 
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Biaya Provisi dan 
Admininstrasi 

Tidak dipungut 

Sumber: www.bri.co.id 

2) Penyidikan 

Setelah berkas yang diajukan oleh calon debitur tersebut 

masuk, langkah selanjutnya adalah pengecekan keaslian berkas 

yakni dengan mengecek asli atau tidaknya KTP, KK dengan alat 

khusus. Setelah itu input data melalui BI Checking, guna mengetahui 

riwayat pinjaman nasabah untuk pinjaman di seluruh lembaga 

keuangan. Pada tahap pemeriksaan, semua syarat telah dilengkapi, 

maka pihak BRI Unit Gedong Kuning dalam hal ini Mantri (account 

officer) akan melakukan checking serta peninjauan langsung ke 

lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur dengan 

menanyakan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Memastikan domisili kesesuaian tempat tinggal dengan 

yang tercantum di KTP. 

(2) Memastikan usahanya benar-benar ada sesuai dengan 

yang dicantumkan oleh calon debitur.  

(3) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha 

calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang 

modal, omset usaha, profil nasabah, profil usaha, lama 

usaha, biaya HPP utk belanja, biaya rumah tangga atau 

biaya lain-lain. Tujuannya adalah untuk menganalisis 

apakah usahanya layak tidak untuk dibiayai. (Hasil 
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wawancara dengan Bapak Suryo selaku Mantri BRI Unit 

Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 16.50 

WIB). 

Ketentuan bahwa usul fasilitas kredit harus memuat data 

pokok minimal mengenai aktivitas usaha, disertai dengan analisis 

seperlunya, antara lain (Suyatno et al.,1995:69) : 

(1) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan 

(2) Rencana pembelian, produksi dan penjualan 

(3) Jaminan 

(4) Laporan-laporan keuangan/financial statement 

(5) Aktivitas R/K (giro dan atau MMP) 

(6) Data kualitatif dari nasabah/calon debitur 

Dalam pemberian kredit usaha rakyat mikro kepada calon 

debitur pihak BRI memperbolehkan meminjam tanpa menggunakan 

agunan/jaminan karena secara aturan memang diizinkan. Namun 

pihak BRI juga mempersilahkan apabila debitur ingin menggunakan 

agunan untuk meminjam dengan nominal tertentu, walaupun agunan 

tersebut tidak dapat mengcover pinjaman itu tetap dapat 

diperbolehkan karena tidak diikat dan hanya sebagai agunan 

tambahan saja. (Hasil wawancara dengan Bapak Suryo selaku Mantri 

BRI Unit Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 16.50 

WIB).  
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Berdasarkan aturan teknis penyaluran KUR yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) No 8 tahun 2015 

Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Dalam pasal 10 ayat 1 

dinyatakan bahwa agunan pokok KUR adalah usaha atau obyek yang 

dibiayai oleh KUR. Ayat 2 menerangkan bahwa Agunan tambahan 

untuk KUR Mikro dan untuk KUR Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan.  

Setelah calon debitur di investigasi maka langkah selanjutnya 

adalah penyusunan laporan yakni menggunakan sistem manual, 

laporan kunjungan nasabah, dengan membuat neraca dan laporan 

laba rugi untuk di input ke sistem LAS (Loan Approval System). 

LAS adalah sistem online di BRI yang digunakan untuk mengajukan 

kegiatan pinjaman, pencairan. (Hasil wawancara dengan Bapak 

Suryo selaku Mantri BRI Unit Gedong Kuning pada tanggal 14 

Januari pukul 16.50 WIB). 

Informasi  yang  ada  dalam Bank Rakyat  Indonesia  (BRI)  

yaitu menggunakan  sistem  online  yang terpasang di setiap unit 

kerja dari kantor pusat hingga unit kerja terkecil namun BRI juga 

menggunakan sistem informasi yang berhubungan langsung dengan 

Bank Indonesia. Adapun sistem informasi yang di gunakan yaitu 

sebagai berikut (Harun, 2013) :  
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(1) Sistem Informasi Calon debitur (SICD)  

Berguna untuk melihat apakah calon debitur sudah 

terdaftar di unit  kerja Bank Rakyat  Indonesia  yang  

lainnya  atau  tidak, memberikan  informasi  kepada unit 

kerja yang lainnya jika calon debitur tidak layak 

menerima kredit agar menjadi pertimbangan bagi unit 

kerja yang  lain dan sebagai alat untuk menjaring debitur 

yang sehat dan menghidari masalah kredit yang mungkin 

terjadi di kemudian hari. 

(2) Loan Approve System (LAS) 

Selain berhubungan langsung dengan kantor pusat sistem 

ini juga terhubung dengan  Bank  Indonesia  untuk  

menginformasikan  hasil  analisa  kredit  yang  akurat,  

untuk menghindari  tercatatnya  debitur  yang  sama,  

memudahkan  laporan  debitur  dan  meminimalisasi 

kesalahan laporan keuangan. 

3) Keputusan Atas Permohonan Kredit  

Dalam keputusan atas permohonan kredit usaha rakyat 

(KUR) mikro yang diajukan oleh calon debitur, apabila pinjaman 

sampai dengan Rp 25.000.000,- putusannya berada di tingkat kepala 

unit. Serta yang menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan adalah RPC (Repayment Capacity) dari karakter, ada juga 

mungkin dari BI Checking apabila ada riwayat pinjaman. (Hasil 
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wawancara dengan Bapak Suryo selaku Mantri BRI Unit Gedong 

Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 16.50 WIB). 

Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang Kepala BRI Unit 

yang tercantum dalam Wardhani (2010) yakni melaksanakan fungsi 

manajemen di BRI Unit dalam mengimplementasikan strategi 

pengembangan kinerja bisnis mikro dengan menciptakan dan 

memanfaatkan peluang untuk mencapai Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) dan meningkatkan pertumbuhan bisnis mikro. 

Tugas : 

(1) Mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis 

BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mencapai target. 

(2) Melaksanakan pembinaan nasabah BRI Unit baik 

pinjaman maupun simpanan. 

Wewenang : 

(1) Memutus permintaan KUR, Kupedes, dan BRInet sesuai 

dengan kewenangan yang diberikan. 

(2) Memutus / memberi persetujuan bayar biaya promosi. 

(3) Memberi persetujuan bayar pencairan/ penarikan 

simpanan. 

(4) Melakukan persetujuan bayar pinjaman yang telah 

diputus. 

Menurut Dendawijaya (2005), salah satu output dari 

penilaian terhadap kapasitas calon debitur adalah repayment 
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capacity. Besarnya nilai repayment capacity yang dimiliki oleh calon 

debitur akan menentukan besarnya jumlah kredit yang akan 

didapatkan. Pada kredit non-program, nilai repayment capacity 

didapatkan dengan melakukan perhitungan selisih di antara omzet 

usaha dan pengeluaran usaha. Akan tetapi, untuk Kredit Usaha 

Rakyat nilai repayment capacity didapatkan dengan menghitung 

selisih di antara pendapatan usaha, pengeluaran usaha, dan 

pengeluaran rumah tangga. 

Apabila permohonan kredit usaha rakyat (KUR) mikro 

ditolak, maka hal yang mungkin menjadi pertimbangannya adalah 

karena sebab-sebab sebagai berikut : 

(1) Bisa dari karater nasabah, 

(2) Dari profil usaha, 

(3) Bisa dari BI Checking. 

Sebaliknya, apabila permohonan kredit diterima maka syarat 

administrasi, profil usaha, RPC (Repayment Capacity) terdaftar dan 

masuk klasifikasi pinjaman. Selanjutnya dari persetujuan tersebut 

dicantumkan ke sistem LAS (Loan Approve System), form PTK 

(Putusan Kredit) dan di tanda tangani baik secara manual atau dari 

sistem di LAS nya.  

Penandatanganan perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) 

dengan Admin KUR atau bisa setingkat Customer Service. Setelah 

itu penandatanganan akad pencairan bisa di CS dengan admin KUR. 
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(Hasil wawancara dengan Bapak Suryo selaku Mantri BRI Unit 

Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 16.50 WIB). 

Wardani (2010) menyatakan, penjelasan mengenai langkah-

langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut : 

(1) Persiapan Pencairan 

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) 

diputus, Costumer Services mencatatnya pada register dan 

segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut : 

1. Memberitahukan pada calon debitur bahwa 

permohonan KURnya telah mendapat persetujuan 

atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya. 

2. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang 

3. Mengisi kuitansi pencairan KUR 

4. Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR 

(2) Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat 

Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas 

pencairan kredit usaha rakyat, Customer Service harus 

memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani 

oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, 

Customer Service meminta debitur untuk membaca dan 

memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan 

menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada 
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kepala unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan 

melaksanakan prinsip kehati-hatian maka Custumer Service 

mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur 

pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua 

berkas kepada Kepala Unit untuk di berikan persetujuan 

bayar. 

(3) Memberi Persetujuan Bayar 

Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan 

kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk 

dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan 

kredit, setelah yakin maka kepala unit membubuhkan tanda 

tangan sebagai persetujuan bayar. Setelah selesai, kwitansi 

diserahkan pada teller dan berkas diserahkan pada customer 

service. 

(4) Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan 

Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur 

dilakukan oleh teller berdasarkan kwitansi yang diterima 

dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan 

kwitansi. 

4) Pencairan Fasilitas Kredit 

Syarat pencairan kredit usaha rakyat (KUR) mikro adalah 

semua persyaratan yang diminta oleh BRI sudah lengkap, kemudian 

nasabah datang sendiri ke kantor dengan membawa ID/KTP asli 
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suami isteri. Untuk semua proses pencairan melalui teller dan harus 

membuka rekening tabungan di BRI. (Hasil wawancara dengan 

Bapak Suryo selaku Mantri BRI Unit Gedong Kuning pada tanggal 

14 Januari pukul 16.50 WIB). 

Suyatno, et al (1995) mengatakan bank hanya menyetujui 

pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi 

nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna 

dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit/surat 

aksep borgtocht) mutlak harus mendahullui pencairan kredit. 

5) Pelunasan Fasilitas Kredit 

Dalam perhitungan semua kewajiban utang nasabah harus 

segera diselesaikan berdasarkan kalkulasi bunga berjalan pada waktu 

hari pelunasan yang ada di sistem BRInet dan tidak bisa di hitung 

secara manual (Hasil wawancara dengan Bapak Suryo selaku Mantri 

BRI Unit Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 16.50 

WIB). 

BRI yang dulunya dikenal sebagai bank wong Ndesa kini 

telah mengimplementasikan BRINETS. Menurut Divisi Diklat 

Online BRI (2006), BRINETS (BRI Integrated Network and 

Information System) merupakan pengembangan dari sistem yang 

sebelumnya yaitu STU (System Teller Unit). Peningkatan mutu 

pelayanan yang diberikan nasabah tidak hanya sebatas dalam 

pengertian personil, individu, serta interaksi antara perseorangan 
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dengan nasabah,namun juga peningkatan terhadap sarana dan 

prasarana yang memadai, utamanya peningkatan teknologi informasi 

dan komunikasi.  

Dalam penggunaannya BRINETS tetap berpegang kepada 

aspek-aspek manajemen resiko. Dalam BRINETS dikenal adanya 

user id dan password. User id merupakan identifikasi yang mewakili 

user atau pengguna sesuai otorisasi/kewenangan (password) yang 

diberikan BRI kepada user terhadap system tersebut. User id dan 

password ini, ditatakerjakan secara administratif oleh Divisi 

Teknologi Sistem Informasi kantor pusat, sehingga dalam 

operasionalnya dapat difungsikan sesuai wewenang dan tanggung 

jawab dimasing-masing unit kerja BRINETS. 

 

4.2.2. Tahap Analisis Pemberian Kredit 

1) Tujuan Permohonan Kredit 

Sebagian besar dari calon debitur yang akan mengajukan 

permohonan kredit usaha rakyat (KUR) mikro di BRI Unit Gedong 

Kuning mereka membutuhkan pinjaman untuk modal kerja. Lantaran 

image pengajuan pinjaman itu adalah untuk modal, namun setelah 

petugas Mantri berkunjung ada diantara mereka yang dapat 

menggunakan pinjaman tersebut untuk investasi maupun modal 

kerja. Untuk nominal pinjaman modal kerja maupun investasi dapat 

menyesuaikan kebutuhan calon debitur. (hasil wawancara dengan 
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Bapak Andhie Yulia Adi Putra selaku Mantri BRI Unit Gedong 

Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 16.00 WIB). 

Peraturan Menteri Keuangan nomor: 10/PMK.05/2009 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha 

Rakyat pasal 5 ayat 2 yang berbunyi Kredit/pembiayaan yang 

disalurkan kepada setiap UMKM-K baik untuk kredit modal kerja 

maupun kredit investasi, dengan ketentuan : 

(1) Setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta 

rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan 

yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24% (dua puluh 

empat persen) efektif per tahun. 

(2) Diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat 

bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal 

sebesar/setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun. 

2) Riwayat Hubungan Bisnis dengan Bank 

Seorang mantri dalam melakukan pertimbangan pemberian 

fasilitas pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) mikro kepada calon 

debitur memerlukan berkas persyaratan seperti KTP atau KK. Untuk 

selanjutnya diproses dengan BI Checking. Melalui sistem informasi 

debitur (SID) untuk melihat riwayat calon debitur mengenai 

pinjaman di bank atau di tempat lain. Dimana nantinya akan terlihat 
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kolektibilitasnya, apakah lancar, macet atau seperti apa. Disamping 

itu juga jaminan yang digunakan pada saat itu akan terllihat juga 

seperti apa. (Hasil wawancara dengan Bapak Andhie Yulia Adi Putra 

selaku Mantri BRI Unit Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari 

pukul 16.00 WIB).  

Harun (2013) mengatakan bahwa, Sistem informasi debitur 

(SID) merupakan  suatu  sistem  yang  dipergunakan  untuk  

menghimpun  dan  menyimpan  data  fasilitas penyediaan 

dana/pembiayaan  yang disampaikan oleh seluruh anggota Biro 

Informasi Kredit  secara rutin  setiap  bulan  kepada  Bank  

Indonesia.  Data  tersebut  kemudian  diolah  untuk  menghasilkan 

output  berupa  IDI Historis.  Lembaga  keuangan  anggota Biro  

Informasi Kredit  selanjutnya  dapat mengakses  SID  selama  24  

jam  setiap  hari  untuk melihat  data-data  debitur  yang  disajikan  

secara individual dengan lengkap. Sistem informasi debitur di atur 

dalam PBI No. 7/8/2005 tentang sistem informasi  debitur.  

Berdasarkan  ketentuan  PBI  tersebut,  bank  umum,  penyelenggara  

kartu  kredit selain bank dan BPR yang memiliki total asset Rp 

10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau lebih wajib  

menyampaikan  laporan  debitur,  pengurus  dan  pemilik,  fasilitas  

peyediaan  dana,  agunan, penjamin,  dan  laporan  keuangan  debitur  

(bagi  debitur  yang merupakan  nasabah  perusahaan  atau badan  

yang  menerima  penyediaan  dana  Rp.  5.000.000.000,-  atau  
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lebih).  Pelapor  yang  telah memenuhi kewajiban pelaporan dapat 

meminta  informasi debitur kepada Bank Indonesia meliputi : 

(1) Identitas debitur  

(2)  Pemilik dan pengurus  

(3) Fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur  

(4) Agunan   

(5) Penjamin dan atau kolektibilitas  

Informasi yang diperoleh pelapor tersebut hanya dapat 

digunakan untuk keperluan pelapor dalam rangka  penerapan  

manajemen  resiko,  kelancaran  proses  penyediaan  dana,  dan  atau  

identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang 

berlaku.  

Sedangkan untuk kolektabilitas, seorang mantri menilai calon 

debiturnya selama masih dalam kolektibiltas maksimal 2, maka di 

proses dan di survei oleh Mantri itu sendiri dengan melihat sebab 

macetnya. Apabila sudah berada dalam kolektibilitas 3  proses survei 

biasanya didampingi oleh Kepala Unit. (Hasil wawancara dengan 

Bapak Andhie Yulia Adi Putra selaku Mantri BRI Unit Gedong 

Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 16.00 WIB). 

Komandangi (2013) mengatakan bahwa jika sudah pernah 

memiliki fasilitas kredit di bank yang ada di Indonesia, maka 

kualitas kredit nasabah tersebut bisa dilihat pada data kolektibilitas-

nya di Sistem Informasi Debitur pada Bank Indonesia tersebut. 
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Kolektibilitas sendiri adalah penggolongan kualitas fasilitas 

kredit nasabah dalam angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Data 

tersebut diperbarui olah Bank Indonesia sebulan sekali pada awal 

bulan berdasarkan data akhir bulan sebelumnya. 

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 

tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, pasal 12 ayat 3 yang 

menerjemahkan kualitas kredit nasabah dalam 5 tingkatan diurutkan 

sebagai berikut: 

(1) Kolektibilitas 1 (satu) disebut lancar 

(2) Kolektibilitas 2 (dua) disebut dalam perhatian khusus 

(3) Kolektibilitas 3 (tiga) disebut kurang lancar 

(4) Kolektibilitas 4 (empat) disebut diragukan 

(5) Kolektibilitas 5 (lima) disebut macet 

 

3) Analisis 5C 

(1) Character 

Bank dalam melihat karakter nasabah yakni dengan cara 

mendatangi langsung ketempat tinggal. Selanjutnya melalui 

proses wawancara dengan calon nasabah langsung atau di 

lingkungan setempat (tetangga, ketua RT) yang mungkin sudah 

mengenal calon nasabah lebih lama. Bisa juga dengan datang 

langsung ke lingkungan usaha. (Hasil wawancara dengan Bapak 
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Andhie Yulia Adi Putra selaku Mantri BRI Unit Gedong Kuning 

pada tanggal 14 Januari pukul 16.00 WIB 

(2) Capital 

Untuk mengetahui modal seorang debitur, seorang mantri 

biasanya survei langsung ke lokasi dengan menanyakan 

langsung barang dagangan berapa banyak setiap hari dan berapa 

banyak debitur mendapatkan omset. (Hasil wawancara dengan 

Bapak Andhie Yulia Adi Putra selaku Mantri BRI Unit Gedong 

Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 16.00 WIB) 

(3) Capacity  

Menghitung kemampuan bayar seorang debitur, Mantri 

menggunakan pendekatan RPC (Repayment Capacity)dengan 

cara sebagai berikut: 

Tabel 4.2. 

Metode Perhitungan Kredit menggunakan pendekatan RPC 

(Repayment Capacity) 

 

 

(Hasil wawancara dengan Bapak Andhie Yulia Adi Putra selaku 

Mantri BRI Unit Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 

16.00 WIB). 

 

 

RPC = 75% x ( Jumlah Laba/Rugi – Modal Belanja – 

Pengeluaran Rumah Tangga ) 
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(4) Collateral  

Melihat apakah jaminan tersebut milik sendiri atau sebagai ahli 

waris atau debitur membeli namun belum balik nama, nanti ada 

jual beli atau kuitansi nya. (Hasil wawancara dengan Bapak 

Andhie Yulia Adi Putra selaku Mantri BRI Unit Gedong Kuning 

pada tanggal 14 Januari pukul 16.00 WIB) 

(5) Condition 

Kondisi dilihat usaha nasabah dengan lingkungan sekitar apakah 

banyak pesaing atau melihat dari perekonomian. Contoh usaha 

nasabah itu jualan payung jas hujan, namun nasabah tersebut 

mengajukan modal tambahan kerja pada saat musim kemarau. 

Lalu yang dipertanyakan yakni laku tidaknya barang dagangan 

tersebut nanti Mantri dapat menanyakan pada nasabahnya. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Andhie Yulia Adi Putra selaku 

Mantri BRI Unit Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 

16.00 WIB) 

Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat 

dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 

Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat 

harus dianalisis secara tertulis dengan pinsip sebagai berikut : 

(1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh 

bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit, 
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(2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total 

permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian 

kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan 

permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari 

pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh 

kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan 

diberikan secara bersama-sama oleh bank, 

(3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif 

yang sekurang-kurangnya meliputi ; 

1. Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan 

usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada 

daftar kredit macet, 

2. Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan 

kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran 

menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark up yang 

dapat merugikan bank, 

3. Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi 

oleh pihakpihak yang berkepentingan dengan permohonan 

kredit. 

(4) Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian 

tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan 

kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan 

pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan 



69 

 

tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul, 

Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang 

bertindak sebagai bank induk. 

4) Analisis Studi Kelayakan Usaha 

(1) Aspek Umum 

Seorang mantri mempertimbangkan aspek umum dari seorang 

nasabah sebenarnya hanya sederhana. Hanya dilihat dari 

karakter nasabah apabila berkarakter baik maka ia pasti 

komunikatif dan mau berbagi mengenai asal-usul, riwayat 

pinjam bank. Namun apabila dari situ saja sudah susah untuk 

ditanyai maka penilai akan menjadi ragu. Selain itu informasi 

mengenai nasabah tersebut juga di dukung oleh tetangga sekitar. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Andhie Yulia Adi Putra selaku 

Mantri BRI Unit Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 

16.00 WIB). 

(2) Aspek Ekonomi/ Komersil 

Mengenai aspek ekonomi nanti Mantri tanya langsung ditempat. 

Pembukuan setiap hari dilihat dari keluar masuk uang, lalu 

dilihat dari biaya hidup seperti rekekning listrik, rekening air, 

serta untuk memenuhi kebutuhan anak, sehingga Mantri dapat 

memperkirakan kisaran berapa biaya sekolah setiap bulannya. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Andhie Yulia Adi Putra selaku 
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Mantri BRI Unit Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 

16.00 WIB) 

(3) Aspek Teknik 

Dalam suatu usaha yang dimiliki oleh debitur berapakah upah 

atau makan siang karyawan yang harus ditanggung debitur 

perhari/perminggu, sehingga nantinya dapat mengurangi omset 

serta biaya-biaya. Sedangkan untuk karyawan satu dengan yang 

lain dalam memberikan informasi finansial pribadi masih 

terkesan sulit. (Hasil wawancara dengan Bapak Andhie Yulia 

Adi Putra selaku Mantri BRI Unit Gedong Kuning pada tanggal 

14 Januari pukul 16.00 WIB) 

(4) Aspek Keuangan 

Pertimbangan selanjutnya yakni bagaimana kemampuan debitur 

membayar setiap bulannya. Pada pemberian kredit kepada usaha 

mikro dalam hal ini pada umumnya mereka terbiasa mencari 

sendiri, mencatat pemasukan dan pengeluaran sendiri. Oleh 

karena itu informasi yang di dapat juga terkesan sulit. (Hasil 

wawancara dengan Bapak Andhie Yulia Adi Putra selaku 

Mantri BRI Unit Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 

16.00 WIB) 

Dalam hal ini BRI Unit Gedongkuning dalam melakukan 

analisis kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap 

berpedoman pada arahan Bank Indonesia, yakni dengan tetap 
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menggunakan BI Checking, sistem informasi debitur (SID), sistem 

informasi calon debitur (SICD) dan analisis 5C. 

 

4.2.3. Tahap Monitoring Penyaluran Kredit 

1) Monitoring secara pasif bagi debitur 

Monitoring secara pasif pada dasarnya hanya sekedar melihat 

secara online dengan menarik data nasabah yang belum membayar 

angsuran, karena nasabah di BRI Unit Gedong Kuning rata-rata 132 

orang dengan outstanding mencapai Rp 4.000.000.000,-. Sehingga 

dari 132 nasabah tersebut tidak dapat di monitor satu persatu. Namun 

dalam sebulan pasti mendatangi debitur yang lebih dipriotaskan 

tunggakannya. (Hasil wawancara dengan Bapak Andhie Yulia Adi 

Putra selaku Mantri BRI Unit Gedong Kuning pada tanggal 14 

Januari pukul 16.00 WIB) 

2) Monitoring secara aktif bagi debitur 

Untuk monitoring secara langsung dilakukan satu bulan 

setelah pencairan, kemudian ketika ada permasalahan pada 

pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo maka tindakan yang 

pertama adalah dengan menghubungi debitur. Satu minggu 

setelahnya atau pada saat akhir bulan debitur juga belum membayar, 

maka Mantri mendatangi langsung dengan membawa formulir 

kunjungan kepada penunggak (lihat lampiran 4). Selama ini 

monitoring BRI hanya berpacu pada kebijakan dari BRI saja. 
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Apabila mengacu dari pemerintah maka BRI hanya mengikuti aturan 

pada penyaluran kredit. Apakah sudah menyalurkan pada sektor 

yang dibatasi atau tidak. (Hasil wawancara dengan Bapak Andhie 

Yulia Adi Putra selaku Mantri BRI Unit Gedong Kuning pada 

tanggal 14 Januari pukul 16.00 WIB). 

Berkaitan dengan peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi 

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. 

Rincian Usaha Produktif Per Sektor Ekonomi 

Sektor yang dibiayai KUR (mengacu pada Laporan Bank 

Umum 19 Sektor Ekonomi) 

(1) Sektor pertanian: seluruh usaha di sektor pertanian 

(sektor 1). 

(2) Perikanan: seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2). 

(3) Industri pengolahan: seluruh usaha di sektor industri 

pengolahan (sektor 4), termasuk industri kreatif di 

bidang media rekaman, film, dan video. 

(4) Perdagangan: seluruh usaha di sektor perdagangan 

(sektor 7). 

(5) Jasa-jasa: seluruh usaha: sektor penyediaan akomodasi 

dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi - 

pergudangan - dan komunikasi (sektor 9), sektor real 
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estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11), 

sektor jasa pendidikan (sektor 13). 

Pada saat monitoring berlangsung, Mantri memberikan 

formulir pembinaan/ pengawasan nasabah (lihat lampiran 5) yang 

bertujuan untuk mencatat apa yang terjadi di lapangan dan 

mengetahui apakah modal yang diberikan sesuai dengan pengajuan 

awal atau tidak. Disamping itu juga nantinya dijadikan bahan untuk 

laporan ketika ada pemeriksaan dari tim audit. Kemudian biasanya 

tim audit itu sendiri yang mencari tahu sebab kejadiannya.  

3) Pendampingan pasca kredit 

Apabila pembinaan bagi nasabah yang angsurannya lancar 

tetap dikunjungi dan mengisi formulir pembinaan/pengawasan 

nasabah (lihat lampiran 5), sama halnya bagi nasabah yang macet, 

Mantri mengisi alasan nasabah dalam membayar angsuran terlambat 

dalam formulir (lihat lampiran 4). Paling tidak apabila nasabah 

sudah mulai terlambat bayar, kemudian mulai macet, Mantri setiap  

bulan mendatangi nasabah untuk menayakan kapan membayar 

angsuran. (Hasil wawancara dengan Bapak Andhie Yulia Adi Putra 

selaku Mantri BRI Unit Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari 

pukul 16.00 WIB). 
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4.3. Penanganan Kredit Bermasalah 

Adapun upaya BRI Unit Gedong Kuning dalam menangani 

penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mikro yang bermasalah yakni : 

4.3.1. Tahapan Penanganan Kredit Bermasalah 

1) Melakukan Pemantauan Kredit 

Dalam pemantauan kredit harus di pastikan sebab kredit 

tersebut bermasalah, apakah karena faktor usaha atau faktor lain. 

Namun pihak BRI tetap mempunyai tugas untuk menagih angsuran 

tersebut sampai terbayarkan. Kemudian apabila suatu kredit sudah 

mengalami NPL tentu akan mempengaruhi kinerja, sehingga 

menurunkan kualitas kredit yang diberikan. Untuk itu upaya BRI 

agar tidak terjadi NPL maka dilakukan pembinaan, pelatihan secara 

konsisten terus menerus, jadi tetap di pantau maintenance. (Hasil 

wawancara dengan Bapak Suryo selaku Mantri BRI Unit Gedong 

Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 16.50 WIB). 

 

2) Mengidentifikasi Proses Menurunnya Kualitas Kredit 

Kredit yang baik berada di kategori lancar yaitu kolektibilitas 

1, sedangkan kolektibiltas 2, 3, 4, dan 5 itu bermasalah. Kredit yang 

bermasalah pasti ada penyebab, istilah jawanya “ngaruhke” 

penyebab aslinya itu berasal dari apa, kemudian dilakukan 

pendampingan dan pembinaan untuk menyelesaikan pinjamannya. 

Namun selama proses tersebut BRI biasanya lebih dengan cara 
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melalui pendekatan-pendekatan khusus dengan nasabahnya. (Hasil 

wawancara dengan Bapak Suryo selaku Mantri BRI Unit Gedong 

Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 16.50 WIB). 

 

3) Pelacakan Indikasi 

Pelacakan indikasi dilakukan setiap bulan dengan melihat 

daftar nasabah yang pada umumnya lancar, lalu yang menunggak 

berapa kali itu sudah ada list tersendiri, kemudian memilahnya. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Suryo selaku Mantri BRI Unit 

Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 16.50 WIB). 

 

4) Tindakan Penyelamatan (rescue) 

(1) Restructuring  

Peyelamatan kredit dari resctruct atau penyelesaian dengan cara 

penagihan. 

(2) Rescheduling 

Dengan cara perpanjangan jangka waktu, misal sisa pinjaman 

diperpanjang jangka waktunya agar angsurannya menjadi kecil. 

Sehingga menyesuaikan kemampuan nasabah yang menurun. 

(3) Reconditioning 

Rekondisi biasanya karena ada sebab tertentu, ada musibah, 

bencana alam tertentu. Namun hal rekondisi ini jarang terjadi. 
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(Hasil wawancara dengan Bapak Suryo selaku Mantri BRI Unit 

Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 16.50 WIB). 

Peraturan Bank Indonesia nomor: 7/2/PBI/2005 tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Restrukturisasi Kredit adalah 

upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan 

terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi 

kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:  

1. Penurunan suku bunga Kredit; 

2. Perpanjangan jangka waktu Kredit; 

3. Pengurangan tunggakan bunga Kredit; 

4. Pengurangan tunggakan pokok Kredit; 

5. Penambahan fasilitas Kredit; dan atau 

6. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal 

Sementara. 

 

4.3.2. Hambatan dalam Menangani Penyaluran Kredit yang Bermasalah 

1) Faktor Penghambat 

(1) Dari eksternal 

Pengaruh dari perubahan pasar, sebagaimana kondisi 

perekonomian yang mengalami kenaikan menyebabkan 

penurunan omset pedagang. Sehingga kredit banyak yang 

bermasalah. Disamping itu dari eksternal, karakter juga menjadi 

faktor yang paling menentukan. Apabila karakter nasabah 
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tersebut kurang baik (mementingkan kebutuhan yang kurang 

penting). Dalam hal ini ditemui juga beberapa nasabah yang 

sudah mempunyai kewajiban di BRI, namun nasabah tersebut 

juga mengambil kredit di koperasi atau di arisan-arisan, 

sehingga menyebabkan kreditnya bermasalah. 

(2) Dari internal 

Kebijakan pemerintah yang mengharuskan menilai atau 

mendeteksi dini calon nasabah dari karakternya melalui BI 

Checking. (Hasil wawancara dengan Ibu Sukip Riyanti  selaku 

Kepala BRI Unit Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 

10.30 WIB). 

2) Meminimalisir hambatan yang muncul 

(1) Awal pengajuan kredit melakukan cek keaslian KTP dengan 

sistem BRI.  

(2) Kemudian melakukan BI checking serta SICD (sistem informasi 

Calon debitur), untuk mengetahui riwayat pinjam calon debitur 

di BRI.  

(3) Melihat karakter dan menganalisa kondisi rumah calon debitur 

untuk menentukan pemberian kredit sesuai kemampuannya. 

Dalam hal ini bagian analisis kredit harus dapat menganalisa 

dari usaha itu hasilnya berapa, untuk kemampuan bayar (RPC) 

berapa. (Hasil wawancara dengan Ibu Sukip Riyanti  selaku 
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Kepala BRI Unit Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 

10.30 WIB). 

3) Pencegahan Masalah 

Beberapa masalah yang muncul ketika kredit sudah diberikan 

kepada debitur yakni pada nasabah yang tidak menggunakan 

pinjaman tersebut untuk biaya modal, melainkan untuk komsumtif 

yang menyebabkan usaha tersebut menjadi tidak berkembang. 

Apabila sudah terjadi seperti itu maka BRI melakukan pendekatan 

dengan pembinaan khusus diawal bulan didatangi. 

Akan tetapi khusus untuk KUR, asuransi peminjamannya di 

bayar oleh pemerintah. Apabila sudah diragukan maka diajukan 

klaim untuk mengurangi kerugian BRI dari Askrindo atau 

Jamkrindo. Jadi apabila nasabah tersebut sudah di klaim, secara 

otomatis sudah di blacklist untuk pinjam sudah tidak bisa. (Hasil 

wawancara dengan Ibu Sukip Riyanti selaku Kepala BRI Unit 

Gedong Kuning pada tanggal 14 Januari pukul 10.30 WIB). 

Wardani (2010) mengatakan, KUR adalah kredit program 

yang digagas pemerintah. Konsep dasar KUR ini adalah kredit 

perbankan yang dijamin pemerintah. Untuk melaksanakan 

penjaminan KUR, pemerintah menunjuk BUMN penjamin yaitu 

Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Penjamin Kredit 

Indonesia (Jamkrindo). Namun, besarnya jaminan yang diberikan 

pemerintah tidaklah utuh 100 persen dari nilai KUR melainkan 
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hanya 70 persen sedangkan sisanya 30 persen menjadi risiko bank 

pelaksana. 

Oleh karena kredit usaha rakyat merupakan program 

pemerintah dan merupakan kerjasama antara bank pelaksana 

dengan perusahaan penjaminan maka langkah yang diambil oleh 

BRI Unit dalam hal terjadi kredit macet adalah mengajukan klaim 

kepada PT Askrindo dan Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha 

sebagai pihak penjamin dari Pemerintah untuk penjaminan sebesar 

70 % dari plafon, sedangkan 30% nya ditutup oleh BRI Unit.  

 

4.4. Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini akan mendeskripsikan hasil penelitian 

untuk menjawab beberapa masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya 

yaitu prosedur pengajuan kredit UMKM, analisis pemberian kredit UMKM, 

monitoring kredit UMKM, penanganan kredit bermasalah dan hambatan yang 

muncul pada penyaluran kredit UMKM di BRI Unit Gedong kuning Cabang 

Adisucipto Yogyakarta.  

Pada prosedur pengajuan kredit UMKM di BRI menggambarkan 

mengenai pengajuan permohonan kredit, penyidikan, keputusan atas 

permohonan kredit (ditolak atau diterima), pencairan fasilitas kredit, serta 

pelunasan fasilitas kredit dimana dalam prakteknya sesuai dengan prosedur 

pengajuan kredit mikro yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator 

(Permenko) No 8 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan KUR. Selain itu 
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yang membedakan yakni BRI menggunakan sistem informasi yang digunakan 

mengajukan pinjaman, pencairan diantaranya sistem LAS (Loan Approval 

System), BRINETS (BRI Integrated Network and Information System) yang 

berhubungan langsung dengan Bank Indonesia. 

Pada analisis pemberian kredit UMKM terdapat tujuan permohonan, 

riwayat hubungan bisnis dengan bank dengan melihat BI Checking, SICD, 

analisis 5C, dan analisis studi kelayakan usaha yang telah menyesuaikan 

peraturan Bank Indonesia SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR 

tanggal 31 Maret 1995. 

Pada tahap monitoring penyaluran kredit di BRI menggunakan 

kebijakan dari BRI, sedangkan dari pemerintah hanya mengikuti aturan 

penyaluran kredit kredit pada peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah nomor 8 tahun 2015 tentang pedoman 

pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. 

Pada tahap penanganan kredit bermasalah, BRI menggunakan 

penyelamatan dengan restrrukturisasi kredit yang tercantum pada peraturan 

Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 yakni dengan perpanjangan jangka 

waktu  kredit. 

Hambatan yang muncul pada penyaluran kredit UMKM yang berasal 

dari eksternal yakni perubahan pasar dan karakter nasabah itu sendiri, 

sedangkan dari internal yakni BI Checking. 

 


