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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai 

nilai setrategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga 

tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai 

kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. 

Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan 

berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta 

melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 

Guna mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan 

tersebut telah terbentuk suatu sistem perbankan yang berlaku secara umum 

dan menyeluruh, yaitu sifat serta fungsi pokok dari kegiatan bank yang hampir 

sama. Dibalik itu pula terdapat keterkaitan kehidupan dan kegiatan bank 

secara global yang melewati batas-batas negara, jadi tidak terbatas dalam 

suatu lingkup wilayah negara tertentu, tetapi secara luas meliputi kehidupan 

perekonomian dunia.
1
 

Perbankan merupakan sumber dana terutama dalam bentuk kredit bagi 

masyarakat perorangan maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsinya atau meningkatkan produksinya. Dana yang digunakan bank 

untuk membiayai kredit tersebut bukan semata-mata berasal dari modal bank 
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tetapi sebagian besar berasal dari dana-dana masyarakat. Modal bank sangat 

terbatas, sehingga untuk mengembangkan usaha, bank harus berusaha keras 

menarik dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada 

masyarakat. Inilah yang disebut bank menjalankan fungsi intermediasi. Dana-

dana masyarakat yang bisa ditarik dari masyarakat, misalnya tabungan, giro, 

sertifikat deposito, obligasi dan surat-surat hutang lainnya. Karena pinjaman 

yang diberikan bank dalam bentuk kredit tersebut berasal dari dana 

masyarakat maka memiliki resiko (risk asset) yang tinggi yaitu tidak 

kembalinya kredit itu tepat pada waktunya yang dinamakan Non Performing 

Loan (NPL) akibatnya dapat mengganggu likuiditas bank. Oleh karena itu 

bank harus bisa mengelola kredit yang diberikan dengan managemen 

perkreditan yang baik, memegang prinsip kehati-hatian, melakukan analisa 

yang mendalam dari semua aspek, semuanya itu bertujuan untuk menekan 

seminimal mungkin resiko kredit bermasalah. 

Salah satu aspek yang menyangkut pemberian kredit adalah aspek 

hukum. Aspek hukum memegang peranan penting dalam melakukan analisa 

sebelum kredit itu diberikan kepada pemohon. Ada beberapa aspek hukum 

yang berkaitan dengan pemberian kredit yaitu aspek hukum pemohon, aspek 

hukum perjanjian kredit, aspek hukum jaminan kredit, aspek hukum 

restrukturisasi krediit dan aspek hukum tindakan hukum dalam 

menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet.
2
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Sering dikatakan bahwa sektor perbankan, swasta maupun pemerintah 

(Badan Usaha Milik Negara: BUMN) termasuk pihak yang sangat penting 

untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) di Indonesia. Peran perbankan tidak hanya dalam bentuk 

pendanaan melalui skema-skema khusus bersuku bunga murah dan dengan 

berbagai kemudahan khusus, tetapi juga sekaligus memberi pembinaan, 

misalya di dalam desain, proses produksi dan pemasaran bagi UMKM yang 

mendapatkan kredit bank. Sebenarnya peran perbankan ini sudah lama 

disadari oleh pemerintah sejak awal pemerintahan Orde Baru. Hal tersebut 

tercerminkan oleh dua skema kredit khusus pagi pengusaha kecil, yakni 

KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) dan KIK (Kredit Investasi Kecil). 

Sejak itu hingga sekarang sudah banyak skema kredit khusus lainnya yang 

pernah (atau masih) dijalankan seperti KUK (Kredit Usaha Kecil) dan yang 

terakhir sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sampai 

saat ini pada masa pemerintahan Joko Widodo (JOKOWI) adalah KUR 

(Kredit Usaha Rakyat). Dalam kalimat ini, dalam membantu permodalan 

UMKM, pemerintah Indonesia sudah banyak mengeluarkan dana sejak awal 

Orde Baru hingga saat ini, baik dengan menggunakan sendiri dana dari APBN 

maupun dengan pinjaman luar negeri.
3
 

Peratutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua 

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat 
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Mikro, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan untuk miningkatkan tata kelola yang 

baik (good governance) pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat perlu diatur 

pedoman Pelaksanaan KUR. 

Pelaksanaan KUR Mikro disalurkan oleh bank pelaksana yang telah 

ditunjuk yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, PT. Bank 

Negara Indonesia, PT. Bank Tabungan Negara, PT. Bank Bukopin, PT. Bank 

Syariah Mandiri, yang dilaksanakan dengan mengacu kepada basis data yang 

dihimpun dari sumber Kementerian teknis, Pemerintah Daerah, Bank 

Pelaksana, Perusahaan Penjamin. Kredit/pembiayaan modal kerja dan atau 

investasi oleh perusahaan penjamin. Besaran penjaminan (converage ratio) 

yang diberikan oleh Perusahaan Penjamin untuk sektor pertanian, kelautan dan 

perikanan, dan industri kecil/pengolahan sebesar 80% (delapan puluh persen), 

sedangkan untuk sektor lainnya dari kredit/pembiayaan sebesar 70% (tujuh 

puluh persen), pelaksanaan KUR untuk Usaha Mikro Kecil tanpa 

menggunakan jaminan diberikan dengan plafon maksimal Rp. 25.000.000,-. 

Bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Pelaksana program KUR 

sebelumnya yang mempunyai Non Performing Loan (NPL) di bawah 5% 

(lima perseratus) pada periode bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan 

Desember 2014 dapat menjadi Bank Pelaksana KUR Mikro. Sementara itu, 

bank dengan NPL 5% (lima perseratus) ke atas selama periode bulan Oktober 

2014 sampai dengan bulan Desember 2014 dan sebelumnya, tidak dapat 
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menjadi Bank Pelaksana KUR Mikro sampai tingkat NPL-nya di bawah 5% 

(lima perseratus) selama tiga bulan berturut-turut.
4
 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis 

bermaksud untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul: 

“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN 

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA MASYARAKAT DI BANK 

RAKYAT INDONESIA (BRI).” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank 

Rakyat Indonesia (BRI)? 

2. Apakah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dapat 

menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan? 

3. Bagaimana upaya hukum terhadap kredit bermasalah dalam Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia (BRI)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian harus dapat memberikan kegunaan yang jelas 

maka tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Mikro di Bank Rakyat Indonesia (BRI). 

b. Untuk mengetahui apakah dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah tepat sasaran 

atau belum. 

c. Untuk mengetahui upaya hukum debitur yang mengalami kredit 

bermasalah dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat 

Indonesia (BRI). 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terhadap 

proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat 

Indonesia (BRI). 

b. Untuk mencari data mengenai penulisan skripsi ini secara lengkap, 

baik dan benar guna sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Suatu penelitian harus ada manfaat yang timbul maka manfaat 

penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan 

pengembangan ilmu pengetahuan khsusnya Ilmu Hukum. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat atau 

pihak-pihak yang terkait dalam mesnyelesaikan permasalahan yang timbul 
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dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat 

Indonesia (BRI). 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Suatu penalaran dari penulis yang didasarkan atas pengetahuan, teori 

dan dalil dalam upaya menjawab penelitian dituangkan dalam kerangka 

pemikiran teoritis. Pengetahuan diperoleh dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari 

dari sumbersumber bacaan seperti buku teks, jurnal, skripsi dan logika peneliti 

yang telah terbangun dari pengalaman penelitian sebelumnya. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam 

kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi. Dengan metode penelitian akan 

terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.
5
 Maka adapun uraian 

metode penelitian yang dibuat oleh penulis sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan berdasarkan pada perumusan 

masalah yang berarti bertipe jenis penelitian hukum empiris atau non 

doktrinal. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menjelaskan 

tentang pelaksanaan proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro 

serta dapak signifikan kepada masyarakat dalam Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) dan perlindungan hukumnya yang terdapat dalam KUR Mikro di 

Bank Rakyat Indonesia (BRI). 
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2. Metode pendekatan yang digunakan 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan 

yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum 

dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam 

masyarakat. 

3. Lokasi Penelitian  

Pada penelitian ini, penulis mencari data secara langsung di PT. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tulung Cabang Klaten. Pengambilan 

lokasi tersebut dikarenakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia yang 

menjadi salah satu perusahaan BUMN di bidang perbankan yang ditunjuk 

untuk melayani fasilitas Kredit Usaha Rakyat Mikro kepada masyarakat. 

4. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif yang 

menurut Whintney (1960), penelitian deskriptif adalah pencarian fakta 

dengan interpretasi yang tepat yang mempelajari masalah-masalah 

masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, 

kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh dari fenomena.
6
  

5. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya langsung melalui penelitian dengan cara wawancara 
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dengan pihak yang bersangkutan di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit 

Tulung cabang Klaten yang berkedudukan sebagai Kepala Cabang PT. 

Bank Rakyat Indonesia Unit Tulung cabang Klaten dan peneliti 

mengambil dari empat narasumber yang sebagai nasabah Kredit Usaha 

Rakyat Mikro dan kepala Unit serta Account Office di Bank BRI Unit 

Tulung cabang Klaten. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung 

oleh penulis saat melakukan penelitian yang mencakup belangko 

permohonan kredit usaha rakyat mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia, 

catatan, karya ilmiah, laporan ilmiah dan sumber lain yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan di teliti. 

6. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang di ambil penulis yaitu merupaka 

keterangan-keterangan dari pihak yang bersangkutan secara langsung 

terkait dengan permasalahan yang diteliti yang berbentuk hasil 

wawancara dengan pejabat Bank Rakyat Indonesia yang bersangkutan 

dan dengan nasabah Kredit Usaha Rakyat Mikro. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang diambil penulis yaitu merupakan 

sumber data tidak secara langsung untuk memberikan keterangan yang 

membantu sumber data primer yang berbentuk blangko permohonan 
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Kredit Usaha Rakyat Mikro, Karya Ilmiah, Peraturan Perundang-

undangan, literatur, catatan, laporan ilmiah. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian oleh penulis ini  

adalah: 

a. Wawancara  

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai 

metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di 

lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap 

muka langsung dengan responden untruk menanyakan perihal pribadi 

responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun 

persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.
7
 

Peneliti dalan penulisan ini mengambil jenis wawancara secara 

bebas terpimpin yang berarti dengan kebebasan akan dicapai 

kewajaran secara maksimal dapat diperoleh secara mendalam. Masih 

dipertahankannya unsur terpimpin akan memungkinkan masih 

dipenuhinya prinsip-prinsip komparabilitas, serta dapat diarahkan 

secara langsung dan memokok pada persoalan atau hipotesis-hipotesis 

penyelidikan. Dengan begitu semua maksud dapat didekatkan dengan 

cara yang seefisien-efisiennya.
8
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b. Studi Kepustakaan 

Suatu tekinik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

bahan-bahan bacaan atau referensi yang dipergunakan sebagai bahan 

rujukan dalam laporan penelitian dan dokumen-dokumen.
9
 

Dalam penelitian ini maka penulis mengunpulkan data dengan 

mempelajari: 

1) Dokumen-dokumen dan berkas yang diperoleh dari PT. Bank 

Rakyat Indonesia 

2) Bahan-bahan bacaan atau refrensi yang dipergunakan penulis 

sebagai bahan rujukan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

8. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis model interaktif yang menggunakan langkah-langklah 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari wawancara dan studi 

kepustakaan. 

b. Reduksi Data 

Proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi  

data yang diperoleh dari data yamg kasar yang dimuat di catatan 

tertulis. 
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c. Penyajian Data 

Merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan hasil laporan 

penelitian yang dilakukan penulis agar dapat dipahami dan dianalisis 

sesuai dengamn tujuan yang diinginkan. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah intisari dari hasil ekperimen dan 

pernyataan mengenai hubungan hasil eksperimen dengan hipotesis, 

termasuk juga alasan-alasan yang menyebabkan hasil eksperimen 

berbeda dengan hipotesis. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Bab I adalah Pendahuluan. Pendahuluan dalam skripsi penulis memuat 

tetang latar belakang, perumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis, 

penelitian tersebut bertujuan untuk apa, tentang manfaat penelitian penulis, 

metode yang digunakan penulis dalam skripsi dan yang terakhir yaitu 

sistematika skripsi yang digunakan oleh penulis. 

Bab II adalah Landasan Teori. Landasan teori memuat beberapa 

tinjauan yang pertama tinjauan tentang bank yang terdiri dari: pengertian 

bank, sumber hukum perbankan, prinsip operasional perbankan, jenis-jenis 

bank dan usaha bank. Yang kedua tinjauan tentang perjanjian yang memuat: 

pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian dan 

macam-macam perjanjian. Tinjauan yang ketiga tentang wanprestasi meliputi: 
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pengertian wanprestasi, syarat wanprestasi dan macam-macam wanprestasi. 

Tinjauan yang keempat tentang perjanjian kredit yang berisi: pengertian 

perjanjian kredit, bentuk perjanjian kredit, perjanjian kredit sebagai perjanjian 

baku dan isi perjanjian kredit. Tinjauan yang kelima tentang kredit usaha 

mikro meliputi: pengertian Kredit Usaha Rakyat Mikro dan landasan teori 

Kredit Usaha Rakyat. 

Bab III adalah Pembahasan Hasil Penelitian. Pada pembahasan hasil 

penelitian ini berisi tentang bagaimana Proses Pelaksanaan Pemberian Kredit 

Usaha Raklyat Mikro di Bank Rakyat Indonesia (BRI), pemberian Kredit 

Usaha Rakyat Mikro dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap 

pengentasan kemiskinan atau tidak dan yang terakhir upaya hukum bagi 

debitur yang mengalami kredit bermasalah dalam Kredit Usaha Rakyat Mikro 

di Bank Rakyat Indonesia. 

Bab IV adalah Penutup. Di dalam penulisan skripsi penulis dalam 

bagian penutup hanya berisi kesimpulan tentang hasil penelitian dan saran dari 

penulis.  


