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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to describe the procedures to apply for loans, credit 
analysis, credit monitoring in the distribution business credit micro and handling of non-
performing loans as well as the obstacles that arise in the distribution business credit (KUR) 
micro in Bank Rakyat Indonesia Unit Gedong Kuning Branch Adisucipto. 

This study is a descriptive empirical. The type of data used are primary data and 
secondary data. Data collection methods used were interviews, and documentation of the 
recording. 

The results showed that the procedures to apply for small loans at BRI Gedong 
Yellow Branch Adisucipto through several stages of the loan application, the examination 
stage, the stage of the decision granting loans and tranches of credit / credit agreement. For 
credit analysis, BRI uses BI Checking, SICD, analysis of 5C. In the micro credit portfolio 
monitoring is done actively or passively. In addition, the handling of problem loans appears 
the effort BRI is in the form of coaching, training consistently and monitored by maintenance. 
If already experiencing congestion then settling the claims submission to Askrindo or 
Jamkrindo accordance with the memorandum of understanding agreed by the Government, 
the Company Guarantor, as well as executing bank (BRI). The other thing in the form of 
barriers in dealing with troubled loans also can not be ignored, such as from external factors 
include: changes in uncertain markets, as well as the character of the customer. While the 
internal is BI Checking. 

 
Key words: Micro Credit, Procedures Credit Application, Credit Analysis, Credit 

Monitoring,, Handling and Barriers to Troubled Credits 
 
PENDAHULUAN 

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan (financial 

intermediaries). Dimana bank bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Di Indonesia misalnya penduduk miskin masih relatif 

banyak, yakni berjumlah 38 juta atau 16 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia. Belum lagi 

penduduk yang setengah miskin. Untuk itu salah satu solusi agar angka kemiskinan di Indonesia dapat 
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menurun adalah Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan harus lebih banyak mengalokasikan dana 

kepada mereka pengusaha kecil. Disamping itu dukungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

pada saat itu yang mencanangkan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha 

mikro, kecil, dan menengah. Seiring dengan seruan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa 

Kofi Annan agar dunia mencapai target Millenium Development Goals (MDG) di tahun 2015 untuk 

dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.(Hadinoto, 2007) 

Deramayang (2010) yang menyebutkan bahwa faktor kredibilitas calon debitur (Character, 

Capacity, Collateral, Condition, Constrain) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

pengaruh penyaluran kredit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardinata (2014) 

bahwa umur usaha dan jumlah tanggungan keluarga yang mewakili variabel Capacity tidak signifikan 

terhadap keputusan pemberian kredit. Taufiq (2002) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

hambatan penyaluran kredit perbankan terlebih disebabkan karena faktor kekakuan administrasi 

perbankan. Untuk meningkatkan daya kemampuan penyaluran kredit perbankan Taufiq mengusulkan 

agar sistem pemberian kredit perbankan lebih berorientasi kepada nasabah kecil (Usaha Kecil Mikro) 

terutama, yang telah terbukti mampu bertahan di masa krisis. 

Berdasarkan uraian latar belakang maka penelitian ini menggunakan variabel independen 

yakni prosedur penyaluran kredit UMKM, analisis kredit UMKM, monitoring penyaluran kredit 

UMKM, penanganan kredit bermasalah, hambatan kredit UMKM. Sedangkan variabel dependennya 

adalah penyaluran kredit UMKM. Dimana indikator yang digunakan untuk penyaluran kredit UMKM 

(Y) adalah peraturan / regulasi BI. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bagian ini menjelaskan variabel-variabel yang digunakan untuk membangun kerangka 

pemikiran. Variavel tersebut adalah prosedur penyaluran kredit UMKM, analisis kredit UMKM, 

monitoring penyaluran kredit UMKM, penanganan kredit bermasalah, hambatan kredit UMKM. 

Perbankan Indonesia 

Berdasarkan pasal 1 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – 

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai berikut : Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau 

Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, 

Kecil, Dan Menengah yang antara lain mengatur tentang kewajiban bank umum untuk menyalurkan 

dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM, perluasan bentuk dan penerima 

bantuan teknis dari Bank Indonesia, serta pengenaan sanksi apabila bank umum tidak mencapai rasio 

pemberian kredit atau pembiayaan UMKM yang ditetapkan, maka perlu diatur lebih lanjut ketentuan 

pelaksanaan penerapannya.  
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Proses Kredit 

Tahapan proses pemberian kredit oleh satu bank dengan bank lain tidak jauh berbeda. Dalam 

Suyatno et al. (1995)  proses pemberian kredit oleh bank secara umum dijelaskan sebagai berikut:  

1) Permohonan Kredit, meliputi: berkas, pencatatan, kelengkapan dan berkas permohonan, formulir 

daftar isian permohonan kredit.  

2) Penyidikan dan Analisis Kredit, meliputi: wawancara dengan pemohon kredit atau debitur, 

pengumpulan data,, pemeriksaan / penyidikan atas kebenaran, penyusunan laporan. 

Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi: mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian 

dari segala aspek, menyusun laporan analisis yang diperlukan 

3) Keputusan Atas Permohonan Kredit 

(1) Bahan Pertimbangan Pengambilan Keputusan 

Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum 

yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan 

pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, 

harus dibituhkan secara tertulis (disposisi-disposisi). 

(2) Wewenang Mengambil Keputusan, dapat dari kepala bagian kredit/cabang, direksi/kantor 

pusat, atau direksi/kantor pusat dengan bank indonesia. 

4) Penolakan Permohonan Kredit. Penolakan permohonan dapat terjadi : Oleh bagian kredit atau 

cabang. Apabila penolakan untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara 

teknis tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan oleh bagian kredit atau cabang setelah mendapat 

keputusan penolakan direksi penolakannya memperhatikan alasan-alasan yang disampaikan oleh 

direksi. 

5) Persetujuan Permohonan Kredit, adanya surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada 

pemohon, pengikatan jaminan, penandatanganan perjanjian kredit. 

6) Pencairan Fasilitas Kredit 

(1) Syarat Pencairan 

Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi 

nasabah telah dilaksanakan. 

(2) Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang 

ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan 

kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah 

pembayaran. 

7) Pelunasan Fasilitas Kredit 
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Analisis Kredit 

Menurut Mudrajad S.K (2002),  jika pengajuan kredit tersebut disetujui oleh bank maka 

penganalisis kredit kemudian melakukan kegiatan pencarian informasi selengkap-lengkapnya dari 

berbagai sumber mengenai pemohon kredit. Penganalisisan ini dapat dilakukan dengan memakai 

prinsip 5 C, yaitu Charakter, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral. 

 

Monitoring Kredit 

Monitoring pinjaman merupakan suatu upaya terpadu meliputi dua aspek yaitu penilaian atas 

kinerja kredit dan kinerja usaha UMKM dan rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan 

yang ada. Apabila monitoring yang dilakukan dengan benar akan berfungsi sebagai alat deteksi dini 

(early warning sign) terhadap permasalahan yang mungkin akan timbul dalam perusahaan UMKM 

dan segera mencari rencana tindak lanjut penyelesaian masalah, sehingga pada akhirnya dapat 

menghindari atau memperkecil resiko tidak terbayarnya pinjaman kepada bank. Berkaitan dengan 

cara-cara monitoring kredit, Hamdani (2009) menerangkan sebagai berikut: 

1) Monitoring secara pasif (administratif) bagi UMKM 

Monitoring secara pasif dan administratif  bagi UMKM pada dasarnya merupakan  pembinaan 

yang dilakukan melalui pengamatan terhadap informasi dan catatan-catatan yang ada dari laporan 

keuangan UMKM, maupun informasi dari pihak ketiga (akuntan, appraisal, media massa). 

2) Monitoring secara aktif bagi UMKM 

Dilakukan dengan melaksanakan pembinaan secara aktif melalui pendampingan untuk memantau 

kualitas dan prospek usaha UMKM. 

3) Pendampingan pada pasca kredit adalah merupakan pembinaan lanjutan yang pada kegiatan 

pembinaan dan pengembangan bagi UMKM. Pendampingan pasca kredit ini jika dilihat dari sisi 

bank adalah sebagai sarana untuk mengadakan pengawasan terhadap pengembalian kredit.  

 

Penanganan Kredit Bermasalah 

Tanjung, (2009) menyatakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rencana penaganan 

kredit bermasalah adalah sebagai berikut : 

1) Melakukan pemantauan kredit dengan cara pemantauan administrasi, pemantauan setempat, atau 

pemantauan khusus 

2) Mengidentifikasi Proses Menurunnya Kualitas Kredit 

Proses menurunnya kualitas kredit adalah suatu bentuk meningkatnya jumlah kredit bermasalah 

selama kurun waktu tertentu, selama periode proyeksi. 

3) Pelacakan Indikasi 
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Bank harus melakukan pendekatan untuk memperoleh informasi selengkap mungkin guna 

menjadi bahan analisis dalam menentukan strategi. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan 

bank.  

Suyatno et al. (1995) menyatakan bahwa jika bank telah memutuskan untuk melakukan 

tindakan penyelamatan (rescue), tentu saja tergantung dari kesulitan yang dihadapi oleh nasabah, 

maka pilihan tindakan dapat diambil adalah : 

1) Rescheduling 

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat 

diberikan adalah memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jarak waktu angsuran, 

penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit. 

2) Reconditioning 

Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan kredit, antara 

lain: kapasitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, pembebasan 

bunga, pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang 

lebih ringan. 

3) Restructuring 

Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah 

dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk 

keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang  modal (mesin, peralatan, dan 

sebagainya). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Gedong 

Kuning Cabang Adisucipto Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Jenis penelitian yang dipilih 

adalah penelitian deskriptif. Dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara 

dan dokumentasi berupa rekaman (recording). Responden terdiri dari Ibu Sukip Riyanti selaku kepala 

BRI Unit Gedong Kuning, Bapak Suryo dan Bapak Andhie Yulia Adi Putra selaku mantri KUR BRI 

Unit Gedong Kuning. Wawancara dilakukan 1 (satu) kali tatap muka di kantor BRI Unit Gedong 

Kuning pada tanggal 14 Januari 2016, pada jam kerja yakni antara pukul 10.30 hingga 17.00 dengan 

durasi ± 30 menit setiap responden. Data sekunder meliputi studi kepustakaan, dokumen perusahaan, 

dan website BRI, pemerintah.  

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan cara menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan untuk dapat memahami 

dan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
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Prosedur Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro 

Persyaratan pengajuan kredit dilakukan dengan cara 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. Setelah itu calon debitur 

mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak 

bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. 

Penyidikan dilakukan dengan input data melalui BI Checking, selanjutnya pemeriksaan dengan 

peninjauan langsung ke lapangan tentang layak tidaknya calon debitur dengan memastikan domisili 

kesesuaian tempat tinggal dengan yang tercantum di KTP, memastikan usahanya benar-benar ada 

sesuai dengan yang dicantumkan oleh calon debitur, dan menanyakan hal-hal yang berhubungan 

dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Setelah itu penyusunan laporan dengan menggunakan 

sistem manual, laporan kunjungan nasabah, dengan membuat neraca dan laporan laba rugi untuk di 

input ke sistem LAS (Loan Approval System). 

Keputusan atas permohonan kredit usaha rakyat (KUR) mikro untuk 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. Apabila permohonan 

kredit ditolak maka hal yang mungkin menjadi pertimbangannya dapat berasal dari karater nasabah, 

dari profil usaha atau dari BI Checking yang tidak memenuhi kriteria layak. Sebaliknya, apabila 

permohonan kredit diterima maka ersetujuan tersebut dicantumkan ke sistem LAS (Loan Approve 

System), form PTK (Putusan Kredit) dan di tanda tangan baik secara manual atau dari sistem di LAS. 

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. Untuk 

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 suami 

isteri. Untuk semua proses pencairan melalui teller dan harus membuka rekening tabungan di BRI. 

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. 

 

Tahap Analisis Pemberian Kredit 

Berdasarkann tujuan permohonan kredit dilihat 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. 

Disamping itu, riwayat hubungan bisnis dengan bank juga dilihat 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 
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pinjaman di bank atau di tempat lain. Apabila setelah di periksa ternyata nasabah berada dalam 

kolektibiltas maksimal 2, maka di proses dan di survei oleh Mantri itu sendiri dengan melihat sebab 

macetnya. Namun apabila sudah berada dalam kolektibilitas 3  proses survei biasanya didampingi 

oleh Kepala Unit. 

Analisis lain yang menjadi pertimbangan yaitu analisis 5C terdiri dari : 

(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.  

(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. 

(3) Capacity  

Menghitung kemampuan bayar seorang debitur, Mantri menggunakan pendekatan RPC 

(Repayment Capacity)dengan cara sebagai berikut: 

Tabel 1. 

Metode Perhitungan Kredit menggunakan pendekatan RPC (Repayment Capacity) 

 

 

(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.  

(5) Condition 

Kondisi dilihat usaha nasabah dengan lingkungan sekitar apakah banyak pesaing atau 

melihat dari perekonomian.  

Analisis Studi Kelayakan Usaha meliputi : 

(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. 

(2) Aspek Ekonomi/ Komersil 

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

Rumah Tangga )  
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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.  

(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. 

(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.  

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 

menggunakan BI Checking, sistem informasi calon debitur (SICD) dan analisis 5C. 

 

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. 

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. Apabila mengacu dari pemerintah maka BRI hanya 

mengikuti aturan pada penyaluran kredit. Apakah sudah menyalurkan pada sektor yang 

dibatasi atau tidak. 

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. 
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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.  

 

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.  

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 melalui pendekatan-pendekatan khusus dengan nasabahnya. 

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. 

4) Tindakan Penyelamatan (rescue) 

(1) Restructuring  

Peyelamatan kredit dari resctruct atau penyelesaian dengan cara penagihan. 

(2) Rescheduling 

Dengan carar perpanjangan jangka waktu, misal sisa pinjaman diperpanjang jangka 

waktunya agar angsurannya menjadi kecil. Sehingga menyesesuaikan kemampuan 

nasabah yang menurun. 

(3) Reconditioning 
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Rekondisi biasanya karena ada sebab tertentu, ada musibah, bencana alam tertentu. 

Namun hal rekondisi ini jarang terjadi. 

 

Hambatan dalam Menangani Penyaluran Kredit yang Bermasalah 

1) Faktor Penghambat yang berasal dari eksternal yakni 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 tersebut 

kurang baik (mementingkan kebutuhan yang kurang penting). Dalam hal ini ditemui juga 

beberapa nasabah yang juga mengambil kredit di tempat lain. Sedangkan dari internal yakni 

kebijakan pemerintah yang mengharuskan menilai atau mendeteksi dini calon nasabah dari 

karakternya melalui BI Checking. 

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. 

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. 

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 
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pengajuan kredit mikro yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) No 8 tahun 

2015 tentang pedoman pelaksanaan KUR. Selain itu 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. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Prosedur pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) mikro dilakukan melalui beberapa tahap yaitu 

tahap permohonan kredit dengan cara calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit usaha 

rakyat (KUR) secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bank, beserta syarat-

syaratnya yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP dan surat keterangan usaha dari Kepala Desa kepada 

pihak BRI Unit Gedong Kuning Cabang Adisucipto. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRI Unit 

Gedong Kuning Cabang Adisucipto akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon 

debitur termasuk usaha calon debitur. 

Tahap analisis kredit (tahap pemeriksaan) BRI Unit Gedong Kuning Cabang Adisucipto 

menggunakan BI Checking, SICD, analisis 5C. Kemudian pada tahap pemberian putusan kredit 

sampai dengan Rp 25.000.000,- maka putusannya berada di tingkat kepala unit dengan 

mempertimbangkan RPC (Repayment Capacity) dari karakter nasabah. Setelah diputuskan maka 

persetujuan tersebut dicantumkan ke sistem LAS (Loan Approve System). Untuk tahap pencairan 

kredit/ akad kredit, nasabah menandatangani akad pencairan di Customer Service dengan admin 

KUR, dan pencairan harus melalui teller dengan membuka rekening tabungan di BRI.  

Tahap monitoring penyaluran kredit dilakukan secara aktif pada saat satu bulan setelah 

pencairan yakni dengan pembinaan/ pengawasan, memberikan formulir kunjungan bagi nasabah yang 
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menunggak tagihannya dan monitoring pasif dilakukan dengan melihat secara online dengan menarik 

data nasabah yang belum membayar angsuran. 

Dalam penanganan kredit bermasalah BRI Unit Gedong Kuning Cabang Adisucipto melakukan 

upaya dalam bentuk pembinaan, pelatihan secara konsisten dan dipantau secara maintenance. Apabila 

sudah diragukan maka penyelesaian yang dilakukan yakni pengajuan klaim ke Askrindo atau 

Jamkrindo sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah, Perusahaan 

Penjamin, serta bank pelaksana (BRI) karena kredit usaha rakyat ini merupakan program Pemerintah 

sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. 

Disamping itu, hambatan dalam menangani penyaluran kredit yang bermasalah pun tidak dapat 

diabaikan, seperti faktor yang berasal dari eksternal meliputi: perubahan pasar yang tak menentu, serta 

karakter nasabah yang kebanyakan sudah meminjam pada pihak lain. Sedangkan dari internal yakni 

BI Checking. 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain : 

1. Pemerintah daerah dan instansi terkait sebaiknya melaksanaan training kepada para pengusaha 

mikro untuk meningkatkan kemampuan kualitas hasil usahanya. 

2. Bank Indonesia sebaiknya menyederhanakan model kebijakan BI Checking agar memudahkan 

penyaluran kredit usaha UMKM yang dapat tepat sasaran. 
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