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PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT BANK RAKYAT 

INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG KERTAJAYA SURABAYA 

 

Sintiya Tira Saputro 

2017110069 

E-mail: 2017110069@students.perbanas.ac.id  

Credit is the delivery of goods and services or money from one party on the basis of trust to 

another party with the promise to pay from the recipient to the lender on the date agreed 

upon by both parties. Bank Rakyat Indonesia has various types of credit, one of which is 

people's business credit. This credit is given to overcome capital problems that occur in a 

business. The purpose of this study is to find out about the implementation of people's 

business credit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kertajaya Surabaya Branch 

Office. This research will focus on procedures, conditions, calculations, obstacles, and 

solutions to the obstacles. This study found no obstacles related to the procedure. Problems 

that still arise are related to bad credit for KUR. For this reason, Bank Rakyat Indonesia 

needs to establish communication and monitor the business conditions of customers, both 

when their business conditions are good or they are experiencing business problems. 

  

Keywords: Kredit Usaha Rakyat, Bank Rakyat Indonesia 

 

PENDAHULUAN 

Dunia bisnis saat ini sedang 

banyak dijalankan oleh masyarakat 

mulai dari bisnis kecil hingga bisnis 

besar. Berbagai macam perusahaan 

bergerak di berbagai bidang. Beberapa 

masalah yang sering dialami oleh para 

pengusaha  tidak lepas dari 

permasalahan modal yang digunakan 

untuk mengembangkan usahanya baik 

untuk perusahaan yang baru maupun 

untuk perusahaan yang akan 

dikembangkan. Perusahaan yang 

bergerak dibidang keuangan 

mempunyai peran penting dalam 

memenuhi kebutuhan modal. Perbankan 

dalam kehidupan sehari-hari dikenal 

sebagai lembaga keuangan yang 

memiliki kegiata utama untuk menerima 

simpanan tabungan, giro, dan deposito. 

Bank juga dapat digunakan sebagai 

tempat untuk menukar, mengirimkan 

uang dan menerima pembayaran dalam 

segala bentuk, mulai dari pembayaran 

listrik, telepon, uang kuliah dan 

pembayaran lainnya. 

Bank juga sebagai pihak yang 

menyalurkan kembali dana kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit 

merupakan salah satu pembiayaan dari 
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kegiatan ekonomi. Pemberian kredit 

merupakan kegiatan yang paling 

beresiko tinggi, tetapi kredit merupakan 

kegiatan usaha yang paling utama dalam 

mendapatkan bunga serta provisi. 

Besarnya jumlah kredit yang diberikan 

akan berpengaruh pada jumlah 

keuntungan yang akan didapatkan oleh 

bank. Kredit selain berfungsi dalam 

membantu modal usaha masyarakat, 

juga sebagai sumber penghasilan bagi 

bank tersebut, karena pendapatan 

terbesar bank diperoleh dari kredit. 

Kredit yaitu kegiatan penyediaan uang 

berdasarkan persetujua pinjam 

meminjam antara pihak kreditur dengan 

pihak debitur yang mewajibkan pihak 

debitur untuk melakukan pembayaran 

angsuran kredit sampai dengan jangka 

waktu yang telah ditentukan.  

Bank memberikan fasilitas 

kredit untuk mengembangkan usaha 

rakyat yang tidak memiliki modal 

karena sudah terlihat bahwa masih 

banyak usaha – usaha kecil yang belum 

mendapatkan bantuan untuk usahanya 

dari pemerintah. Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha 

mikro adalah usaha produktif milik 

perorangan atau badan usaha yang 

memiliki kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam UU tersebut.  

Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

memberikan berbagai pelayanan kredit, 

yaitu Pinjaman Mikro BRI, Pinjaman 

Ritel BRI, Produk Pinjaman Menengah 

BRI, Kredit Program BRI, dan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha 

Rakyat merupakan bentuk penyaluran 

kredit pada usaha mikro kecil 

menengah. Kredit Usaha Rakyat pada 

BRI sudah banyak dikenal oleh 

masyarakat luas terutama yang 

mempunyai usaha. Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) BRI banyak digunakan oleh 

pengusaha untuk menambah modal 

usahanya atau untuk mengembangkan 

usahanya. Tetapi permasalahan yang 

sering terjadi pada Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) BRI yaitu terjadinya kredit macet 

yang dimana nasabah tidak dapat 

membayar angsuran kredit sesuai 

dengan waktu yang sudah ditentukan. 

Kualitas kredit (Non Perfoming Loan) 

masih terjaga di level 2,77% pada Maret 

2020 (Wiratmini, 2020) 

Dalam penyaluran kredit kepada 

debitur atau biasa disebut dengan 

nasabah, Bank Rakyat Indonesia sebagai 

kreditur atau pihak pemberi kredit harus 

dapat menganalisa secara baik dan 

benar, baik menganalisa secara internal 

maupun eksternal agar dapat 

mengurangi terjadinya hal-hal yang 

tidak diinginkan. Pelaksanaan analisa 

kredit dapat dengan mudah dilakukan 

jika pada saat melakukan analisa kredit 

sesuai dengan prinsip pemberian kredit 

yang sudah ditetapkan. Seringkali 

jumlah pengajuan kredit yang di ajukan 

oleh nasabah (debitur) kepada bank 

tidak sedikit. Oleh karena itu pihak bank 

membuat persyaratan dan ketentuan 

yang harus diberikan oleh debitur agar 

pengajuan jumlah kredit dapat menjadi 

pertimbangan oleh pihak kreditur yaitu 

bank. 

Berdasarkan pada uraian diatas 

maka penulis mengambil judul Laporan 

Kerja Praktek Pelaksanaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat 
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Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang 

Kertajaya Surabaya. 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apa saja persyaratan dan 

ketentuan yang harus diberikan oleh 

nasabah pada saat melakukan pengajuan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang 

Kertajaya Surabaya? 

Bagaimana prosedur pemberian 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang 

Kertajaya Surabaya? 

Bagaimana perhitungan 

angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Kantor Cabang Kertajaya Surabaya? 

Apa saja hambatan yang terjadi 

dalam pelunasan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) pada Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Kantor Cabang Kertajaya 

Surabaya? 

Bagaimana cara mengatasi 

hambatan yang terjadi pada pelunasan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang 

Kertajaya Surabaya? 

TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan diadakannya penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui persyaratan 

dan ketentuan yang harus diberikan oleh 

nasabah pada saat melakukan pengajuan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang 

Kertajaya Surabaya. 

Untuk mengetahui prosedur 

pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Kantor Cabang Kertajaya Surabaya. 

Untuk mengetahui perhitungan 

angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Kantor Cabang Kertajaya Surabaya. 

Untuk mengetahui hambatan 

pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Kantor Cabang Kertajaya Surabaya. 

Untuk mengetahui cara 

mengatasi hambatan yang terjadi pada 

pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Kantor Cabang Kertajaya Surabaya. 

MANFAAT PENELITIAN   

Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

Bagi Bank Rakyat Indonesia 

Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat diterima sebagai 

masukan untuk memperbaiki kegiatan 

dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). 

Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan informasi untuk 

mengetahui dan mendalami pelaksanaan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank 
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Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang 

Kertajaya Surabaya.  

Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan referensi dan tambahan 

wawasan oleh mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian yang sama 

dikemudian hari.  

LANDASAN TEORI 

Pengertian Kredit 

Kredit adalah suatu pemberian 

prestasi oleh suatu pihak kepada pihak 

lain yang akan dikembalikan lagi pada 

suatu masa tertentu disertai dengan suatu 

kriteria prestasi, berupa bunga. Dengan 

kata lain, uang atau barang yang 

diterima sekarang akan dikenbalikan 

pada masa yang akan datang. Pihak yang 

terkait dalam kredit ada dua macam, 

yaitu pihak pemberi kredit (kreditur) dan 

pihak penerima kredit (debitur). 

(Mardiyatmo, 2008) 

Tujuan Kredit  

 Kredit yang diberikan oleh bank dapat 

dikelompokkan berdasarkan tujuannya. 

Berikut adalah kredit berdasarkan tujuan 

penggunaanya (Kasmir, 2012): 

1.  Kredit Konsumtif adalah kredit yang 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

calon nasabah atau debitur terutama 

kebutuhan yang berhungan dengan 

kegiatan konsumsi seperti digunakan 

untuk membeli rumah, membeli mobil, 

membeli motor, dan lain sebagainya 

yang berguna untuk digunakan pribadi. 

2. Kredit Komersil adalah kredit yang 

disalurkan kepada calon nasabah 

(debitur) digunakan untuk membiayai 

kegiatan usaha debitur dalam bidang 

perdagangan seperti usaha toko, usaha 

pengiriman atau ekspedisi dan lain 

sebagainya. 

3. Kredit Produktif adalah kredit yang 

ditujukan untuk calon nasabah (debitur) 

digunakan untuk membiayai modal 

kerja calon nasabah (debitur) sehingga 

kegiatan produksi bisa berjalan dengan 

lancar.  

Fungsi Kredit   

Beberapa fungsi kredit yaitu sebagai 

berikut (Kasmir, 2014): 

1.   Untuk meningkatkan daya guna uang 

Kredit dapat meningkatkan daya guna 

uang dengan memberikan kredit kepada 

debitur maka uang tersebut akan 

berguna untuk mengembangkan 

usahanya serta menghasilkan barang dan 

jasa. 

2.   Untuk meningkatkan peredaran lalu 

lintas uang 

Dalam hal ini uang yang diberikan akan 

menyebar dari satu wilayah ke wilayah 

lainnya sehingga suatu wilayah yang 

membutuhkan uang dengan 

mendapatkan kredit maka wilayah 

tersebut akan mendapatkan tambahan 

uang dari wilayah lainnya. 

3.   Untuk meningkatkan daya guna 

barang 

Kredit yang diberikan oleh kreditur yaitu 

pihak bank dapat berguna untuk debitur 

yang kemudian digunakan untuk 

mengolah barang yang semula tidak 
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berguna menjadi barang yang memiliki 

manfaat. 

4.  Meningkatkan peredaran barang 

Kredit dapat melancarkan pergerakkan 

barang dari daerah satu ke daerah 

lainnya, sehingga jumlah barang yang 

berada ditengah masyarakat semakin 

bertambah. 

5. Meningkatkan stabilitas ekonomi 

Pemberian kredit kepada masyarakat 

akan mempengaruhi stabilitas ekonomi 

karena dengan memberikan kredit 

kepada masyarakat maka kebutuhan 

jumlah barang akan terpenuhi. 

6. Meningkatkan semangat dalam 

berusaha 

Pemberian kredit dapat meningkatkan 

kesemangatan dalam menjalankan 

usaha, terutama untukdebitur yang 

memiliki modal sedikit. 

7. Meningkatkan pemerataan 

pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan 

kepada para debitur maka pendapatan 

akan semakin meningkat. 

8. Untuk meningkatkan hubungan 

internasional 

Kredit internasional bisa menumbuhkan 

rasa saling membantu antara negara satu 

dengan negara lain sebagai kreditur dan 

debitur.  

Jenis-jenis Kredit  

Jenis-jenis kredit dapat 

dibedakan yaitu sebagai berikut 

(Kasmir, 2014): 

Dilihat dari segi kegunaan :  

a) Kredit Investasi 

b) Kredit Modal Kerja 

   Dilihat dari segi tujuan kredit  

a) Kredit Produksi 

b) Kredit Konsumtif 

c) Kredit Perdagangan 

   Dilihat dari segi jangka waktu 

a) Kredit jangka pendek  

b) Kredit jangka menengah 

c) Kredit jangka panjang 

Dilihat dari segi jaminan 

a) Kredit dengan jaminan 

b) Kredit tanpa jaminan 

Dilihat dari segi sektor usaha 

a) Kredit Pertanian  

b) Kredit Peternakan 

c) Kredit Industri 

d) Kredit Pertambangan 

e) Kredit Pendidikan 

f) Kredit Profesi  

g) Kredit Perumahan  

Kredit Usaha Rakyat 

1.   Pengertian Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) 

Kredit Usaha Rakyat merupakan 

kredit atau pembiayaan yang diberikan 

oleh perbankan kepada Usaha Mikro 

Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) 

dengan memberikan modal kerja dan 
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investasi yang disertai dengan 

memberikan jaminan (Saputri, 2015). 

KUR merupakan program yang 

direncanakan oleh pemerintah tetapi 

sumber dananya tetap berasal dari bank. 

Pemerintah memberikan penjaminan 

terhadap resiko KUR sebesar 70% 

sedangkan sisanya sebesar 30% 

ditanggung oleh bank. Penjaminan KUR 

diberikan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan akses UMKM-K pada 

pembiayaan usahanya serta dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional. 

2.  Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) 

 Tujuan program KUR yaitu untuk 

mengembangkan kegiatan 

perekonomian guna mengurangi dan 

mengatasi masalah kemiskinan serta 

membuka lebih banyak lapangan 

pekerjaan. Berikut penjelasan tujuan 

dari program Kredit Usaha Rakyat 

(Saputri, 2015): 

a. Meningkatkan perkembangan Usaha 

Mikro Kecil Menengah dan Koperasi 

(UMKMK). 

b. Melakukan peningkatan pada akses 

pembiayaan dan peningkatan pada  

UMKM dan Koperasi terhadap lembaga 

keuangan. 

c. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan 

dan membuka lebih banyak  lapangan 

pekerjaan.  

3. Sasaran Program Kredit Usaha 

Rakyat  

Sasaran dari program Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) adalah masyarakat 

yang telah terlatih dan dapat 

meningkatkankemampuannya pada 

program yang pernah dilakukan.  

Tujuannya adalah supaya masyarakat 

dapat mengelola dengan baik sistem 

keuangan usahanya melalui dana yang 

telah diberikan oleh pemerintah 

tersebut. Dilihat dari sisi kelembagaan, 

maka sasaran KUR adalah UMKMK 

(Usaha Mikro Kecil Menengah dan 

Koperasi). Sektor usaha yang diberikan 

fasilitas KUR adalah semua sektor usaha 

produktif (Saputri, 2015) 

4. Batas Maksimum Plafon Kredit 

Usaha Rakyat  

Plafon Kredit Usaha 

Rakyat(KUR) yang didapatkan oleh 

UMKMK adalah (Saputri, 2015): 

a) Kredit Usaha Rakyat Mikro: Plafon 

KUR yang diberikan yaitu sampai 

dengan Rp 20.000.000,-  (dua puluh 

juta rupiah). 

b) Kredit Usaha Rakyat Ritel: Plafon 

KUR yang diberikan yaitu lebih dari Rp 

20.000.000,- (dua puluh juta) sampai 

dengan Rp 500.000.000,-  (lima ratus 

juta rupiah). 

5. Jangka Waktu Kredit Usaha Rakyat  

Jangka waktu yang diberikan oleh 

kreditur kepada debitur KUR yaitu 

maksimal selama 3 tahun untuk kredit 

modal kerja dan maksimal 5 tahun 

untuk kredit investasi (Saputri, 2015). 

1. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam 

Kredit Usaha Rakyat (Saputri, 2015): 

a) Debitur  

Debitur atau nasabah pemohon kredit 

merupakan pihak yang menerima 

pinjaman dari bank. 
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b) Pemerintah  

Pemerintah berfungsi membantu dan 

mendukung pelaksanaan pemberian 

kredit. 

c) Lembaga Penjaminan 

Lembaga penjaminan berfungsi sebagai 

penjamin atas kredit dan pembiayaan 

yang disalurkan oleh perbankan. 

d) Perbankan  

Perbankan sebagai penerima jaminan 

berfungsi menyalurkan kredit kepada 

UMKM dan Koperasi. 

Unsur – unsur Kredit 

Unsur-Unsur kredit yaitu sebagai 

berikut (Kasmir, 2012). 

1. Kepercayaan  

Yaitu suatu kepercayaan pemberi kredit 

atau biasa disebut dengan kreditur 

bahwa kredit yang telah diberikan 

berupa uang, barang atau jasa akan dapat 

terbayarkan sampai dengan batas waktu 

yang telah ditentukan oleh debitur. 

Kepercayaan ini diberikan oleh kreditur 

yaitu pihak bank atau bukan bank, 

dimana sebelumpemberian kredit 

dilakukan pihak kreditur melakukan 

penyelidikan tentang debitur atau 

nasabah tersebut secara internal maupun 

eksternal. Selain itu penilaian kredit 

nasabah tersebut dimasa lalu juga 

menjadi pertimbangan oleh pihak 

kreditur. 

2. Kesepakatan  

Unsur kesepakatan yang terjadi antara 

pemberi kredit (kreditur) dengan 

penerima kredit (debitur) yang berisikan 

perjanjan kesepakatan kredit serta 

ditandatangani oleh kedua belah pihak 

sesuai dengan hak dan kewajibannya.  

3. Jangka Waktu  

Jangka waktu maskudnya adalah jangka 

waktu pengembalian kredit yang telah 

ditentukan oleh kreditur dan harus 

dilakukan pembayaran kredit dengan 

baik oleh debitur sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditentukan pada saat 

pemberian kredit terjadi. Jangka waktu 

kredit yang diberikan oleh kreditur 

memiliki beberpa waktu yaitu dalam 

jangka waktu pendek, jangka menengah, 

atau dalam jangka waktu panjang.  

4. Risiko  

Risiko yang biasanya terjadi adalah 

risiko kredit yang tidak terbayarkan atau 

biasa disebut dengan kredi macet. Risiko 

ini dapat terjadi karena berbagai hal 

yang disenagaja ataupun yang tidak 

disengaja oleh pihak debitur. Jika risiko 

ini terjadi maka akan menjadi tanggung 

jawab pihak kreditur sebagai pihak yang 

memberikan kredit. Jika jangka waktu 

kredit yang diberikan panjang maka 

semakin besar pula risiko yang akan 

ditanggung oleh pihak kreditur karena 

semakin panjang jangka waktu 

pengembalian kredit tidak menutup 

kemungkinan suatu hari akan terjadi hal 

yang tidak di inginkan pada usaha 

debitur misalnya mengalami 

kebangkrutan atau usahanya terkena 

bencana alam atau risiko 

ketidaksengajaan lain yang akan terjadi.  

5. Balas Jasa 
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Adalah keuntungan yang diperoleh dari 

pemberian kredit atau jasa yang biasa 

disebut dengan bunga. 

Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

Beberapa prinsip-prinsip 

penilaian kredit yang sering digunakan 

yaitu dengan analisis 5C yaitu sebagai 

berikut (Kasmir, 2012): 

a. Character merupakan sifat atau watak 

dari seseorang. Bertujuan untuk 

memberikan kepercayaan pada pihak 

kreditur yaitu bank, bahwa sifat dari 

calon nasabah (debitur) dapat dipercaya 

untuk diberikan kredit. Serta cara untuk 

mengetahui sifat dari calon debitur 

yaitu:  

1. Mengecek ke SLIK (Sistem Layanan 

Informasi Keuangan) Otoritas Jasa 

Keuangan 

2. Dapat dilihat dari riwayat pelunasan 

kredit calon debitur 

3. Trade checking ke pemasok dan 

pelanggan utama 

b. Capacity digunakan untuk menilai 

kemampuan calon nasabah (debitur) 

dalam melakukan pembayaran kredit 

yang dapat dilihat dari kemampuannya 

dalam mengelola bisnisnya untuk 

mendapatkan keuntungan.  

c. Capital merupakan penilaian yang 

dilakukan untuk mengetahui sumber 

pembiayaan calon nasabah (debitur) 

yang akan digunakan untuk pembayaran 

kredit terhadap pihak bank.  

d. Collateral merupakan penilaian yang 

dilakukan terhadap jaminan yang 

diberikan oleh calon nasabah (debitur). 

Jaminan yang diberikan seharusnya 

lebih besar dari jumlah kredit yang 

diajukan oleh calon nasabah. 

e. Condition merupakan penilaian yang 

dilakukan terhadap kondisi 

perekonomian calon nasabah (debitur) 

baik pada saat ini maupun di masa yang 

akan datang.  

Prosedur Pemberian Kredit  

Prosedur pemberian kredit 

merupakan proses yang wajib dilakukan 

sebelum melakukan pemberian kredit 

kepada calon nasabah. Bertujuan untuk 

memudahkan pihak kreditur dalam 

melakukan penilaian kelayakan seorang 

debitur untuk diberikan kredit. Prosedur 

pemberian kredit adalah sebagai berikut 

(Kasmir, 2014): 

1. Pengajuan Proposal 

Tahap awal yang harus dilakukan untuk 

memperoleh fasilitas kredit dari bank 

dengan mengajukan permohonan kredit 

secara tertulis dalam suatu proposal. 

Dalam proposal hendaknya berisi 

keterangan tentang: 

a) Riwayat perusahaan 

b) Tujuan pengambilan kredit 

c) Besarnya kredit dan jangka waktu 

d) Cara pemohon mengembalikan kredit 

e) Jaminan kredit 

Selanjutnya proposal dilampiri dengan 

dokumen-dokumen sebagai berikut: 

a) Akta notaris 

b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

pemohon kredit 

c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

e) Neraca dan laba rugi 3 tahun terakhir 

f) Fotokopi sertifikat yang dijadikan 

jaminan  
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g) Kartu Keluarga (KK) 

2. Penilaian berkas jaminan 

Penilaian berkas jaminan dilakukan 

yaitu untuk mengetahui berkas yang 

diberikan kepada pihak bank untuk 

pengajuan kredit sudah benar dan 

lengkap sesuai dengan ketentuan yang 

diberikan oleh bank.  

3. Penilaian kelayakan kredit 

Penilaian kelayakan kredit merupakan 

aspek yang sangat penting karena akan 

berpengaruh terhadap kemampuan calon 

nasabah dalam melakukan pembayaran 

kredit. Penilaian kelayakan pemberian 

kredit kepada calon nasabah dapat 

dilakukan dengan menggunakan analisis 

5C atau menggunakan analisis 7P.  

4. Wawancara ke 1 

Wawancara yang pertama dilakukan 

secara langsung dengan calon debitur 

guna untuk mencocokkan berkas dan 

lebih meyakinkan apakah berkas yang 

diberikan kepada pihak bank terbukti 

keaslinnya.  

5. Pemeriksaan lapangan 

Adalah kegiatan yang dilakukan dengan 

cara melakukan penilaian secara 

langsung di lapangan dengan melakukan 

penilaian dari berbagai objek yang akan 

dijaminkan, sehingga berkas yang 

diberikan sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya. 

6. Wawancara ke 2 

Yaitu pemeriksaan ulang pada berkas 

yang sudah dilakukan pemeriksaan 

lapangan apakah sudah lengkap atau 

masih ada kekurangan pada berkas yang 

sudah diberikan kepada pihak bank.  

7. Keputusan kredit 

Penentuan kredit yang diajukan apakah 

akan disetujui atau ditolak, jika kredit 

yang sudah diajukan ditolak maka calon 

debitur akan menerima surat penolakan 

beserta dengan alasannya yang dikirim 

oleh pihak bank. Jika kredit yang 

diajukan disetujui maka pihak 

administrasi kredit akan menyiapkan 

berkas administrasinya, keputusan 

kredit akan meliputi sebagai berikut: 

a) Akad kredit dan perjanjian lain yang 

ditandatangani oleh nasabah 

b) Jangka waktu kredit yang diberikan  

c) Biaya administrasi kredit 

d) Jumlah uang yang diterima oleh 

nasabah 

8. Penandatanganan akad kredit atau 

perjanjian lainnya. 

Kegiatan yang dilakukan setelah 

pengajuan kredit disetujui oleh pihak 

bank. Sebelum dana kredit diberikan 

kepada calon nasabah akad kredit harus 

ditandatangani terlebih dahulu, yang 

didalamnya berisikan tentang 

perjanjian kredit beserta jaminan yang 

diberikan.  

9. Realisasi kredit 

Kegiatan ini dilakukan setelah 

penandatanganan akad kredit dan surat-

surat perjanjian lainnya serta calon 

nasabah harus memiliki rekening di 

bank tersebut, jika tidak mempunyai 

rekening di bank tersebut maka calon 

nasabah harus membuka rekening giro 
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atau tabungan. Kemudian penarikan 

dana kredit dapat dilakukan melalui 

rekening tersebut. Pencairan dana 

kredit terjadi sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak apakah 

dana kredit dicairkan secara langsung 

atau secara bertahap. 

Teknik Penyelesaian Kredit Macet 

 Kerika terjadi masalah kredit macet, 

maka dari itu bank harus melakukan 

peneyelamatan agar tidak terjadi 

kerugian yang besar pada perusahaan. 

Beberapa metode untuk penyelematan 

pada kredit macet sebagai berikut 

(Kasmir, 2012): 

1. Rescheduling  

Merupakan memberikan jangka waktu 

kredit dan angsuran lebih panjang, yang 

awalnya waktu kredit selama 6 bulan 

menjadi 1 tahun atau pembayaran yang 

awalnya 36 kali menjadi 48 kali 

sehingga debitur memiliki waktu yang 

lebih lama dalam pengembalian 

pinjaman. 

2. Reconditioning  

a. Mengubah suku bunga pinjaman 

menjadi utang pokok. 

b. Melakukan penundaan pembayaran 

suku bunga untuk menutup utang pokok. 

c. Menurunkan nilai suku bunga pinjaman, 

mengubah angsuran yang harus dibayar 

nasabah menjadi semakin kecil. 

d. Melakukan pembebasan pembayaran 

pada suku bunga, namun pinjaman 

pokok harus tetap dibayar sampai lunas. 

3.  Restructuring  

Yaitu tindakan yang dilakukan bank 

kepada nasabah dengan cara menambah 

modal nasabah dengan pertimbangan 

nasabah memang membutuhkan 

tambahan dana dan usaha yang dibiayai 

masih layak. 

4. Kombinasi 

Kombinasi antara restructuring dengan 

reconditioning atau restructuring 

dengan rescheduling. 

5. Penyitaan Jaminan 

Penyitaan jaminan dilakukan apabila 

nasabah sudah tidak memiliki itikad baik 

atau sudah tidak mampu lagi membayar 

hutangnya pada bank maka penyitaan 

jaminan merupakan jalan terakhir yang 

akan dilakukan. 

Metode Perhitungan Bunga  

 Berbagai jenis metode perhitungan 

suku bunga kreditsebagai berikut 

(Ismail, 2010):  

1.Flat Rate 

Adalahsistem perhitungan suku bunga 

kredit yangsama pada setiap jumlah 

angsuran pokok dan angsuran bunga 

pada setiap bulan. 

2.Sliding Rate 

Adalah perhitungan bunga kredit dengan 

total angsuran yang akan menurun pada 

setiap bulannya.  

3. Perhitungan Suku Bunga Anuitas 

Adalah total angsuran pertahun akan 

sama, sementara angsuran pokok dan 

bunga akan berubah. Angsuran pokok 
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akan mengalami peningkatan sedangkan 

angsuran bunga akan mengalami 

penurunan, karena bunga dihitung dari 

saldo akhir kredit.  

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian  

Desain penelitian yang 

digunakan pada tugas akhir ini adalah 

penelitian deskriptif. Metode penelitian 

deskriptif memberikan data yang sesuai 

dengan kejadian yang terjadi saat ini 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Kertajaya 

Surabaya.  

Batasan Penelitian  

Penelitian ini hanya sebatas 

meneliti mengenai prosedur pemberian 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta syarat 

dan ketentuan KUR pada PT.. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Kertajaya Surabaya. Dalam 

penelitian ini analisis data yang 

digunakan yaitu analisis deskriptif 

merupakan suatu analisis yang 

menggambarkan situasi, kondisi dengan 

membahas data-data serta informasi 

yang sudah didapatkan dengan 

menghubungkan teori-teori yang ada.  

Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Data penelitian ini berupa persyaratan 

dan ketentuan KUR, prosedur 

pemberian KUR, perhitungan bunga 

KUR, dan hambatan-hambatan dalam 

pelunasan KUR yang diperoleh dari PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Kertajaya Surabaya, 

yang beralamat di Jl. Kertajaya No. 105 

Surabaya. Waktu penelitian akan 

dilakukan selama 1-2 bulan penelitian. 

Metode Pengumpulan Data 

a) Wawancara Online 

adalah teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan 

kepada subjek penelitian. Wawancara 

dilakukan dengan pihak yang terlibat 

secara langsung yaitu dengan pegawai 

bagian kredit dengan menggunakan 

media whatsapp. 

b)   Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan data sekunder dari 

berbagai sumber, dengan meminta data 

yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti sehingga sama dengan 

tujuan penelitian. 

Teknik Analisis Data   

 Teknik analisis data yaitu suatu langkah 

yang sangat penting dalam menentukan 

suatu penelitian. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis 

deskriptif. Langkah-langkah yangakan 

digunakan untuk menganalisis data 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendengarkan pernyataan yang 

dikemukakan oleh narasumber yaitu 

pejabat bank bagian kredit, kemudian 

mencatat hasil dari pernyataan 

narasumber yang sudah diajukan pada 

saat wawancara.  

2. Memeriksa data yang telah diperoleh dari 

narasumber, apakah data yang 

diperlukan sudah didapatkan semua atau 

belum. Jika belum lengkap bisa 
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melakukan wawancara kembali dengan 

pejabat bank bagian kredit. 

3. Mengidentifikasi pernyataan dari 

narasumber pada saat wawancara. 

4. Melakukan analisis data yang sudah 

didapatkan dari pejabat bank bagian 

kredit dengan menggunakan metode 

deskriptif. 

5. Memberikan kesimpulan dari data 

yang sudah didapatkan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Subyek Penelitian 

  

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. 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. 

Visi dan Misi 

Visi  

Menjadi the Most Valuable Bank di Asia 

Tenggara dan Home to the Best Talent 

Misi  

1. Melakukan kegiatan perbankan yang 

terbaik dengan mengutamakan 

pelayanan kepada segmen mikro, kecil, 

dan menengah untuk menunjang 

peningkatan ekonomi masyarakat 

2. Memberikan pelayanan prima dengan 

fokus kepada nasabah melalui sumber 

daya manusia yang profesional dan 

memiliki budaya berbasis kinerja 

(performance-driven culture), 

teknologi informasi yang handal dan 

future ready, dan jaringan kerja 

konvensional maupun digital yang 

produktif dengan menerapkan prinsip 

operational dan risk management 

excellence. 

3. Memberikan keuntungan dan manfaat 

yang optimal kepada pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) dengan 

memperhatikan prinsip keuangan 

berkelanjutan dan praktik Good 

Corporate Governance yang sangat 

baik. 

Struktur Organisasi  

 

 

 

PIMPINAN KANTOR 

CABANG  

KEPALA BAGIAN 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Struktur Organisasi  

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) 

Tbk Kantor Cabang Kertajaya Surabaya 

Profil Usaha 

1.  Tabungan Bank BRI 

2. Deposito Bank BRI 

3. Giro Bank BRI 

4. Kredit atau pinjaman Bank BRI  

5. Kartu Kredit Bank BRI 

Hasil Penelitian  

1. Persyaratan dalam pengajuan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Kertajaya Surabaya 

Dalam pemberian Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) terdapat persyaratan 

pengajuan KUR yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi yang sudah menikah 

a) Mempunyai usaha  

b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)  

(1 lembar) 

c) Fotocopy Kartu Keluarga  

  (1 lembar) 

d) Fotocopy surat nikah     

(1 lembar) 

e) Pas photo suami istri 4x6  

  (1 lembar) 

f) Surat keterangan usaha dari kelurahan

  (1 lembar) 

2. Bagi yang Lajang 

a) Mempunyai usaha  

b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 

(KTP)   (1 lembar) 

c) Fotocopy Kartu Keluarga  

   (1 lembar) 

d) Pas Photo 4x6   

   (1 lembar) 

e) Surat keterangan usaha dari kelurahan

   (1 lembar) 

3. Bagi yang sudah cerai  

a) Mempunyai usaha  

b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 

(KTP)   (1 lembar) 

c) Fotocopy Kartu Keluarga  

   (1 lembar) 

d) Fotocopy Akta Cerai   

   (1 lembar) 

e) Pas Photo 4x6   

   (1 lembar) 

f) Surat keterangan usaha dari kelurahan

   (1 lembar) 

4. Bagi yang cerai mati  

a) Mempunyai usaha  

b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 

(KTP)   (1 lembar) 

c) Fotocopy Kartu Keluarga  

   (1 lembar) 

d) Foticopy Surat kematian pasangan   

(1 lembar) 

e) Pas Photo 4x6   

   (1 lembar) 

f) Surat keterangan usaha dari kelurahan

   (1 lembar) 

2. Prosedur pelaksanaan pemberian 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

KEPALA SEKSI 

- Mantri  

- Teller  

- Customer Service 

- Staf Administrasi 
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Berikut prosedur pemberian kredit usaha 

rakyat, adalah sebagai berikut: 

1. Calon nasabah (debitur) merupakan 

orang yang mempunyai usaha 

mengajukan permohonan kredit usaha 

rakyat pada Bank Rakyat Indonesia 

disertai dengan kelengkapan dokumen 

sesuai dengan persyaratan yang 

diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia. 

Kemudian petugas Bank Rakyat 

Indonesia bagian kredit akan melakukan 

pengecekan kelengkapan dokumen 

nasabah yang diajukan sudah benar dan 

lengkap. Selanjutnya petugas bagian 

kredit akan melakukan (SLIK) Sistem 

Layanan Informasi Keuanganlalu akan 

dilakukan survey apabila hasil dari SLIK 

nya bagus. Kemudian bagian kredit akan 

melakukan survey atau mencari 

informasi mengenai calon nasabah 

(debitur) di lokasi usaha dan lokasi 

tempat tinggal yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa objek yang akan 

dibiayai benar-benar ada dan sesuai 

dengan permohonan kredit yang 

diajukan.  

2. Kelengkapan dokumen akan diperiksa 

oleh admin kredit yang bertujuan untuk 

dilakukan analisis kelayakan kredit.  

3. Setelah dilakukan pemeriksaan 

kelengkapan dokumen, lalu bagian 

admin kredit akan melakukan analisis 

data agar mendapatkan kepastian apakah 

permohonan kredit yang diajukan oleh 

nasabah (debitur) layak diberikan kredit 

atau tidak.  

4. Apabila bagian analisis kredit 

menyetujui permohonan kredit, lalu 

akan dilakukan penentuan jumlah 

pinjaman yang diberikan kepada 

nasabah (debitur). Lalu akandilakukan 

pengikatan jaminan serta akad kredit 

antara pihak penerima kredit dengan 

pihak pemberi kredit. 

5. Kredit Usaha Rakyat yang telah 

disetujui dan sudah dilakukan 

penandatanganan perjanjian kredit, 

akan dilakukan pencairan kredit dan 

dananya akan dikreditkan langsung ke 

rekening nasabah (debitur) yang ada 

pada Bank Rakyat Indonesia (rekening 

tabungan atau giro BRI) . 

6. Apabila pengajuan permohonan kredit 

ditolak, maka dokumen pengajuan 

kredit usaha rakyat akan dikembalikan 

kepada debitur melalui bagian sales 

kredit kemudia sales kredit yang akan 

menginformasikan kepada nasabah 

(debitur) bahwa permohonan kredit 

yang diajukan tidak diterima atau 

ditolak.  

 

2. Perhitungan angsuran Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) 

Suku bunga KUR saat ini adalah 

sebesar 6% per tahun tingkat suku 

bunga KUR dibuat sangat kecil karena 

program Kredit Usaha Rakyat ini 

dibuat oleh pemerintah untuk 

membantu kegiatan UMKM 

masyarakat menjadi lebih berkembang 

dengan adanya tambahan modal 

melalui Kredit Usaha Rakyat ini. 

Berikut ini adalah contoh kasus 

permohonan pengajuan Kredit Usaha 

Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia 

Kantor Cabang Kertajaya Surabaya:  

 Pada tanggal 5 Mei 2020 Bu 

Maya datang ke kantor BRI Kertajaya 

Surabaya untuk mengajukan pinjaman 

KUR. Yang akan digunakan untuk 

tambahan modal guna mengembangkan 

usahanya. Bu Maya mengajukan KUR 

pada BRI sebesar Rp 30.000.000 

dengan jangka waktu 3 tahun serta 
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dengan suku bunga yang telah 

ditetapkan oleh BRI yaitu sebesar 6% 

per tahun. Berapakah angsuran pokok 

beserta bunga yang harus dibayarkan 

oleh Bu Maya setiap bulan? 

Diketahui: 

a) Pokok Pinjaman: Rp 30.000.000 

b) Bunga per tahun: 6%  

Bunga per bulan: 0,264% selama 36 

bulan 

c) Tenor Pinjaman: 3 tahun/ 36 bulan  

Rumus Perhitungan: 

Angsuran Pokok  

Pokok Pinjaman : Tenor Pinjaman  

Rp 30.000.000 : 36 = Rp 833.334 

Perhitungan Bunga 

Pokok Pinjaman x bunga  

Rp 30.000.000 x 0,264% = Rp 79.200 

Angsuran pokok dan bunga yang harus 

dibayarkan oleh Bu Maya setiap bulan  

yaitu sebesar: 

Rp 833.334 + Rp 79.200 = Rp 912.534  

3. Hambatan yang terjadi dalam 

pelunasan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) 

Hambatan yang sering terjadi dalam 

pelunasan KUR pada debitur Kredit 

Usaha Rakyat pada BRI yaitu: 

a. Terjadi kesulitan dalam usaha debitur, 

hal ini disebabkan karena terjadinya 

penurunan pendapatan pada usaha 

debitur  

b. Tidak mencapainya target pada usaha 

yang dijalankan oleh debitur yang 

disebabkan semakin banyaknya pesaing. 

c. Debitur mengalami jatuh sakit 

sehingga tidak dapat menjalankan 

usahanya seperti sehari-hari.  

d. Terjadinya bencana alam 

4. Cara mengatasi hambatan dalam 

proses pelunasan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) 

Untuk mengatasi hambatan pada saat 

proses pelunasan KUR, BRI selalu 

melakukan pemantauan terhadap 

pelunasan kredit setiap bulannya, 

tujuannya yaitu supaya mengurangi 

terjadinya kredit macet, apabila ini 

terjadi maka pihak BRI akan segera 

melakukan penyelamatan untuk 

meminimalisir terjadinya kerugian. 

Penyelematan terhadap kredit 

bermasalah dapat dilakukan dengan 

beberapa metode yaitu sebagai 

berikut: 

a. Rescheduling  

Dalam metode ini penyelamatan kredit 

dapat dilakukan dengan cara 

memperpanjang jangka waktu kredit 

untuk meringankan debitur, misalnya 

awalnya jangka waktu kredit yang 

diambil oleh debitur adalah 2 tahun 

diperpanjang menjadi 3 tahun 

sehingga debitur memiliki waktu lebih 

lama untuk pengembalian kredit. 

b. Reconditioning 

Dalam metode ini penyelematan kredit 

dilakukan dengan cara penundaan 

pembayaran angsuran suku bunga 

tetapi tetap melakukan pembayaran 

pada angsuran pokok. Akan dilakukan 

metode ini apabila tunggakan debitur 

sudah mencapai 120 hari.  

c. Restructuring  

Dalam metode ini penyelamatan kredit 

dilakukan dengan cara memberikan 
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tambahan jumlah kredit. Metode ini 

akan diberikan kepada debitur apabila 

tunggakan yang dialami oleh debitu 

sudah mencapai 180 hari atau kredit 

dalam status perhatian khusus.  

d. Penyitaan Jaminan  

Dalam metode ini penyelamatan kredit 

dilakukan atas tunggakan debitur yang 

sudah mencapai lebih dari 180 hari serta 

yang termasuk dalam kategori kredit 

macet. Dalam kondisi ini debitur yang 

sudah benar-benar tidak dapat 

melakukan pembayaran agsuran kredit 

maka pihak bank akan memberikan surat 

peringatan kepada debitur surat 

peringatan akan diberikan mulai dari 

surat peringatan 1, surat peringatan 2, 

dan yang terakhir surat peringatan 3. 

Jika sampai dengan diberikannya surat 

peringatan 3 teapi debitur tidak ada 

itikad baik untuk melakukan 

pembayaran angsuran atau konfirmasi 

kepada pihak bank, maka pihak bank 

akan melakukan penyitaan jaminan dan 

eksekusi (lelang) terhadap jaminan yang 

diberikan kepada pihak bank. Hal ini 

dilakukan agar pihak bank tidak 

mengalami kerugian.  

Pembahasan  

Prosedur pemberian Kredit 

Usaha Rakyat pada Bank Rakyat 

Indonesia sesuai dengan teori menurut 

(Kasmir, 2014) yaitu: 

a. Pengajuan Proposal 

b. Penilaian berkas jaminan 

c. Penilaian kelayakan kredit 

d. Wawancara ke 1 

e. Pemeriksaan lapangan 

f. Wawancara ke 2 

g. Keputusan kredit 

h. Realisasi kredit 

Bunga Kredit Usaha Rakyat pada 

Bank Rakyat Indonesia  

Pemerintah bertujuan untuk 

memperluas jangkauan UMKM yang 

dapat digunakan untuk pembiayaan dari 

sektor formal. UMKM akan 

mendapatkan suku bunga yang rendah 

untuk mengajukan pinjaman. 

Pemerintah menetapkan suku bunga 

Kredit Usaha Rakyat dari semula 

sebesar 7% per tahun menjadi sebesar 

6% per tahun yang  berlaku dimulai pada 

tanggal 1 Januari 2020 (Sumber: hasil 

wawancara dengan Mantri BRI). 

Hambatan pelunasan Kredit Usaha 

Rakyat  

Pihak kreditur memiliki kriteria dan 

penggolongan terhadap kualitas kredit 

yang telah diberikan. Hal ini dilakukan 

untuk memudahkan penanganan pada 

saat terjadi berbagai permasalahan yang 

mungkin timbul setelah perjanjian kredit 

dilakukan. Penggolongan kredit terbagi 

menjadi beberapa yaitu sebagai berikut: 

 

 

a. Lancar  

Artinya suatu kredit dapat dinyatakan 

lancar (kolektibiltas 1) apabila 

pembayaran angsuran pokok dan bunga 

tepat waktu. 

b. Dalam perhatian khusus 

Artinya suatu kredit dapat dikatakan 

dalam perhatian khusus (kolektibiltas 

2) apabila terjadi tunggakan 
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pembayaran angsuran pokok dan bunga 

sampai dengan 90 hari. 

c. Kurang Lancar  

Artinya suatu kredit dikatakan kurang 

lancar (kolektibilitas 3) apabila terjadi 

tunggakan pembayaran angsuran pokok 

dan bunga mulai dari 90 hari sampai 

dengan 120 hari. 

d. Diragukan  

Artinya suatu kredit dapat dikatakan 

diragukan (kolektibilitas 4) apabila 

terjadi tunggakan pembayaran angsuran 

pokok dan bunga mulai dari 121 hari 

sampai dengan 180 hari. 

e. Macet  

Artinya suatu kredit dapat dikatakan 

macet (kolektibilitas 5) apabila terjadi 

tunggakan pembayaran angsuran pokok 

dan bunga lebih dari 180 hari.  

PENUTUP 

Simpulan 

              Kredit Usaha Rakyat 

merupakan kredit atau pembiayaan yang 

diberikan oleh perbankan kepada Usaha 

Mikro Kecil Menengah Koperasi 

(UMKM-K) dengan memberikan modal 

kerja dan investasi yang disertai dengan 

memberikan jaminan. KUR merupakan 

program yang direncanakan oleh 

pemerintah tetapi sumber dananya tetap 

berasal dari bank. Pemerintah 

memberikan penjaminan terhadap 

resiko KUR sebesar 70% sedangkan 

sisanya sebesar 30% ditanggung oleh 

bank. Penjaminan KUR diberikan oleh 

pemerintah untuk meningkatkan akses 

UMKM-K pada pembiayaan usahanya 

serta dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional.  

Adapun persyaratan dan 

ketentuan yang harus dilengkapi dalam 

melakukan pengajuan Kredit Usaha 

Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia 

yaitu sebagai berikut: 

1. Mempunyai usaha produktif 

2. Usaha yang dilakukan sudah berjalan 

selama minimal 6 bulan 

3. Tidak sedang menerima kredit dari 

perbankan kecuali kredit konsumtif 

seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit 

4. Persyaratan administrasi : 

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

b. Kartu Keluarga (KK) 

c. Surat Ijin Usaha  

Dalam proses pemberian Kredit 

Usaha Rakyat pada Bank Rakyat 

Indonesia terdapat beberapa prosedur 

yang akan dilewati oleh nasabah, yaitu 

mengisi formulir pengajuan Kredit 

Usaha Rakyat serta melengkapi 

persyaratan yang telah ditentukan dari 

Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya 

pihak bank akan melakukan 

pemeriksaan terhadap kelengkapan 

dokumen dan melakukan pengecekan 

terhadap SLIK (Sistem Layanan 

Informasi Keuangan), jika dokumen 

yang diberikan oleh nasabah dudah 

lengkap maka proses selanjutnya yang 

akan dilakukan oleh pihak bank adalah 

memasukkan kelengkapan data nasabah 

pada aplikasi Bank Rakyat Indonesia. 

Proses selanjutnya yaitu pihak bank 

akan melakukan verifikasi kelengkapan 

dokumen, memeriksa kemampuan 

nasabah dalam melakukan pembayaran 

terhadap kredit yang diajukan, serta 

memeriksa kelayakan dalam menerima 

kredit tersebut. Selanjutnya pengajuan 

kredit akan diterima  oleh pihak bank 
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jika sudah dianalisis dan dinyatakan 

bahwa nasabah tersebut layak diberikan 

kredit, maka pihak bank akan 

mengeluarkan surat perjanjian kredit 

dan akan dilakukan realisasi kredit.   

Beberapa hambatan yang sering 

dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia 

dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat 

yaitu sebagai berikut: 

a. Kredit bermasalah terjadi apabila 

nasabah mengalami penunggakan dalam 

membayar angsuran pokok dan bunga 

sampai dengan 90 hari. 

b. Kredit macet apabila nasabah 

mengalami penunggakan dalam 

membayar pokok dan bunga selama 

lebih dari 270 hari. 

Tindakan yang dilakukan oleh 

Bank Rakyat Indonesia dalam 

penyelesaian kredit bermasalah yaitu 

sebagai berikut: 

a. Apabila nasabah mengalami 

penunggakan pembayaran selama 

beberapa bulan, maka akan dikenakan 

denda oleh bank serta nasabah akan 

mendapatkan surat peringatan dari bank, 

jika sudah diberikan surat peringatan 

tetapi nasabah masih belum melakukan 

pembayaran terhadap kreditnya maka 

akan dilakukan beberapa tindakan oleh 

bank yaitu: 

1) Rescheduling merupakan 

memperpanjang jangka waktu kredit 

untuk meringankan debitur dalam 

melakukan pembayaran terhadap 

tunggakan angsurannya.  

2) Reconditioning merupakan penundaan 

pembayaran angsuran suku bunga tetapi 

tetap melakukan pembayaran pada 

angsuran pokok. 

b. Penyelesaian kredit macet  

Apabila sudah diberikan keringanan 

pembayaran terhadap angsuran kredit 

tetapi nasabah tetap tidak bisa melunasi 

tunggakan kreditnya maka bank akan 

melakukan proses lelang dengan 

menyita jaminan yang sudah diberikan 

kepada pihak bank pada saat melakukan 

pengajuan kredit.   

Saran dan Implikasi Penelitian  

Saran  

Ada beberapa saran yang dapat 

diberikan berdasarkan kesimpulan 

diatas, antara lain: 

1. Apabila dikemudian hari terjadi 

penelitian mengenai judul yang sama 

yaitu Kredit Usaha Rakyat maka dapat 

dilakukan penelitian dengan mencari 

tempat penelitian di bank lain agar 

dapat membedakan prosedur 

pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang 

dilakukan oleh bank tersebut. 

2. Apabila penelitian akan dilakukan pada 

bank yang sama yaitu PT Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Kertajaya 

Surabaya diharapkan melakukan 

penelitian dengan judul yang berbeda 

seperti Kredit Pemilikan Rumah, Kredit 

Modal Kerja, atau judul lain karena PT 

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang 

Kertajaya Surabaya memiliki profil 

usaha yang baik. 

Implikasi Penelitian  

1. Pihak Bank Rakyat Indonesia 

memberikan apresiasi kepada debitur 

yang melakukan pembayaran secara 

disiplin dan tepat waktu, supaya debitur 

dapat menjalankan usahanya dengan 
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baik dan lancar dalam melakukan 

pembayaran kredit.  

2. Pihak bank mengingatkan debitur untuk 

melakukan pembayaran angsuran kredit 

sebelum jatuh tempo seperti lima hari 

atau tujuh hari sebelum waktu 

pembayaran angsuran kredit.  

3. Menjalin komunikasi yang baik dengan 

para debitur baik kepada debitur yang 

masih memiliki kewajiban untuk 

membayar angsuran kredit maupun 

kepada debitur yang sudah tidak 

memiliki kredit di Bank Rakyat 

Indonesia. 
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