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STUDI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM 

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN 

 

Abstrak 

Penerapan prinsip kehati-hatian sangatlah penting  dalam pelaksanaan perjanjian 

kredit. Prinsip kehati-hatian merupakan dasar yang menjadi prinsip dengan 

menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib 

bersikap hati-hati dalam rangka melindungi uang masyarakat yang dipercayakan 

perbankan. Bank memerlukan analisis kredit yang secara hati-hati melakukan uji 

coba kelayakan seseorang yang diberikan kredit.  

 

Kata Kunci: penerapan prinsip kehati-hatian, perjanjian kredit, perbankan.  

 

Abstract 

The application of the prudential principle is very important in the implementation 

of credit agreements. The prudential principle is the basic principle that states that 

banks in carrying out their business functions and activities must be cautious in 

order to protect public money entrusted by banks. The bank requires a credit 

analysis that carefully tests the feasibility of someone who is given credit. 

 

Keywords: the application of the prudential principle, credit agreements, banking.  

 

1. PENDAHULUAN  

Hukum perbankan adalah aturan-aturan, baik aturan pokok maupun aturan 

pelaksanaan, baik menyangkut perdata maupun pidana, baik mengenai 

pengurusan maupun kepemilikan tentang suatu badan usaha pokoknya 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kembali dalam bentuk kredit serta bidang-bidang yang berhubungan dengan 

kegiatan badan usaha tersebut.
1
  Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan prinsip kehati-hatian, bank konvensional 

dan bank syariah harus berhati-hati memilih calon nasabah dalam pengajuan 

permohonan kredit dalam prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi adanya 

wanprestasi oleh debitur atau nasabah.
2
 Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 

                                                           
1
 Naja Daeng. H.R, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 

6. 

2
 SE.,MM. Kasmir 2002, Dasar Dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 3. 
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Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Undang-Undang Perbankan). Perbankan 

Indonesia mempunyai tujuan yang sama yang sangat strategis dan tidak hanya 

berorientasi ekonomis, tetapi juga kepada hal-hal non ekonomis seperti masalah 

stabilitas nasional yang mencangkup antara lain stabilitas polotik dan stabilitas 

sosial.
3
 

Pemilik uang atau barang memberi kepercayaan kepada pihak peminjam 

(debitur) untuk menggunakan uang atau barangnya selama waktu tertentu. 

Peminjaman ini disertai pula kepercayaan bahwa sang debitur dapat 

mengembalikan uang atau barang yang dipinjamkan. Dengan demikian secara 

jelas kredit adalah pemberian pemakaian suatu uang atau barang kepada orang 

lain dalam jangka waktu tertentu dengan bunga jaminan atau tanpa bunga jaminan 

dengan pemberian jasa bunga dan atau tanpa bunga. Dalam pemberian kredit, 

prinsip kehati-hatian adalah melakukan analisis yang mendalam untuk 

memperoleh keyakinan terhadap itikad baik, kemampuan dan kesanggupan calon 

debitor untuk membayar utangnya kembali.
4
 Unsur kepercayaan tidak terbatas 

pada penerima kredit, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan 

kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya. Dalam 

memberikan kredit kepada debitur harus mempunyai kredibilitas atau kelayakan 

untuk memperoleh kredit.  

Dalam proses pemberian kredit perlu diperhatikan prinsip-prinsip 

perkreditan yang dikenal dengan 5 (lima) C, atau “The Five C Of Credit Analysis” 

(Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition).
5

 Prinsip perkreditan 

character (watak) yaitu kredit dengan adanya atas dasar kepercayaan; 

kepercayaan berupa keyakinan terhadap moral watak dan sifat pribadi yang 

positif; penilaian character berupa tingkat kejujuran; integritas dan itikad baik; 

character berupa tingkat kemauan mengembalikan kredit. Prinsip perkreditan 

capacity (kapasitas) yaitu penilaian kemampuan pembayaran, dimana hasil usaha 

                                                           
3
 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Undang-Undang Perbankan). 

4
 Ibid 

5
 Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, 2004, Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan 

Pembiayaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 8 
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baik yang diperoleh akan mampu membayar kredit. Pengukuran capacity dengan 

pendekatan past performance merupakan track record usaha dan financial 

merupakan rata-rata neraca dan R/L. Prinsip perkreditan capital (modal) adalah 

modal sendiri yang dimiliki (Self Financing). Semakin besar modal sendiri, 

semakin besar pula tanggung jawab dan kesungguhannya atau sebaliknya. Besar 

kecilnya capital merupakan neraca perusahaan (owner equity, laba ditahan dll). 

Prinsip perkreditan collateral (jaminan) adalah barang-barang jaminan yang 

diserahkan debitur sebagai alat pengamanan apabila usaha gagal. Sifatnya sebagai 

pelangkap kelayakan usaha. Bentuk jaminan berupa jaminan kebendaan (fisik); 

jaminan tidak berwujud (non fisik); nilai jaminan harus lebih besar dari nilai 

kredit dan aman dari aspek yuridis. Prinsip perkreditan condition of economic 

merupakan analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian yang 

mempengaruhi terhadap kelancaran usaha. Pengaruh kebijakan-kabijakan  

pemerintah terhadap perekonomian atau usaha-usaha tertentu. Penilaian dilakukan 

secara makro dan mikro, bagaimana usaha yang bersangkutan saat ini dan nanti 

secara prospective dan potensinya.  

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan: Pertama, Bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian kredit 

antara perbankan dengan debitur ?; Kedua, Bagaimanakah penerapan prinsip 

kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan? 

Adanya tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat 

pentingkarena dengan tujuan yang tepat menjadikan tolok ukur keberhasilan 

dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: Pertama, 

prosedur dan pelaksanaan perjanjian kredit antara perbankan dengan debitur; 

Kedua, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian kredit 

perbankan. 

 

2. METODE 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan jenis 

penelitiannya adalah deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait 

secara langsung, dimana data primer dari penelitian ini adalah data dari hasil 
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wawancara pegawai bank terkait permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan data 

sekunder yaitu data yang diantaranya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-

buku serta hasil penelitain yang berwujud laporan.
6

  Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu 

metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan 

dengan menganilsa, mendeskripsikan, menafsirkan dan mengintrepetasi data hasil 

lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan.
7
 Dari 

bahan dan data yang diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap 

penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Penerapan Prinsip 

Kehati-hatian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan”. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Proses dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Perbankan dan 

Debitur 

Berdasarkan hasil penelitian prosedur dan pelaksanaan perjanjian kredit antara 

perbankan dengan debitur yang dilakukan pada hari Rabu, 22 April 2020 di Bank 

Mandiri cabang Pasar Legi Solo dengan Bapak  Wida selaku pegawai Bank 

Mandiri, maka diperoleh data sebagai berikut: 

3.1.1 Penetapan Target Market  

Target market merupakan identifikasi awal terhadap suatu usaha oleh calon 

debitur atau kelompok cluster calon debitur yang memiliki potensial sekaligus 

merupakan arah dan prioritas usaha yang akan dibiayai oleh Bank Mandiri. 

Kelompok calon debitur adalah sekelompok calon debitur yang menjadi target 

market di suatu area tertentu dengan jenis usaha yang sama ataupun berbeda.  

3.1.2 Mekanisme Pengumpulan Data dan Credit Checking  

Data dan informasi adalah semua data dan informasi yang diperlukan untuk 

analisa permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
8
  

                                                           
6
 Amirudin dan H. Zaenal Askin, 2004, Penghantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT.Raja 

Garfindo Persada, hal 30. 
7
 Lexi J. Moleong, 1991, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Rosyda Karya, hal. 4. 

8
 Wida, Pegawai Bank Mandiri, Wawancara Pribadi, Surakarta, Rabu, 22 April 2020, pukul 12.00 

WIB. 
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Perijinan sesuai bidang usaha yang berlaku berupa Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP), yautu Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Instansi yang 

berwenang.
9
  

Akta Pendirian (berikut perubahannya) dan data berupa dokumen 

pengesahan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum sesuai dengan 

Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yang berlaku untuk permohonan (calon) 

debitur yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).  

Pembuatan suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standart dan 

ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General 

Aceptep Accounting Priciple), dan lainnya.
10

  

Kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Audited adalah untuk calon 

debitur yang memiliki total aktiva dan/atau omzet diatas Rp. 50 Milyar atau limit 

kredit di atas Rp. 10 Milyar yang ditetapkan oleh Komite Kredit sesuai limit 

kewenangan dengan tetap memperhatikan UU No 40 Tahun 2007.  

Untuk memperoleh informasi mengenai calon debitur, dapat dilakukan 

melalui: solisitasi (kegiatan verifikasi data), kunjungan ke lokasi usaha (on the 

spot), On Desk Melakukan hubungan telepon atau website untuk memperoleh 

informasi debitur, dan referensi 

Informasi yang diperoleh secara langsung dari debitur Bank atau dari 

Manajemen Bank yang menunjukkan bahwa calon debitur layak untuk diberikan 

kredit.  

3.1.3 Penilaian Agunan  

Dasar-Dasar Penetapan Nilai Agunan Menurut Pasal 1 angka 23 UU No. 10 

Tahun 1998, dinyatakan, Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan 

Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Hal-hal yang diperhatikan dalam 

penilaian agunan: persediaan (inventory), piutang dagang, tanah dalam penilaian 

agunan.  

 

                                                           
9
 Wida, Pegawai Bank Mandiri, Wawancara Pribadi, Surakarta, Rabu, 22 April 2020, pukul 12.08 

WIB. 
10

 Wida, Pegawai Bank Mandiri, Wawancara Pribadi, Surakarta, Rabu, 22 April 2020, pukul 

12.12 WIB. 
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3.1.4 Analisa Kredit  

Nota Analisa Kredit (NAK) adalah media untuk mengusulkan dan menganalisa 

permohonan fasilitas kredit (baru, tambahan, perpanjangan) untuk mendapatkan 

persetujuan dari pemegang kewenangan memutus kredit/Komite Kredit sesuai 

kewenangan.  

Jenis Nota Analisa Kredit (NAK) Dalam melakukan analisa kredit dapat 

menggunakan contoh NAK sebagai berikut: NAK untuk limit s.d Rp. 2 Miliar, 

NAK untuk limit di atas Rp. 2 Miliar s.d Rp. 5 Miliar, NAK khusus perpanjangan 

Kredit Modal Kerja (KMK) untuk limit s.d Rp. 2 Miliar, NAK untuk limit di atas 

Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar, dan NAK dimaksud dilampirkan dokumen 

pendukung. Jenis dan format NAK tersebut di atas dapat disesuaikan dan 

merupakan kewenangan dari pemegang kewenangan pada Bank Mandiri cabang 

Pasar Legi Solo. Perubahan format NAK dilaporkan kepada Unit Pembina Sistem 

Kebijakan dan Prosedur.  

3.1.5 Credit Scoring dan Credit Rating  

SME Scoring System (SMESS) digunakan sebagai scoring tools dalam proses 

analisa kredit business banking untuk limit s.d Rp. 5 Miliar per debitur.  Credit 

Rating merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat risiko gagal 

bayar/default calon debitur. 

3.1.6  Covenant  

Covenant merupakan persyaratan kredit yang ditentukan Bank dan disetujui 

debitur yang tertuang dalam perjanjian kredit untuk melakukan dan/atau tidak 

melakukan tindakan tertentu selama fasilitas kredit berjalan.  

3.1.7 Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)  

SPPK adalah surat penawaran pemberian kredit kepada calon debitur atas 

permohonan kredit yang diajukannya, yang mencantumkan ketentuan dan 

persyaratan fasilitas kredit yang ditawarkan.  

3.1.8 Perjanjian Kredit  

Perjanjian kredit (credit/loan agreement) merupakan salah satu perjanjian yang 

dilakukan antara bank dengan nasabahnya.  
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3.1.9 Jenis Perjanjian Kredit 

Perjanjian Kredit terdiri dari Notariil dan dibawah tangan. Perjanjian kredit 

dengan limit s.d Rp.5 Milyar dapat dilakukan dibawah tangan, sedangkan 

Perjanjian kredit dengan limit > Rp 5. Miliar harus dibuat secara notariil, kecuali 

Kredit Agunan Deposito (KAD) dan kredit Program yang diatur tersendiri. 

Penetapan jenis PK yang akan digunakan merupakan kewenangan pemegang 

kewenangan memutus kredit/Komite Kredit sesuai limit kewenangan. 

3.1.10 Penyusunan Perjanjian Kredit 

Proses pembuatan penerbitan perjanjian kredit secara notariil, pada tahap awal 

didahului oleh Bank Mandiri cabang Pasar Legi Solo mengajukan kepada notaris 

untuk memohon bantuan notaris agar membuat perjanjian kredit atas nama calon 

debitur. Pengajuan permohonan pembuatan perjanjian kredit diajukan dalam 

bentuk tersurat, yang didalamnya terlampir: Surat Persetujuan Pemberitahuan 

Kredit (SPPK), Photo copy kartu identitas calon debitur, Photo copy sertifikat 

bukti kepemilikan agunan, dan dokumen pendukung lainnya, seperti akta 

pendirian perusahaan dan akta perizinan perusahaan. 

Prosedur dan Proses Pelaksanaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dibawah 

50 juta disebut sebagai kredit sederhana, yaitu sebagai berikut: Pengumpulan 

persyaratan, Pengecekan Informasi Debitur melalui OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan), Analisis hasil ideb OJK , melakukan Proses Survey, meliputi: survey 

usaha, tempat tinggal, jaminan, pengimputan proses system, pembukaan rekening 

oleh nasabah atau debitur, penandatanganan perjanjian kredit, dan proses 

pencairan dana. 

3.2 Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Perjanjian 

Perbankan 

Prosedur pemberian kredit modal usaha pada Bank Mandiri cabang Pasar Legi 

Solo diperlukan adanya analisa kredit yang secara hati-hati melakukan review atas 

kelayakan seseorang diberikan kredit. Dapat dilihat pada tahapan sebelum 

pemutusan kredit, yaitu melalui pengumpulan data, credit checking, penilaian 

agunan, analisis kredit, lalu kemudian dilakukan credit scoring dan credit rating. 

Proses pembuatan penerbitan perjanjian kredit pada PT. Bank Mandiri juga telah 

sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan, didahului dengan analisis 
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secara hati-hati dan akurat atau disebut comply. Comply termasuk pengecekan 

izin-izin usaha atau legalitas calon debitur, penutupan asuransi penilaian agunan 

yang akan menjaga kualitas data perkreditan.  

Bank Mandiri untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit 

atau pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 

character atau watak atau kepribadian; capacity atau kemampuan; capital atau 

modal; condition of economic atau kondisi ekonomi; collateral atau jaminan. 

Prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada Bank Mandiri 

cabang Pasar Legi Solo pun telah melaksanakan prinsip The Fives of Credit atau 

5C dalam memperhatikan faktor-faktor debitur.
11

  

Penerapan prinsip kehati-hatian berdasarkan perspektif ke Islaman 

terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 merupakan nasihat dan bimbingan dari 

Allah bagi hamba-hambaNya yang beriman jika mereka melakukan muamalah 

secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga 

jumlah dan batas muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.
12

 

 َكاتِبَ  يَأْبََ َوال بِاْلَعْدلَِ َكاتِبَ  بَْينَُكمَْ َوْليَْكتُبَْ فَاْكتُبُوهَُ ُمَسم ًّى أََجلَ  إِلَى بَِدْينَ  تََدايَْنتُمَْ إَِذا آَمنُوا الَِّذينََ أَيُّهَا يَا

َُ َعلََّمهَُ َكَما يَْكتُبََ أَنَْ ََ َوْليَتَّقَِ اْلَحقَُّ َعلَْيهَِ الَِّذي َوْليُْملِلَِ فَْليَْكتُبَْ ّللاَّ  َكانََ فَإِنَْ َشْيئًّا ِمْنهَُ يَْبَخسَْ َوال َربَّهَُ ّللاَّ

يعَُيَْستَطَِ ال أَوَْ َضِعيفًّا أَوَْ َسفِيهًّا اْلَحقَُّ َعلَْيهَِ الَِّذي  َشِهيَدْينَِ َواْستَْشِهُدوا بِاْلَعْدلَِ َولِيُّهَُ فَْليُْملِلَْ هُوََ يُِملََّ أَنَْ 

نَْ َواْمَرأَتَانَِ فََرُجلَ  َرُجلَْينَِ يَُكونَا لَمَْ فَإِنَْ ِرَجالُِكمَْ ِمنَْ هََداءَِ ِمنََ تَْرَضْونََ ِممَّ رََ إِْحَداهَُما تَِضلََّ أَنَْ الشُّ  فَتَُذكِّ

هََداءَُ يَأْبََ َوال األْخَرى إِْحَداهَُما ا تَْكتُبُوهَُ أَنَْ تَْسأَُموا َوال ُدُعوا َما إَِذا الشُّ ا أَوَْ َصِغيرًّ  َذلُِكمَْ أََجلِهَِ إِلَى َكبِيرًّ

َِ ِعْندََ أَْقَسطَُ  فَلَيْسََ بَْينَُكمَْ تُِديُرونَهَا َحاِضَرةًَّ تَِجاَرةًَّ تَُكونََ أَنَْ إاِل تَْرتَابُوا أاَل َوأَْدنَى لِلشَّهَاَدةَِ َوأَْقَومَُ ّللاَّ

 بُِكمَْ فُُسوقَ  فَإِنَّهَُ تَْفَعلُوا َوإِنَْ َشِهيدَ  َوال َكاتِبَ  يَُضارََّ َوال تَبَايَْعتُمَْ إَِذا َوأَْشِهُدوا تَْكتُبُوهَا أاَل ُجنَاحَ  َعلَْيُكمَْ

ََ َواتَّقُوا َُ َويَُعلُِّمُكمَُ ّللاَّ َُ ّللاَّ   (٢٨٢) َعلِيمَ  َشْيءَ  بُِكلَِّ َوّللاَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia 

sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka 
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(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 

baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan 

(yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu”.  

Sedangkan dalam surat Al-Baqarah Ayat 283 menjelaskan pemberian 

barang jaminan hukumnya tidak wajib secara ijma’ ulama, dan pemberian barang 

jaminan merupakan pengganti penulisan hutang; jika penulisan hutang hukumnya 

wajib maka semestinya pemberian barang jaminan hukumnya wajib pula, namun 

tidak berlaku demikian. 

ا بَْعُضُكمَْ أَِمنََ فَإِنَْ َمْقبُوَضة َ فَِرهَانَ  َكاتِبًّا تَِجُدوا َولَمَْ َسفَرَ  َعلَى ُكْنتُمَْ َوإِنَْ  أََمانَتَهَُ اْؤتُِمنََ الَِّذي فَْليَُؤدَِّ بَْعضًّ

ََ َوْليَتَّقَِ َُ قَْلبُهَُ آثِمَ  فَإِنَّهَُ يَْكتُْمهَا َوَمنَْ الشَّهَاَدةََ تَْكتُُموا َوال َربَّهَُ ّللاَّ  (٢٨٢) َعلِيمَ  تَْعَملُونََ بَِما َوّللاَّ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, 

maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Bahwa prosedur dan pelaksanaan perjanjian kredit antara perbankan dengan 

kreditur yang membedakan terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang 

ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing- masing dengan tetap 

memperhitungkan persaingan. Perjanjian kredit diatas 50 juta, yaitu: pertama, 

penerapan target market, biasanya ditentukan terlebih ahulu target market yang 
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dianggap Bank Mandiri mampu dan unggul pada potensi usahanya; kedua, 

mekanisme pengumpulan data berupa data dan informasi mengenai debitur, data 

perijinan usaha dan akta pendirian PT, data keuangan debitur, laporan keuangan 

audited, setelah itu metode memperoleh informasi mengenai calon dengan 

mengakses menggunakan komputer atau melakukan survey secara langsung; 

ketiga, penilaian agunan berupa jaminan debitur yang diberikan kepada Bank 

Mandiri; keempat, analisis kredit berupa analisis yang dilakukan dengan nota 

analisis kredit; kelima, Credit Scoting dengan limit s.d 5 milyard dan Credit 

Rating untuk mengukur resiko gagal bayar; keenam, Convenant; ketujuh, Surat 

Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) agar debitur memahami persyaratan 

pemberian kredit yang diperlukan Bank; kedelapan, perjanjian kredit harus dibuat 

tertulis dan ditanda tangani oleh Bank dan nasabah debitur sebelum dilakukan 

pencairan. Prosedur dan Proses Pelaksanaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dibawah 

50 juta disebut sebagai kredit sederhana, yaitu sebagai berikut: pertama, 

pengumpulan persyaratan (Foto Copy KTP, Foto Copy KK, Foto Copy Surat 

Nika, Foto Copy Jaminan berupa BPKB atau Sertifikat, Surat Keterangan Usaha 

dari Kelurahan); kedua, pengecekan Informasi Debitur melalui OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan); ketiga, analisis hasil ideb OJK; keempat, Melakukan proses Survey 

berupa survey usaha, tempat tinggal, jaminan; kelima, pengimputan proses 

system; keenam, pembukaan rekening oleh nasabah debitur; ketujuh, 

penandatanganan perjanjian kredit; kedelapan, proses pencairan dana. 

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian kredit 

perbankan, keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah merupakan 

faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank Mandiri. Bank Mandiri untuk 

memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus 

melakukan penilaian yang seksama terhadap character atau watak atau 

kepribadian; capacity atau kemampuan; capital atau modal; condition of 

economic atau kondisi ekonomi; collateral atau jaminan. Prosedur dan 

pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada Bank Mandiri cabang Pasar Legi 

Solo pun telah melaksanakan prinsip The Fives of Credit atau 5C dalam 

memperhatikan faktor-faktor debitur. Penerapan prinsip kehati-hatian berdasarkan 

perspektif keislaman diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. 
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4.2 Saran 

Pihak Bank Mandiri dalam menggunakan prinsip kehati-hatian dan syarat kredit 

dalam memberikan kredit nasabah sangatlah penting dan mendasar. Bank Mandiri 

harus selalu menggunakan prinsip kehati-hatian agar tidak ada resiko apa saja 

yang akan timbul apabila pihak bank tidak hati-hati dalam menjalankan kegiatan 

usahanya agar Bank Mandiri tidak rugi.  

Setiap nasabah debitur yang melakukan kredit dengan Bank Mandiri harus 

memiliki tanggungjawab dan selalu bersikap jujur agar pihak Bank tidak 

dirugikan dan nasabah debitur tidak mendapat kartu hitam. Nasabah debitur harus 

memberikan data yang benar adanya dan akurat. Perjanjian antara nasabah debitur 

dengan Bank Mandiri harus dilaksanakan oleh nasabah debitur sesuai dengan 

syarat dan ketentuan usaha mikro yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Sebab apabila 

nasabah debitur melanggar akan ada akibat hukumnya yang diselesaikan di tempat 

hukum yang umum dan kantor kepanitraan pengadinal negeri yang wewenangnya 

berada di wilayah tempat kedudukan Bank Mandiri yang memberi kredit. 
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