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IE\!TANG POKOK-POKOK PfRBANKAN 

Pc berian Kredit yang dilakukan oleh Bank sebagai pihak kreditur kepada 

Pq:a"'':U 'l:a:cn (nasabah/dt:bitur) harus dilalukan dengan analisis terlebih dahulu, Hal ini 

=t;!undari agar kredit yang akan diberikan benar-benar arnan dan kredit tersebut 

cxet sena tidak akan berakibat sulit untuk djtagih kembali. 

Pcngcrtian Kredit mcnurut Undang-Undang Perbankan No. I 0 tahun 1998 adalah 

pcnvediaan Uang atau Tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

penctujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

wa11bkan pihak pcminjam melunasi hutangnya setclah jangka waktu tertentu dengan 

��:rWJ bunga 

Pcmberian kredit ini dilakukan dengan berdasarkan atas saling percaya antara 

oclah pihak.l lal ini dimaksudkan agar kredit yang disalurkan akan dikembalikan 

untuk meyakjnkan Bank bahwa sinasabah mempunya1 kewajiban untuk membayar 

C::l)ali pmJaman scsuai dengan jangka waktu yang telah ditcntukan �rta d.:ngan imbalan 

Bank dalam membcrikan kredit mclakukan analis1s 1uga mcnyenakan jamman 

Kf:ag;!l salah satu kriteria pcnilaian dalam pemberian kredit. lujuan danpada jaminan ini 

a!;J!Jb untuk melindungi krcdit dari resiko kerugian. baik yang disengaja maupun tidak 

d.5i:ng:l,;:l sena jamman yang tcrsebut hendaknya melebihi jumlah kredit yang telah 
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bcrikan Dan pada umumnya kritcria penilaian kredit yang dilakukan oleh bank dengan 

mc�gw:clan analisis 5 C dan 7 P yaitu : Character. capasit). ColetcrJI. Condition. dan 

.:bn l'crsonJlity. Party. Pcrposc. Prospect. Payment. Prolitability dan Protection 

pcmlaian analisis diatas maka bank dapat mcmutuskan apakah krcdit tcrsebut layak 

udak untuk dibcrikan. 

Mm ena1 r osedur pc111berian krcdit adalah mcrupakan tahap-tahap yang harus 

5Cbdt11m suatu krcdit diputuskan untuk dikucurkan agar bank dapal dalam menilai 

u pem1ohonan kredit . Dalam hal ini bank mcnentukan penilaian dan 

";Cr>•ar31:m yang telah ditetapkan oleh pihak bank. 

P.:nyclesaian krcdit macet pada Bank Rak-yat Indonesia (BR!) ini b1asanya 

"1kan dc:ngan memberikan Surat tcguran kepada Pegawai 1-:egeri untuk melunasi 

�nya l ctapi pada umumnya kredit macet di Bank Rayat Indonesia dapat diatasi 

dib.renakan adanya jaminan yaitu SK.Pegawai Negeri dan dilakukan dcngan pemotongan 

seuap bulannya oleh pihak bank melalui Surat Kuasa 
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