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ABSTRAK 

 

 

Doni Aprian Nugroho. NIM.  C.100 070 020. Tinjauan Yuridis Mekanisme Kredit Usaha Rakyat oleh 

Bank BRI Cabang Surakarta Unit Laweyan. Skripsi, Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2012. 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan kepada masyarakat (pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, dan 

menengah) atau biasa disebut UMKM, serta koperasi, merupakan salah satu bentuk fasilitas kredit yang 

memudahkan nasabah, khususnya yang menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi, yang 

telah diterapkan di beberapa bank di Indonesia.  

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum yuridis empiris, sedangkan jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan mekanisme pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) yang berlokasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Surakarta Unit Laweyan dan PT. Askrindo 

Cabang Semarang. Adapun teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh 

disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengelolaan data, menghasilkan 

sajian data dan kemudian diambil kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat ini, PT. Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Surakarta Unit Laweyan tidak menggunakan jaminan oleh debitur. Permasalahan hukum yang timbul 

dari pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya wanprestasi dalam bentuk penunggakan pembayaran kredit 

dan kredit macet. Setelah debitur mengalami 6 (enam) kali tunggakan pembayaran, kreditur akan segera 

mengajukan penjaminan klaim pada PT. Askrindo. Hasil analisa PT. Askrindo untuk memberikan penjaminan 

terhadap kreditur keluar dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan. Apabila pengajuan klaim atau 

pencairan penjaminan disetujui, maka pihak penjamin (PT. Askrindo) menyampaikan surat persetujuan klaim 

penjaminan kepada kantor cabang Bank Rakyat Indonesia. Sebaliknya, apabila pengajuan klaim atau pencairan 

penjaminan tidak disetujui atau ditolak, maka pihak penjamin (PT. Askrindo) menyampaikan surat penolakan 

klaim kepada kantor cabang Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia mempunyai hak untuk banding 

atas penolakan klaim atau pencairan penjaminan. Apabila dalam jangka waktu putusan atas klaim atau 

pencairan penjaminan telah berakhir, sedangkan penjamin (PT. Askrindo) belum memberikan keputusan atas 

klaim atau pencairan penjaminan, maka klaim atau pencairan penjaminan dinyatakan telah disetujui oleh 

penjamin (PT. Askrindo) dan penjamin (PT. Askrindo) harus segera menerbitkan surat persetujuan klaim atau 

pencairan penjaminan kepada pihak Bank Rakyat Indonesia. Sedangkan hubungan kerjasama pemberian Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) antara Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta dengan PT. Askrindo tidak serta merta 

langsung dari awal pemberian Kredit Usaha Rakyat, melainkan dimulai pada saat PT. Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Surakarta Unit Laweyan mengajukan klaim penjaminan pada PT. Askrindo Cabang Semarang.  

  

Kata kunci: mekanisme kredit, KUR, penjaminan kredit 
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ABSTRAK 

 

 

Doni Aprian Nugroho. NIM. C.100 070 020. The Yuridis analysis of the Mechanism of Usaha Rakyat 

Credit by the Bank of BRI Cabang Surakarta Unit Laweyan. The thesis, the Law Faculty. The university of 

Muhammadiyah Surakarta. 2012.  

Usaha Rakyat credit (KUR) that was aimed at the community (the perpetrators of micro efforts 

economics, small, and middle) or normally was mentioned UMKM, as well as the co-operative, were one of the 

forms of credit facilities that facilitated the customer, especially that became the perpetrators of micro efforts, 

small, and middle, as well as the co-operative, that was applied in several banks in Indonesia.  

This research was carried out with the juridical legal approach empirical, whereas this research kind 

was the descriptive research that aimed at describing the mechanism of the implementation of giving of Usaha 

Rakyat Credit (KUR) that was located in PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) the Branch Surakarta Unit Laweyan 

and PT. Askrindo Cabang Semarang. As for the analysis technique of the data used the descriptive method 

qualitative. The data that was received was compiled with the form of the compilation of the data, afterwards 

was carried out by the reduction or the data management, produced the guest plate of the data and was 

afterwards taken by the conclusion. 

Results of the research showed in giving this Usaha Rakyat Credit, PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Surakarta Unit Laweyan did not use the guarantee by the debtor. The problem of the law that emerged from 

giving of credit of the people's efforts was the existence wanprestasi in the form of penunggakan credit payment 

and credit stalled. After the debtor experienced 6 (six) the time of payment arrears, kreditur immediately will 

put forward the guaranteeing of the claim to PT. Askrindo. Results of the PT. Askrindo analysis of giving the 

guaranteeing against kreditur went out in a period of 1 (one) until 2 (two) the month. If the claim submission or 

the liquefaction of the guaranteeing was agreed to, then the guarantor's side (PT. Askrindo) sent the letter of the 

agreement of the guaranteeing claim to the Bank's branch office of Rakyat Indonesia. On the other hand, if the 

claim submission or the liquefaction of the guaranteeing was agreed to or refused, then the guarantor's side (PT. 

Askrindo) sent the letter of the claim refusal to the Bank's branch office of Rakyat Indonesia. The bank of 

Rakyat Indonesia had the right for the equal on the claim refusal or the liquefaction of the guaranteeing. If in a 

period of the decision on the claim or the liquefaction of the guaranteeing ended, whereas the guarantor (PT. 

Askrindo) did not yet give the decision on the claim or the liquefaction of the guaranteeing, then the claim or the 

liquefaction of the guaranteeing was stated was agreed to by the guarantor (PT. Askrindo) and the guarantor 

(PT. Askrindo) immediately must publish the letter or the liquefaction of the guaranteeing of the claim 

agreement to the Bank's side of Rakyat Indonesia. Whereas relations of Usaha Rakyat Credit of the giving co-

operation (KUR) between the Bank of Rakyat Indonesia Cabang Surakarta and PT. Askrindo not all of a sudden 

direct from the start of giving of Usaha Rakyat Credit, but was begun when PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Surakarta Unit Laweyan lodged the guaranteeing claim to PT. Askrindo Cabang Semarang.  

 

 

The key word: the mechanism of credit, KUR, credit guarantee 
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TINJAUAN YURIDIS MEKANISME KREDIT USAHA RAKYAT OLEH BANK BRI CABANG 

SURAKARTA UNIT LAWEYAN 

Di susun oleh: 

 

DONI APRIAN NUGROHO 

 

C.100.070.020 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Dengan pemberian kredit oleh bank pada masyarakat, khususnya usaha kecil dan menengah 

maka, dapat mewujudkan pembangunan ekonomi negara yang mengacu pada pemerataan pembangunan 

nasional, pertumbuhan perekonomian dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup 

masyarakat. Kredit sangat dibutuhkan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha guna 

memenuhi kebutuhan konsumsinya maupun untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Kegiatan yang 

menyangkut produksi misalnya, masyarakat mengajukan kredit pada bank untuk meningkatkan kegiatan 

usahanya, baik berwujud modal kerja, ataupun investasi pembelian asset perusahaan, sedangkan 

kegiatan yang bersifat konsumtif misalnya, masyarakat mengajukan kredit pada bank untuk membeli 

rumah dan atau kebutuhan yang lain. 

Pelaksanaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan kepada masyarakat (pelaku 

ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah) atau biasa disebut UMKM, serta koperasi, merupakan salah 

satu bentuk fasilitas kredit yang memudahkan nasabah, khususnya yang menjadi pelaku usaha mikro, 

kecil, dan menengah, serta koperasi, yang telah diterapkan di beberapa bank di Indonesia. 

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007, Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus 

Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dan Peraturan Menkeu No 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas 

Penjaminan KUR, adalah landasan yang digunakan dalam peluncuran Kredit Usaha Rakyat untuk 

percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sedangkan 

dalam penjaminannya sebesar 70% ditutup oleh pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia atau 

Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha dan 30% oleh bank pelaksana. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yaitu 

mengenai mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank, permasalahan hukum yang 

timbul dari mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan hubungan kerjasama pemberian 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Bank Rakyat Indonesia cabang Surakarta unit Laweyan dengan PT. 

Askrindo cabang Semarang selaku lembaga penjamin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) oleh Bank, mengetahui permasalahan hukum  yang timbul dari mekanisme pemberian 

Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengetahui bagaimana hubungan kerjasama pemberian kredit usaha rakyat 

antara bank dengan PT Askrindo selaku lembaga penjamin. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

penambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai mekanisme pemberian Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkannya, dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata 

pada khususnya, dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan 

informasi ilmiah. 

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan 

metode penelitian yang tepat. Penelitian dimulai ketika seorang berusaha untuk memecahkan masalah 

yang dihadapinya secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang bersifat 

ilmiah. Artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa 

gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 

fakta tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh 

faktor-faktor tersebut.
1
 Pendekatan dalam penelitian ini termasuk pendekatan hukum yuridis empiris. 

Pendekatan hukum sosiologis atau empiris adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan data 

primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium 

                                                 
1
 Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UII Press, hal 12. 
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kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian 

kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.
2
 Jenis penelitian ini merupakan jenis 

penelitian diskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk melukiskan mekanisme pelaksaan pemberian 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang 

Surakarta Unit Laweyan dan PT. Askrindo Cabang Semarang. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan 

Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta merupakan salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah 

untuk memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan lokasi strategis yang bersinggungan 

dengan banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta bekerjasama dengan PT. Askrindo 

dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut. Sumber data berupa wawancara dengan pihak 

yang berkompeten pada Bank Rakyat Indonesia dan PT. Askrindo Cabang Surakarta, SOP dari masing-

masing perusahaan dan undang-undang yang bersangkutan dengan Kredit Usaha Rakyat.  Metode 

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara, 

dan observasi. Dengan teknik analisi data menggunakan diskriptif kualitatif. 

 

B. Mekanisme Pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh Bank 

Adapun proses mekanisme yang pertama adalah permohonan kredit yang dilakukan oleh calon 

debitur. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada pihak kreditur, dalam hal ini adalah Bank 

Rakyat Indonesia cabang Surakarta unit Laweyan. Dengan persyaratan wajib yang telah ditetapkan oleh 

kreditur, calon debitur harus memenuhi persyaratan tersebut. Calon debitur merupakan individu yang 

melakukan usaha produktif yang dijalankan minimal 6 (enam) bulan, dan tidak sedang menerima kredit 

dari perbankan. Calon debitur yang tidak memiliki usaha yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan, 

mereka tidak bisa menjadi pemohon dalam Kredit Usaha Rakyat karena kreditur juga ingin memberikan 

                                                 
2
 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji.2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, hal 14. 
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kreditnya secara aman dan pasti. Calon debitur juga harus menyertakan bukti identitas diri berupa 

fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi kartu keluarga (KK), dan surat keterangan usaha. Kredit 

usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat dan mempunyai syarat yang sederhana. 

Mekanisme yang kedua adalah penganalisaan kredit dan pemeriksaan oleh kreditur. Analisis 

kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit, bentuk, format, dan kedalaman 

analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit, analisis kredit 

harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif, analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup 

penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikbertakan pada 

hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk 

melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul. Tahap pemeriksaan, calon debitur melengkapi 

persyaratan yang di ajukan, pihak Bank Rakyat Indonesia unit Laweyan, Mantri Kredit Usaha Rakyat  

akan melakukan checking atau survey di lapangan tentang kelayakan calon debiturnya dengan 

menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Kredit Usaha Rakyat tersebut. Bank harus 

memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai permohonan kredit, yaitu sebagai berikut:
3
 (a) Bank hanya 

memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku untuk kredit baru, 

perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit, (b) 

Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia, (c) Bank harus memastikan kebenaran data informasi 

yang disampaikan dalam permohonan kredit. 

Tahap ketiga adalah pemberian putusan kredit. Kredit yang telah diajukan oleh calon debitur 

akan diberi putusan oleh pihak kreditur, dikabulkan sebagian, seluruhnya atau ditolak karena terdapat 

suatu hal yang membuat kreditur tidak dapat mengabulkan permohonan kredit tersebut. Setiap pejabat 

                                                 
3
 Gunarto Suhardi. 2007. Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta : Kanisius, hal 96 
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yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut :
4
 (a) Setiap 

kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan 

lainnya, (b) Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, 

cermat, dan seksama (menggunakan prinsip 5C) serta independent, (c) Adanya keyakinan bahwa kredit 

mampu dilunasi oleh debitur. 

Selanjutnya, setelah pemberian putusan kredit, apabila dikabulkan, custumer service 

mempersiapkan pencairan kredit dengan memberitahukan pada calon debitur mengenai putusan dan 

tanggal pencairan, kemudian menyiapkan surat pengukuhan hutang, dan mengisi kwitansi pencairan 

kredit. Kemudian penandatanganan perjanjian Kredit Usaha Rakyat, fiat bayar, kemudian pembayaran 

pencairan kredit setelah semua syarat terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit.  

Tahap kelima, tahap terakhir dari mekanisme Kredit Usaha Rakyat adalah penjaminan klaim 

kredit kepada PT. Askrindo oleh Bank Rakyat Indonesia. Penjaminan klaim diatur dalam surat edaran 

direksi No. S.36-DIR/ADK/11/2007 tanggal 2 november 2007 tentang kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, 

dan Koperasi dengan Pola Penjaminan (KUMKP) dan telah diubah menjadi Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Apabila pengajuan klaim tersebut tidak diterima dikerenakan berkas tidak lengkap, maka seluruh 

berkas akan dikembalikan kepada bank yang mengajukan. Sebaliknya jika pengajuan diterima, maka 

sertifikat penjaminan akan dikeluarkan oleh lembaga penjamin (PT. Askrindo). Sertifikat penjaminan 

tersebut berguna untuk bank pada saat debitur melakukan wanprestasi. Pihak bank akan mengajukan 

claim pada PT Askrindo kemudian PT. Askrindo akan mengeluarkan putusan klaim yang berisi 

presentase atau jumlah uang yang akan dijamin oleh PT. Askrindo tersebut. Putusan claim tersebut 

keluar kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan setelah sertifikat diajukan. 

 

C. Permasalahan Hukum Yang Timbul Dari Mekanisme Pemberian Kredit Usaha Rakyat 

                                                 
4
 Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti. 2003. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung: Alfabeta, hal 51. 
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Permasalahan hukum yang timbul adalah wanprestasi. Alasan atau hal yang menyebabkan 

debitur melakukan wanprestasi adalah usaha yang drintis atau dimilik mengalami bangkrut, tidak 

disiplinnya debitur dalam pembayaran, sikap yang tidak kooperatif dan adanya prioritas lain yang 

menyebabkan terjadinya penunggakan pembayaran. Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Prof. Subekti 

ada empat macam, yaitu:
5
(a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, (b) Melaksanakan 

apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, (c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi 

terlambat, (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Wanprestasi merupakan resiko yang dialami kreditur dalam pemberian kredit, dalam hal ini 

adalah Kredit Usaha Rakyat. Meskipun begitu, kreditur harus tetap mengoptimalkan pengelolaan kredit 

dengan sebaik-baiknya agar resiko tersebut dapat dihindari atau tidak terjadi berulang kali. 

Apabila dalam perkembangan proses pembayaran kredit oleh debitur mengalami 1 (satu) 

sampai 3 (tiga) kali tunggakan, pihak bank selaku kreditur akan melakukan penagihan secara berkala, 

kemudian apabila debitur mengalami 4 (empat) sampai 6 (enam) kali tunggakan, kredit debitur akan 

dimasukkan dalam kategori non performing loan. 

Dalam hal ini, setelah debitur mengalami 6 (enam) kali tunggakan pembayaran, kreditur akan 

segera mengajukan penjaminan klaim pada PT. Askrindo. Hasil analisa PT. Askrindo untuk memberikan 

penjaminan terhadap kreditur keluar dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan.  

Apabila pengajuan klaim atau pencairan penjaminan disetujui, maka pihak penjamin (PT. 

Askrindo) menyampaikan surat persetujuan klaim penjaminan kepada kantor cabang Bank Rakyat 

Indonesia yang memuat: (a) Jumlah klaim atau pencairan penjaminan yang diajukan oleh Bank Rakyat 

Indonesia, (b) Jumlah klaim atau pencairan penjaminan yang akan dibayar oleh penjamin, (c) Jumlah 

kewajiban atau resiko yang ditanggung oleh Bank Rakyat Indonesia. 

                                                 
5
 Subekti.1985. Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, hal 54. 
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Sebaliknya, apabila pengajuan klaim atau pencairan penjaminan tidak disetujui atau ditolak, 

maka pihak penjamin (PT. Askrindo) menyampaikan surat penolakan klaim kepada kantor cabang Bank 

Rakyat Indonesia dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berkas pengajuan pencairan 

penjaminan diterima secara lengkap oleh penjamin (PT. Askrindo) dengan menyebutkan alasan 

penolakan. Terhadap penolakan klaim atau pencairan penjaminan, pihak Bank Rakyat Indonesia berhak 

mengajukan banding atas penolakan klaim atau pencairan penjaminan paling lambat 20 (dua puluh) hari 

sejak diterimanya putusan penolakan pencairan penjaminan dan penjamin (PT. Askrindo) wajib 

menyelesaikan banding dalam 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya surat banding. Apabila dalam 

jangka waktu putusan atas klaim atau pencairan penjaminan telah berakhir, sedangkan penjamin (PT. 

Askrindo) belum memberikan keputusan atas klaim atau pencairan penjaminan, maka klaim atau 

pencairan penjaminan dinyatakan telah disetujui oleh penjamin (PT. Askrindo) dan penjamin (PT. 

Askrindo) harus segera menerbitkan surat persetujuan klaim atau pencairan penjaminan kepada pihak 

Bank Rakyat Indonesia dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat persetujuan 

pencairan penjaminan kepada kantor cabang Bank Rakyat Indonesia. 

Pengajuan klaim merupakan sarana kreditur agar tidak mengalami kerugian besar yang 

disebabkan oleh debitur yang tidak memenuhi prestasinya atas kredit yang dipinjamnya. Namun tidak 

semua kerugian dapat di jamin oleh PT. Askrindo. Kerugian yang tidak bisa dijamin oleh PT. Askrindo 

adalah kerugian yang diderita debitur yang disebabkan oleh resiko-resiko yang tercakup dalam Polis 

Asuransi Kerugian dengan Banker’s Clause BRI, reaksi nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi dan reaksi 

inti atom yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi usaha debitur untuk melunasi 

kredit tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya, terjadinya peperangan baik dinyatakan 

maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dimana kredit berada, dinyatakan dalam keadaan bahaya 

atau dalam keadaan darurat perang, terjadinya huru-hara yang berkaitan dengan gerakan politik yang 

secara langsung mengakibatkan kegagalan debitur untuk melunasi kredit, tindakan hukum yang 
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dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap debitur dan atau BRI yang mengakibatkan 

debitur wanprestasi, dan terjadinya bencana alam nasional yang mengakitbatkan kerugian langsung 

kepada usaha debitur. Sedangkan kerugian yang dapat dijamin adalah debitur tidak dapat melunasi kredit 

pada saat fasilitas kredit yang bersangkutan masuk dalam kolektibilitas kredit diragukan sesuai ketentuan 

Bank Indonesia atau perjanjian kredit jatuh tempo dan apabila terhadap agunan (apabila ada) telah 

diasuransikan kerugian, dan kredit masuk dalam kolektibilitas diragukan sesuai ketentuan Bank 

Indonesia, kemudian terjadi resiko-resiko yang tercakup dalam Polis Asuransi kerugian dengan Banker’s 

Clause BRI, maka setelah diperhitungkan nilai ganti rugi berdasarkan Polis Asuransi Kerugian, sisa 

kerugian yang tidak diganti oleh Polis Asuransi Kerugian menjadi kerugian yang dijamin oleh penjamin 

dengan jumlah maksimal yang dapat dibayar. 

 

D. Hubungan kerjasama pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Bank Rakyat Indonesia 

cabang Surakarta unit Laweyan dengan PT. Askrindo cabang Semarang selaku lembaga 

penjamin 

Kerjasama antara Bank Rakyat Indonesia cabang Surakarta dengan PT Askrindo cabang 

Semarang tidak serta merta langsung dari awal pemberian Kredit Usaha Rakyat, melainkan dimulai pada 

saat Bank Rakyat Indonesia cabang Surakarta mengajukan claim pada PT.Askrindo cabang Semarang. 

Putusan klaim dapat berupa disetujui atau tidak disetujui pencairan penjaminannya oleh PT. 

Askrindo. Putusan yang tidak disetujui harus disertakan alasan penolakannya dalam jangka waktu 20 

(dua puluh) hari sejak berkas pengajuan pencairan penjaminan diterima secara lengkap oleh kanca 

penjamin dengan menyebutkan alasan penolakannya. Pihak Bank Rakyat Indonesia berhak mengajukan 

banding atas penolakan terhadap pengajuan penjaminannya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari 

sejak diterimanya putusan penolakan pencairan penjaminan dan pihak Bank Rakyat Indoensia wajib 

menyelesaikan banding dalam 20 (dua puluh) hari sejak diterimannya surat banding. 
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Apabila dalam jangka waktu putusan atas klaim atau pencairan penjaminan telah berakhir, 

sedangkan pihak penjamin (PT. Askrindo) belum memberikan keputusan atas klaim atau pencairan 

penjaminan, maka klaim atau pencairan penjaminan dinyatakan telah disetujui oleh pihak penjamin (PT. 

Askrindo) dan penjamin (PT. Askrindo) harus segera menerbitkan surat persetujuan klaim atau pencairan 

penjaminan kepada pihak Bank Rakyat Indonesia. Hak klaim atau pencairan penjaminan menjadi gugur 

apabila memenuhi salah satu atau lebih dari criteria sebagai berikut:
6
 (a) Pencairan kredit tidak sesuai 

dengan perjanjian kredit dan ketentuan kredit usaha rakyat (KUR) yang berlaku, (b) Apabila terjadi 

perubahan penggunaan kredit yang disetujui secara tertulis oleh Bank Rakyat Indonesia dan Bank 

Rakyat Indonesia tidak memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada penjamin dalam waktu 

maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal berlakunya perubahan penggunaan kredit yang dimaksud, (c) 

Kanca/Kancapem Bank Rakyat Indonesia tidak mengajukan klaim atau pencairan penjaminan kepada 

Kanca penjamin setelah lewat 90 (Sembilan puluh) hari sejak timbulnya hak klaim atau pencairan 

penjaminan sebagaimana diatur di atas, (d) Kanca/Kancapem Bank Rakyat Indonesia mengembalikan, 

mengalihkan, dan/atau mencairkan agunan tambahan (apabila ada) tanpa terlebih dahulu mendapat 

persetujuan secara tertulis dari kanca penjamin, (e) Kanca/Kancapem Bank Rakyat Indonesia tidak 

memenuhi kekurangan lampiran surat pengajuan klaim setelah 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal 

surat pemberitahuan dari kanca penjamin untuk Perum SPU, dan 20 (dua puluh) hari sejak tanggal surat 

pemberitahuan dari kanca penjamin. 

Hak klaim yang dimiliki oleh pihak Bank Rakyat Indonesia selaku kreditur dalam Kredit Usaha 

Rakyat bisa gugur atau hangus. Hal-hal tersebut diatas merupakan batasan-batasan yang diberikan dari 

pihak penjamin terhadap Bank Rakyat Indonesia dalam pengajuan klaim atau pencairan penjaminan. 

Apabila tidak ada batasan-batasan dalam pengajuan klaim, pihak kreditur tidak ketat dalam memilih 

calon debiturnya. 

                                                 
6
 Surat Edaran NOSE: S.4-DIR/ADK/01/2008 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
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E. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Mekanisme pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain 

yaitu: tahap permohonan kredit, tahap analisa kredit dan pemeriksaan, tahap pencairan kredit, tahap 

penjaminan klaim kredit usaha rakyat. 

Permasalahan hukum yang timbul dari pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya 

wanprestasi dalam bentuk penunggakan pembayaran kredit dan kredit macet. Kemungkinan wanprestasi 

dilakukan oleh debitur, dengan berbagai macam alasan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.  

Hubungan kerjasama pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Surakarta dengan PT. Askrindo tidak serta merta langsung dari awal pemberian Kredit Usaha 

Rakyat, melainkan dimulai pada saat PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta Unit Laweyan 

mengajukan klaim penjaminan pada PT. Askrindo Cabang Semarang. 

2. Saran 

Untuk menghindari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, pihak kreditur diharapkan 

lebih serius mengontrol atau mendampingi secara kooperatif usaha debitur. Dengan demikian 

wanprestasi dapat diminimalisir. Mengingat salah satu faktor yang menyebabkan wanprestasi adalah 

kemunduran usaha debitur. 

Dalam pembinaan UMKM, bisa dibuatkan peraturan mengenai pembinaan UMKM, agar 

kemajuan UMKM bisa terjamin dan atau dipayungi oleh Undang-undang. 
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