
BAB II

TINJAUAN UMUM, PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

A. Tinjauan Pustaka 
1. Prinsip Good Corporate Governance pada Koperasi 

Good Corporate Governance sebagai suatu konsep maka di dalam

penerapannya diperlukan dasar-dasar / kaidah sebagai suatu pedoman atau

landasan  dalam menjabarkan  konsep dari  Good Corporate  Governance

tersebut.  1 Landasan ini akan digunakan sebagai pedoman atau pegangan

dalam  setiap  penerapan  prinsip-prinsip  dari  tindakan  yang  hendak

dilakukan di dalam mewujudkan kaidah dari Good Corporate Governance

yang akan menentukan titik  keberhasilan dari  aplikasi  penerapan  Good

Corporate Governance di masing-masing badan usaha. Secara garis besar

ada 5 (lima) Prinsip Dasar yang terkandung di  dalam  Good Corporate

Governance, sebagai berikut. 2

1) Transparancy (Keterbukaan Informasi) 
(a)Koperasi wajib  terbuka  dalam setiap  penjabaran  informasi  secara

akurat, mudah diakses, memadai, dan dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya  oleh  stakeholders sesuai  dengan  haknya  masing-

masing. 
(b)Informasi yang dijabarkan tidak hanya terbatas pada visi, misi, tetapi

juga  sasaran  usaha  serta  strategi  Perusahaan, susunan  struktur

1 Achmad D. Mas. 2005. Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya dalam
Konteks Indonesia Ed.2. Jakarta:Jagad Prima Mandiri, hlm. 19

2 Ibid, hlm. 23
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kepengurusan, kompensasi, kondisi keuangan, pengendalian intern,

dan sistem pelaksanaan Good Corporate Governance.
(c)Prinsip  transparansi  yang  dikandung  oleh  koperasi  juga  tidak

mengurangi  kewajiban  untuk  melindungi  setiap  informasi  yang

bersifat rahasia berkaitan dengan koperasi yang telah sesuai dengan

Peraturan serta ketentuan Hukum yang berlaku. 
(d)Kebijakan dari koperasi wajib tertulis serta dikomunikasikan kepada

setiap  stakeholders yang  memiliki  hak  untuk  mengetahui  dan

memperoleh informasi mengenai setiap kebijakan tersebut.
2) Accountability (Akuntabilitas) 

(a)Koperasi wajib  menetapkan  segala  bentuk  tanggung  jawab  yang

jelas darin setiap masing-masing organ koperasi yang sejalan dengan

visi dan misi serta sasaran usaha dan strategi dari koperasi.
(b)Koperasi wajib meyakini bahwa organ di dalam organisasi memiliki

kompetensi  yang  sejalan  dengan  tanggungjawab  serta  memahami

masing-masing perannya dalam penerapan GCG. 
(c)Perusahaan wajib memastikan dan menetapkan prosedur check and

balance system di dalam pelaksanaan Perusahaan. 
(d)Koperasi wajib  mempunyai  ukuran  dari  kinerja  yang menyangkut

semua jajaran dari koperasi yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang

telah  disepakati  serta  konsisten  dalam  menjalankan  nilai  tersebut

(corporate  values),  strategi  dan  juga  sasaran  Perusahaan  yang

hendak dicapai  dan juga  memiliki  reward and punishment sistem

dalam kebijakannya.
3) Responsibility (pertanggungjawaban) 

(a)Demi  menjaga  kelangsungan  dari  usahanya  maka  koperasi wajib

berpegang  teguh  pada  prinsip  kehati-hatian  serta  menjamin

pelaksanaan.
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(b)Koperasi wajib berperan sebagai  good corporate governance yang

berkaitan  dengan  kepedulian  terhadap  lungkungan  sekitar  swerta

menerapkan tanggung jawab sosial dalam pelaksanaannya.
4) Independency (Kemandirian) 

(a) Kebijakan  di  dalam  pengambilan  keputusan  yaitu  tanpa  adanya

tekanan  maupun  intervensi  yang  mempengaruhi  keputusan  dari

pihak manapun. 
(b) Koperasi wajib menghindari adanya dominasi yang tidak wajar baik

dari pihak stakeholders maupun pihak manapun serta tidak mudah

terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun pihak lain dan bebas

dari adanya benturan kepentingan.
5) Fairness (kesetaraan dan kewajaran)

(a) Koperasi bertanggungjawab  terhadap  segala  kepentingan  yang

menyangkut  hak  dari stakeholders yang  sesuai  dengan  asas

kesetaraan dan asas kewajaran. 
(b) Koperasi wajib  terbuka  menerima  segala  masukan  serta

menyampaikan pendapat atau saran demi kepentingan koperasiserta

memiliki  akses  terhadap terhadap informasi  yang sejalan  dengan

prinsip keterbukaan.

2. Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) 

Prinsip  kehati-hatian  (prudential  principle)  dalam  Koperasi

Simpan Pinjam (KSP)  adalah suatu asas  atau  prinsip  yang menyatakan

bahwa  Koperasi  Simpan  Pinjam (KSP) dalam menjalankan  fungsi  dan

kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana

masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian adalah asas
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terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) dalam menjalankan kegiatan usahanya. 3

Prinsip  kehati-hatian  mengharuskan  pihak  Koperasi  Simpan

Pinjam  (KSP) untuk  selalu  berhati-hati  dalam  menjalankan  kegiatan

usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan

perundang-undangan  berdasarkan  profesionalisme  dan  iktikad  baik.

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga  prudential principle, diambil dari

kata  dalam Bahasa  Inggris  “prudent“  yang  artinya  “Bijaksana”.  Istilah

prudent sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen

bank.  Istilah  tersebut digunakan untuk ”asas kehati- hatian” oleh karena

itu,  di  Indonesia  muncul  istilah  pengawasan  Koperasi  Simpan  Pinjam

(KSP) berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian

tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda. 4

Prudent  yang  berarti  bijaksana  atau  asas  kehati-hatian  bukanlah

merupakan  istilah  baru,  namun  mengandung  konsepsi  baru  dalam

menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang

melekat  pada  usaha  bank.  Jadi  prudential  merupakan  konsep  yang

memiliki unsur sikap,  prinsip,  standar  kebijakan dan teknik manajemen

risiko  bank  yang  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  menghindari  akibat

sekecil  apapun yang dapat membahayakan atau merugikan  stakeholders

terutama para depositor dan nasabah. 5

3 Rachmadi Usman,  Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia,  (Jakarta; PT Gramedia
Pustaka Utama, 2014), Hal. 27

4 Ibid
5 Permadi,  Gandapradja,  Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank,  Jakarta:  PT.Gramedia

Pustaka Utama, 2012, h. 21.
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Prinsip kehati-hatian dapat  didefinisikan sebagai  suatu  asas  atau

prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan

usahanya  wajib  bersikap  hati-hati  dalam  rangka  melindungi  dana

masyarakat  yang  telah  dipercayakan  kepadanya.  6 Prinsip  kehati-hatian

adalah  suatu  asas  atau  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  bank  dalam

menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam

rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. 7 

Dari  beberapa  pengertian  di  atas  penulis  dapat  menyimpulkan

bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan

oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati

dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat

agar  bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi  yang baik dengan

kinerja yang baik pula. 

Prinsip  kehati-hatian  sangat  diperlukan  terutama  dalam  hal

penyaluran kredit karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan

dari  lembaga keuangan itu sendiri  (dalam hal  ini  koperasi),  akan tetapi

dana  yang  berasal  dari  masyarakat  sehingga  perlu  penerapan  prinsip

kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang

tepat,  pengawasan dan pemantauan yang baik,  perjanjian  yang sah dan

memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi

perkreditan yang teratur dan lengkap. 8

6 Veithzal  Rivai,  Teori,  Konsep  dan  Aplikasi  Panduan  Praktis  Untuk  Lembaga
Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008, h. 617

7 Ghazali, Djoni S. & Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
8 Ibid
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Prinsip kehati-hatian bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut

dapat  kembali  tepat  pada  waktunya  sesuai  dengan  perjanjian  kredit.

Apabila  kredit  yang  telah  disalurkan  kepada  masyarakat  dalam jumlah

besar tidak dibayar  kembali  secara tepat  pada waktunya,  maka kualitas

kredit  dapat digolongkan menjadi  Non Performing Loan (NPL).  Prinsip

kehati-hatian  perkreditan  meliputi  kebijakan  pokok  perkreditan,  pokok-

pokok pengaturan pemberian kredit, tata cara penilaian suatu kredit, dan

profesionalisme dan integrasi pejabat perkreditan. 9

Dalam  menyalurkan  kredit,  setiap  lembaga  keuangan  harus

berpedoman  pada  prinsip-prinsip  pemberian  kredit  agar  resiko  kredit

macet  dapat  diminimalisasi.  Faktor–faktor  penyebab  kredit  macet

disebabkan dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank.

Sisi debitur memiliki kelemahan pada faktor keuangan, faktor manajemen,

faktor operasional. Sisi Bank disebab kelemahan sejak awal dalam proses

pemberian  kredit,  itikad  tidak  baik  dan  atau  kekurangmampuan  dari

pegawai/pejabat bank, serta kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan

kredit.  Dari sisi  ekstern debitur dan bank adalah kelemahan disebabkan

oleh force majeure, perubahan-perubahan lingkungan eksternal, perubahan

peraturan pemerintah. 10

3. Faktor Penyebab Kredit Macet
Berikut faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet. 11

9 Neni Sri Imaniyati, 2010,  Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Cetakan Pertama,
PT. Refika Aditama, Bandung, h. 20

10 Afandi,  Pandi.  2018.  ”Analisis  Implementasi  7C  Bank  BPR  dalam  Menentukan
Kelayakan Pemberian Kredit pada Nasabah (studi kasus pada PD BPR Bank Salatiga dan PT BPR
Kridaharta Salatiga). Jurnal Among Makarti, Vol. 3 No. 5 Juli 2018

11 Ibid
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a. Faktor keuangan

Faktor-faktor keuangan sebagai penyebab kredit macet antara lain;

hutang  meningkat  sangat  tajam,  hutang  meningkat  tidak  seimbang

dengan  peningkatan  asset,  pendapatan  bersih  menurun,  penurunan

penjualan  dan  laba  kotor,  biaya  penjualan  biaya  umum  dan  biaya

administrasi  meningkat,  piutang  tak  tertagih  meningkat,  perputaran

persediaan semakin lambat, keterlambatan memperoleh neraca nasabah

secara teratur, tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu. 12

b.Faktor manajemen
Faktor-faktor manajemen yang menyebabkan kredit bermasalah

antara  lain  perubahan dalam manajemen dan kepemilikan,  tidak  ada

kaderisasi  dan  job  description  yang  jelas,  sakit  atau  meninggalnya

orang  penting  dalam  perusahaan,  kegagalan  dalam  perencanaan

pengembangan bisnis, manajemen puncak didominasi oleh orang yang

kurang  cakap,  pelanggaran  terhadap  perjanjian  atau  klausula  kredit,

penyalahgunaan  kredit,  pendapatan  naik  dengan  kualitas  menurun,

rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan, sistem pengelolaan

usaha  yang  tidak  memberikan  kepuasan  kepada  pegawai  sehingga

banyak pegawai melakukan pemogokan. 13

c .Faktor operasional 
Faktor-faktor  operasional  yang  menyebabkan  kredit  bermasalah

antara lain: Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin menurun,

terhambatnya  pasokan  bahan  baku  atau  bahan  penolong,  kehilangan

satu atau lebih pelanggan utama, pembinaan sumber daya manusia yang

12 Ibid
13 Ibid
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tidak baik,  tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah

ketinggalan,  sistem  operasional  tidak  efisien,  disteribusi  pemasaran

yang terganggu, operasional perusahaan mencemari lingkungan. 14

Ketiga sisi yakni sisi nasabah, sisi bank maupun sisi eksternal

akan  saling  mempengaruhi  kelancaran  pembiayaan  atau  kredit  pada

perbankan, apabila satu sisi tidak berjalan dengan baik maka menjadi

penyebab pembiayaan menjadi  bermasalah.  Apabila  difokuskan pada

sisi  nasabah,  telah  diketahui  setiap  analisis  pembiayaan  selalu

menggunakan prinsip 6C, 3R, dan 7P. 

Ada  beberapa  prinsip–prinsip  penilaian  kredit  yang  sering

dilakukan yaitu dengan analisis 6C, 3R, dan 7P. Dimana ketiga prinsip

ini memiliki persamaan, yaitu apa yang terkandung dalam 6C dirinci

lebih lanjut dalam prinsip  3C dan  7P  kemudian di dalam prinsip  3 C

dan  7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas

dari  6C.  Prinsip  pemberian  kredit  dengan  analisis  6C  kredit  dapat

dijelaskan sebagai berikut. 15

1) Character (sifat atau watak) 
Watak/Karakter  dari  setiap  orang  yang  mengajukan

permohonan kredit haruslah benar-benar dapat dipercaya. Hal ini

tercermin dari latar belakang calon debitur baik dari segi pekerjaan

maupun pribadi. 
2) Capital (modal) 

14 Ibid
15 Kasmir. 2011. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT.

Rajagrafindo Persada, h. 93.
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Untuk  melihat  kondisi  keuangan  perusahaan  dan

penggunaannya  dalam  menjalankan  usaha.  Kondisi  keuangan

tersebut  dapat  dilihat  dari  laporan  keuangan  perusahan  dengan

mengukur rentabilitas, likuiditas dan solvabilitasnya
3) Capacity (kemampuan) 

Penilaian  terhadap  calon  nasabah  kredit  dalam  hal

kemampuan  memenuhi  kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam

perjanjian  pinjaman  atau  kredit  untuk melunasi  pokok pinjaman

serta bunga sesuai dengan syarat yang diperjanjikan. 
4) Condition of Economic (kondisi perekonomian) 

Dalam  menilai  suatu  kredit  juga  harus  memperhatikan

berbagai situasi seperti keadaan perekonomian, sosial budaya dan

peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah.

Apakah  situasi  tersebut  dapat  merangsang  perkembangan  usaha

calon debitur dan sebaliknya. 
5) Collateral (agunan atau jaminan) 

Merupakan  jaminan  yang  diberikan  oleh  calon  debitur

sebagai  pengaman  atas  kredit  tersebut.  Besarnya  nilai  jaminan

minimal  sama dengan besarnya kredit  yang diberikan atau lebih

baik jika nilai dari barang jaminan tersebut lebih besar dari nominal

kredit yang diberikan. 
6) Constraint (kendala) 

Merupakan  penilaian  terhadap  batasan-batasan  untuk

melakukan usaha di suatu tempat. Misalnya pembangunan pabrik

kelapa  sawit  hendaknya  memperhatikan  daerah  sekitar  sehingga

tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut. 16

16 Ibid
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1) Personality (kepribadian) 
Menilai  nasabah  dari  segi  kepribadiannya  atau  tingkah

lakunya  seharihari  maupun  masa  lalunya. Personality  juga

mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam

menghadapi masalah. Personality  hampir sama dengan character

dari 6C. 
2) Party (golongan) 

Mengklasifikasikan nasabah ke  dalam klasifikasi  tertentu

atau  golongan–golongan  tertentu  berdasarkan  modal,  loyalitas,

serta  karakternya.  Sehingga  nasabah  dapat  digolongkan  ke

golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda

pula dari bank. 
3) Porpose (tujuan) 

Mengetahui  tujuan  nasabah  dalam  mengambil  kredit,

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 
4) Prospect (prospek dimasa yang akan datang) 

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah

menguntungkan  atau  tidak,  atau  dengan  kata  lain  mempunyai

prospek atau sebaliknya. 
5) Payment (sumber pembayaran) 

Merupakan  ukuran  bagaimana  cara  nasabah

mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana

saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. 
6) Profitability (kemampuan memperoleh laba) 

Menganalisis  bagaimana  kemampuan  nasabah  dalam

mencari laba. 
7) Protection (perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit  yang disalurkan

oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan.
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Berikut merupakan penjelasan 3R sebagai berikut. 17

1) Return/Returning (hasil yang dicapai) 
Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil  yang akan

dicapai  oleh  debitur  setalah  dibantu  dengan  kredit  oleh  bank.

Persoalanya  adalah  apakah  hasil  tersebut  dapat  untuk  menutup

pinjaman  serta  bersamaan  dengan  itu  memungkinkan  pula

usahanya  terus  berkembang  atau  tidak.  Return  disini  apat  pula

diartikan  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  bank  apabila

memberikan kredit kepada pemohon. 
2) Repayment (pembayaran kembali) 

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama calon debitur

dapat  membayar  kembali  pinjaman  sesuai  dengan  kemampuan

membeyar kembali dan apakah kredit harus diangsur atau dilunasi

sekaligus diakhir periode. 
3) Risk Bearing Ability (kemampuan untuk menanggung resiko) 

Dalam  hal  ini  bank  harus  menilai  sampai  sejauh  mana

debitur  mampu  menanggung  risiko  kegagalan  apabila  terjadi

sesuatu yang tidak diinginkan. 

B. Hasil Penelitian
1. Prinsip Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

a. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang  Perkoprasian

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian, baik

sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, koperasi

berperan  serta  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  adil  dan

makmur  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945

17 Ibid
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dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama

berdasar  atas  asas  kekeluargaan dan demokrasi  ekonomi. 18 Koperasi

adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-seorang  atau  badan

hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas

asas kekeluargaan. 19

Berdasarkan  uraian  di  atas, prinsip  kehati-hatian  ditunjukkan

dalam  Pasal  1  Undang-undang nomor  25  tahun  1992  tentang

Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah:
“Badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-seseorang  atau
badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya
berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 20

Penjelasan dari pasal 1 Undang-undang nomor 25 tahun 1992

tentang Perkoperasian di atas, koperasi dalam memberikan kredit atau

pinjaman menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu berdasarkan prinsip

koperasi. Prinsip tersebut adalah 7P, 6C, dan 3R ditambah dengan asas

kekeluargaan. 
Prinsip  kehati-hatian  koperasi  dengan  asas  kekeluargaan

merupakan dua hal yang saling bersebrangan. Hal inilah yang menjadi

suatu  pertanyaan  tersendiri  mengenai  penerapan  asas  kekeluargaan

dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada

koperasi simpan pinjam. Sebab tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kedua

hal ini memiliki konsekuensi yang berbeda mengenai perkreditan. Pada

18 UU No. 25/1992 Tentang Koperasi Simpan Pinjam
19 Ibid
20 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
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prinsip kehati-hatian, pemberian kredit harus diberikan secara hati-hati

dengan  mempertimbangkan  syarat  7P,  6C,  dan  3R atas  anggota-

anggotanya,  sedangkan  asas  kekeluargaan  mengedepankan  dalam

hubungan  yang  lebih  sekedar  kepercayaan  seperti  halnya  anggota

keluarga.

Tujuan Koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU

No.  25 Tahun  1992  tentang  Perkoperasian,  yaitu  memajukan

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

serta  ikut  membangun  tatanan  perekonomian  nasional  dalam rangka

mewujudkan masyarakat  yang maju,  adil,  dan makmur berlandaskan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 21

Berdasarkan  uraian  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan

Koperasi adalah:

1) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi.
2) Memajukan kesejahteraan masyarakat. 
3) Membangun tatanan perekonomian nasional.

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui

kegiatan simpan pinjam. Berikut peran dan fungsi koperasi berdasarkan

fungsi simpanan dan pinjaman. 22

1) Peran dan Fungsi Simpanan
(a) Uang simpanan  dan tabungan  akan  lebih  aman,  terjamin,  dan

produktif.
(b) Pengumpulan  uang  simpanan  dan  tabungan  akan  meningkat

jumlahnya dan menjadi investasi pada masa hari tua.
(c) Simpanan  dan  tabungan  itu  akan  diterima  kembali  secara

keseluruhan  apabila  pada  suatu  saat  berhenti  sebagai  anggota
Koperasi Simpan Pinjam.

21 Pasal 3 UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian
22 Hendar, 2010, Manajemen Perusahaan Koperasi, Erlangga, Jakarta, h. 88
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(d) Mendorong agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung
pada koperasi.

(e) Pengumpulan  dana  simpanan  dan  tabungan  menjadi  investasi
untuk membantu  usaha  para  anggota  melalui  penyaluran  dana
kredit.

2) Peran dan Fungsi Pinjaman
(a)Melalui  penyaluran  dana  kredit  itu  akan  dapat  meningkatkan

pendapatan  para  anggota  dan  sekaligus  mengentaskan
kemiskinan.

(b) Pelayanan pemberian kredit sangat cepat dan mudah tanpa
agunan atau jaminan kredit.

(c)Pemberian kredit dengan bunga sangat rendah.
(d) Pada  akhir  tahun  buku  jasa  bunga  kredit  itu  dibagikan

kepada  para  anggota  setelah  dikurangi  biaya  operasional,  dana
cadang dan dana pengembangan kredit, sesuai dengan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Karakteristik  koperasi  berbeda  dengan  badan  usaha  lain.

Perbedaan  antara  koperasi  dengan  bentuk  perusahaan  lainnya  tidak

hanya terletak pada landasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip

pengelolaan organisasi dan usaha yang dianut. 

Prinsip-prinsip  pengelolaan  koperasi  merupakan  penjabaran

lebih  lanjut  dari  asas  kekeluargaan  yang  dianutnya. Sejarah  prinsip

koperasi dikembangkan oleh koperasi konsumsi di Rochdale. Prinsip-

prinsip  Koperasi  Rochdale  atau  the  principles  of  Rochdale adalah

sebagai berikut: 23

1) Barang-barang  dijual  bukan  barang  palsu  dan  dengan  timbangan
yang benar.

2) Penjualan barang dengan tunai.
3) Harga penjualan menurut harga pasar.

23 Sadoni, UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Diakses 8 Februari 2020,
dari www. slideshare.net.
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4) Sisa  hasil  usaha  (keuntungan)  dibagikan  kepada  para  anggota
menurut  perimbangan  jumlah  pembelian  tiap-tiap  anggota  ke
koperasi.

5) Masing-masing anggota mempunyai satu suara.
6) Netral dalam politik dan keagamaaan.

Keenam  prinsip  tersebut  sampai  sekarang  banyak  digunakan

oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di banyak Negara sebagai prinsip-

prinsip  pendiriannya.  Namun  di  dalam perkembangannya  kemudian,

ditambahkan beberapa prinsip lain seperti: 24

7) Adanya pembatasan bunga atas modal.
8) Keanggotaan bersifat sukarela.
9) Semua  anggota  menyumbang  dalam  permodalan  (saling  tolong

untuk mencapai penyelamatan secara mandiri).

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang

No.  25 Tahun  1992,  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  di  Indonesia

melaksanakan prinsip – prinsip Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai

berikut: 25

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 
2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 
3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan

besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 
4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 
5) Kemandirian. 
6) Pendidikan perkoperasian. 
7) Kerja sama antarkoperasi.

Menurut  Undang-undang No. 25 Tahun  1992, modal koperasi

berasal dari modal pinjaman dan modal sendiri. Modal pinjaman adalah

24 Ibid
25 Undang-Undang No. 25/1992 Tentang Koperasi Simpan Pinjam
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modal  yang  dihimpun  dari  anggota,  koperasi  lainnya  dan  atau

anggotanya,  bank  dan  lembaga  keuangan  lainnya.  Sedangkan  yang

dimaksud  dengan  modal  sendiri  adalah  modal  yang  berasal  dari

anggota.  Modal sendiri  itu berupa simpanan pokok, simpanan wajib,

simpanan bebas atau sukarela dana cadangan, dan hibah. 26

1) Simpanan pokok, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus

dibayar para anggota saat pertamakali bergabung menjadi anggota

koperasi dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota.

Besar simpanan pokok masing-masing anggota nilainya sama.
2) Simpanan  wajib,  yaitu  simpanan  wajib  sejumlah  uang  yang

diserahkan oleh para anggota koperasi  pada setiap periode waktu

tertentu dan dengan nominal tertentu.
3) Simpanan bebas atau sukarela, yaitu simpanan yang diberikan para

anggota  koperasi  secara  sukarela  dan  bisa  diambil  kembali

kapanpun.
4) Hibah atau donasi,  yaitu  uang atau barang modal  yang memiliki

nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat.
Kredit  macet  merupakan  salah  satu  masalah  yang  selalu

dihadapi oleh lembaga pembiayaan, setiap lembaga pembiayaan yang

memberikan layanan kredit tidak bisa menolak terjadinya masalah ini

dan harus selalu siap menghadapinya. 27 Manurung menyatakan bahwa

Non Performing Loan  adalah semua jenis kredit yang memiliki risiko

tinggi,  dimana  dalam  pengembalian  kreditnya  terlambat  dibanding

26 Baswir, Revrisond 2013, Koperasi Indonesia, Edisi Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta,
h. 45

27 Rahardja dan  Manurung.  2010.  Teori  Ekonomi Mikro  (Suatu Pengantar).  Jakarta:
Lembaga Penerbit FEUI, h. 22

27



dengan waktu yang telah direncanakan. Jadi, kredit macet merupakan

pengembalian  kredit  yang  tidak  lancar  dan  adanya  kendala  yang

dihadapi  oleh  para  anggota  dalam  membayar  kewajiban  mereka. 28

Koperasi menetapkan tingkat NPF maksimal 5 persen. Jika melebihi 5

persen  akan  mengurangi  skor penilaian  tingkat  kesehatan  koperasi,

sehingga tingkat kesehatan akan menurun. 29

b. Peraturan  Pemerintah  No  9  Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 

Pengertian dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menurut Kasmir

dalam adalah badan usaha yang dapat dikategorikan sebagai lembaga

pembiayaan. 30 Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1995

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pasal 1, kegiatan

usaha  simpan  pinjam  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk

menghimpun  dana  dan  menyalurkan  kembali  dana  tersebut  melalui

usaha  simpan  pinjam  dari  dan  untuk  anggota  koperasi  yang

bersangkutan,  calon  anggota  koperasi  yang  bersangkutan,  koperasi

yang  bersangkutan,  koperasi  lain  atau  anggotanya.  Landasan  ideal

koperasi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila akan menjadi pedoman

yang mengarahkan semua tindakan koperasi dan organisasi-organisasi

lainnya dalam mengemban fungsinya masing-masing di tengah-tengah

masyarakat. 31

28 Ibid
29 Ibid
30 Baswir, Revrisond 2013, Koperasi Indonesia, Edisi Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta,

h. 29
31 Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1995 tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha

Simpan Pinjam
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Koperasi  Simpan  Pinjam (KSP)  adalah  lembaga  keuangan

bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima

simpanan  dan  memberikan  pinjaman  uang  kepada  para  anggotanya

dengan  bunga  yang  serendah-rendahnya. Koperasi  Simpan

Pinjam (KSP)  atau  biasa  disebut koperasi  kredit  merupakan  suatu

bentuk  koperasi  yang  berdiri sendiri dimana anggota-anggotanya

adalah orang-orang atau badan-badan yang tergabung dalam koperasi

tersebut. Mereka  yang  tidak  terdaftar  sebagai  anggota  tidak  bisa

menyimpan atau meminjam uang dari koperasi simpan pinjam. 

Prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit tercantum pada

Pasal  25  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995  tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang berbunyi:

“Untuk  terciptanya  usaha  simpan  pinjam  yang  sehat,
Menteri  menetapkan  ketentuan  tentang  prinsip  kesehatan
dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi”. 32 

Lebih  konkrit  lagi,  ketentuan  tentang  prinsip  kesehatan  dan

prinsip kehati-hatian usaha koperasi diatur  dalam pasal  26  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Simpan Pinjam yang berbunyi:

(1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui koperasi
yang  bersangkutan  wajib  menyampaikan  laporan  berkala  dan
tahunan kepada Menteri.

(2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan
Pinjam  dan  Unit  Simpan  Pinjam  tertentu  wajib  terlebih  dahulu
diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan.

(3) Tatacara  dan  pelaksanaan  dari  ketentuan  sebagaimana  dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

32 Pasal 25  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam
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Berdasarkan uraian di atas, prinsip kehati-hatian mengharuskan

pihak  koperasi untuk selalu berhati-hati  dalam menjalankan kegiatan

usahanya.  Dalam  arti,  harus  selalu  konsisten  dalam  melaksanakan

peraturan perundang-undangan berdasarkan profesionalisme dan itikad

baik  dalam  kegiatan  perkreditan.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk

menjaring dan menyaring calon debitur, sehingga mendapatkan debitur

yang bertanggungjawab dan taat terhadap prinsip perkreditan. 

c. Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah

Republik Indonesia No: 19 / Per / M. KUKM / XI / 2008 tentang

Pedoman  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  Oleh

Koperasi
Dalam  rangka  memperluas  kesempatan  berusaha  bagi

masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan  produktif,  perlu

mengembangkan  pelaksanaan  kegiatan  usaha  simpan  pinjam  oleh

Koperasi  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku.  Tujuannya,  agar  masyarakat  memperoleh  manfaat  dan

kesejahteraan  yang  sebesar-besarnya.  Sebagaimana  tercantum  dalam

Peraturan  Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia  No:  19 / Per / M. KUKM / XI / 2008 tentang  Pedoman

Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  Oleh  Koperasi.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang,seorang atau

badan hukum koperasi  dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip  Koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang
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berdasaratas  asas  kekeluargaan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam

peraturan perundang-undangan perkoperasian. 33

Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya dalam peraturan ini disebut

KSP,  yakni  koperasi  yang  melaksanakan  kegiatan  usahanya  hanya

usaha  simpan  pinjam.  Unit  Simpan  Pinjam  selanjutnya  disebut

“USP Koperasi”  adalah  unit usaha koperasi  yang  bergerak  di  bidang

usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang

bersangkutan. 34Untuk mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit

Simpan Pinjam Koperasi yang sesuai dengan prinsip koperasi, prinsip

kehati-hatian  dan  kesehatan,  diperlukan  pengawasan  terhadap

penyelenggaraan  organisasi  dan  usaha  KSP  dan  USP  Koperasi.  35

Prinsip  kehati-hatian  tersebut  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 19 /

Per / M. KUKM / XI / 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam Pasal 1, yang berbunyi: 
“Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Unit  Simpan  Pinjam
Koperasi  merupakan  lembaga  koperasi  yang  melakukan
kegiatan  usaha  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  dari
dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau
anggotanya  yang  perlu  dikelola  secara  profesional  sesuai
dengan  prinsip  koperasi,  prinsip  kehati-hatian  dan
kesehatan,  sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan
memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  kepada
anggota dan masyarakat di sekitarnya”. 36  

33 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:
19 / Per / M. KUKM / XI / 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

34 Ibid
35 Ibid
36 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:

19 / Per / M. KUKM / XI / 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
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Berdasarkan uraian  di  atas,  prinsip  kehati-hatian  yang dimaksud

adalah  dalam  memberikan  pinjaman  kepada  debitur,  koperasi

menerapkan prinsip 6C, 3R, dan 7P. Sedangkan prinsip kesehatan yang

dinilai adalah: aspek pemodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen,

efisiensi,  likuiditas,  kemandirian  dan  pertumbuhan,  serta jati  diri

koperasi.  Adapun  sasaran  penilaian  kesehatan  usaha  KSP  adalah

sebagai  berikut  :  1)  Terwujudnya  pengelolaan  KSP yang  sehat  dan

sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan.  2)

Terwujudnya  pelayanan  prima  kepada  pengguna  jasa  koperasi.  3)

Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh

koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan

usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4)

Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi  sesuai

dengan  peraturan  perundangundangan.  5)  Meningkatnya  transparansi

dan  akuntabilitas  pengelolaan  kegiatan  usaha  simpan  pinjam  oleh

koperasi,  6)  Meningkatkan manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan

usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  UU  No.  25/1992  Tentang

Koperasi Simpan Pinjam,  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan, dan  Peraturan  Menteri

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 19 /

Per / M. KUKM / XI / 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam dipaparkan secara eksplisit. Artinya, penjelasan
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tentang pengertian, tujuan, manfaat, peran, hingga pelaksanaan kegiatan

usaha  simpan  pinjam  dalam  Koperasi  dipaparkan  secara  gamblang,

tegas,  terus  terang,  dan  tidak  berbelit-belit.  Sehingga  orang  dapat

menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran

yang kabur atau salah mengenai pelaksanaan kegiatan di koperasi. 

2. Prinsip  Kehati-Hatian  dalam  Perkreditan  pada  Koperasi  Simpan

Pinjam (KSP) 
a. Prinsip Umum

Pengaturan nilai  dan  prinsip-prinsip  Koperasi  Simpan  Pinjam

(KSP) merupakan hal yang sangat fundamental dalam suatu Undang-

Undang Koperasi.  Hal yang menjadi pembeda koperasi dengan badan

usaha lainya terletak pada prinsip-prinsip koperasi. Berikut pengaturan

pengkreditan  prinsip  umum  dalam  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP).

Prinsip koperasi  dimuat  dalam  Undang-Undang No.  25 Tahun 1992.

Pengaturan  prinsip  perkreditan  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)

berdasar Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. 
1) UUD 1945

a. Pada hukum dasar negara Indonesia alenia keempat Pembukaan

UUD 1945 “...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu

Pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap

banagsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan

untuk memajukan kesejahteraan umum”. 
b. Pada  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945:  “perekonomian  disusun

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. 
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c. Pada  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945:  “Perekonomian  nasional

diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan

prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,

berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”; dan
d. Pada  pengertian  koperasi  dan  prinsipprinsip  koperasi  yang

ditetapkan oleh Internatiaonal  Cooperative  alliance (ICA);  badan

atau  organisasi  dunia  yang  lain,  dan  dari  para  ahli  atau  tokoh

perkoperasian.
2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, 

Pasal  1  menyebutkan  koperasi  adalah  badan  usaha  yang

beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum koperasi  dengan

melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus

sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasarkan  atas  asas

kekeluargaan. 
Prinsip-prinsip  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP) pada

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 meliputi. 37

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Pasal 5
Prinsip  ini  mengandung  arti  bahwa  seseorang  untuk

menjadi  atau  tidak  menjadi  anggota  koperasi  tidak  boleh

dipaksakan,  jadi  atas  kesadaran  sendiri.  Globalisasi  adalah

keterbukaan  dan  kebebasan,  prinsip  koperasi  ini  sangat  sesuai.

Adanya sifat keterbukaan ini membuat koperasi tidak mengenal

batas-batas dan diskriminasi apapun.
2) Prinsip Pengelolaan dilakukan secara demokratis, Pasal 5

Pengelolaan  disini  tidak  terbatas  pada  manajemen  saja

namun meliputi pengawasannya.  Setiap anggota mempunyai hak

37 Undang No. 25 Tahun 1992, Pasal 5
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dan kewajiban yang sma di dalam koperasi,  hak mengusulkan,

mengoreksi,  dan  bertanya  tentang  pengelolaan  koperasi  serta

sekaligus  untuk dipilih  dan memilih menjadi  pengurus ataupun

pengawas. Dalam masa globalisasi seperti pada saat ini membuat

koperasi jarang dilirik oleh para pemilik modal, sebab berapapun

seseorang memilik dana, namun tetap saja memiliki satu suara,

sehingga  koperasi  bebas  investasi  dari  pihak  yang  mempunyai

modal besar.
3) Prinsip  pembagian  sisa  hasil  usaha  dilakukan  secara  adil

sebanding dengan besarnya jasa  usaha  masing-masing anggota,

Pasal 5
Anggota  adalah  pengguna  jasa  koperasi.  Di dalam

koperasi  keuntungan  dalam  bentuk  uang  namanya  sisa  hasil

usaha.  Sisa  hasil  usaha  adalah  selisih  antara  pendapatan  yang

diperoleh  dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  dalam

pengelolaan usaha. Setiap anggota yang memberikan partisipasi

aktif dalam usaha akan mendapatkan bagian keuntungan dari pada

anggota  yang  tidak  aktif.  Koperasi  bukan  badan  usaha  yang

berwatak  kapitalis  sehingga  sisa  hasil  usaha  yang  dibagikan

kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota,

tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota

kepada koperasi.
4) Prinsip  pemberian  balas  jasa  terbatas  modal  yang  dimiliki

anggota, Pasal 5
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Anggota  adalah  pemilik  koperasi  dan  sekaligus  sebagai

pemanfaat  jasa.  Modal  yang  disetorkan  kepada  koperasi  pada

dasarnya untuk melayani anggota dan dari pelayanan itu koperasi

diharapkan  mendapatkan  nilai  lebih  dari  pendapatan  dikurangi

biaya.  Karena  itu  balas  jasa  terhadap  modal  yang  diberikan

kepada anggota atau sebaliknya juga terbatas yang tidak semata-

mata didasarkan kepada besarnya modal yang diberikan kepada

koperasi.  Terbatas  artinya pemberian balas jasa atas modal yang

ditanamkan  disesuaikan  dengan  kemampuan  yang  dimiliki

koperasi. Jasa yang terbatas artinya bahwa suku bunga atas modal

dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Sehingga jika dikaitkan dengan masa globalisasi,  fungsi modal

pada koperasi berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, sebab

koperasi tidak hannya sekedar mencari keuntungan semata (profit

motive),  akan  tetapi  dipergunakan  untuk  pemanfaatan  anggota

(benefit profit). Prinsip ini adalah prinsip yang paling unik, sebab

badan usaha lain tidak memiliki prinsip ini.
5) Prinsip kemandirian koperasi, Pasal 5

Koperasi  harus  mampu  berdiri  sendiri  dalam  hal

mengambil keputusan usaha dan organisasi. Kemandirian artinya

juga kebebasan yang bertanggung jawab, otonom, swadaya dan

keberanian  mempertanggung  jawabkan  segala  tindakan  sendiri

dalam  mengelola  usaha  dan  organisasi.  Mandiri  artinya  dapat

berdiri  sendiri  tanpa tergantung pada pihak lainnya.  Prinsip ini
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adalah pendorong bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan

akan  kekuatan  sendiri  untuk  mencapai  tujuan.  Pada  masa

globalisasi  seperti  pada  saat  ini  prinsip  kemandirian  sangat

diperlukan  dalam  pengembangan  organisasidan  usaha.  Dengan

prinsip  ini  koperasi  dapat  bersaing  pada  masa  apapun,  karena

tidak tergantung dengan pihak lain.
6) Prinsip pendidikan perkoperasian, Pasal 5

Dengan  sarana  pendidikan  ini,  anggota  khususnya  dan

organ koperasi lainya dipersiapkan dan dibentuk menjadi anggota

loyalis, yang memahami, mengerti dan menghayati nilai-nilai dan

prinsip-prinsip  serta  praktek-praktek  berkoperasi.  Dengan

pendidikan ini koperasi akan mampu bersaing di masa globalisasi,

karena anggota memahami, mengerti dan menghayati senangnya

menjadi  anggota  koperasi  karena  mempunyai  keunggulan  yang

tidak dimilki lembaga dan badan usaha lain
7) Kerjasama antar koperasi, Pasal 5

Bidang  usaha  koperasi  bermacammacam,  ada  yang

usahanya sama ada pula bidang usahanya yang beraneka. Masing-

masing  usaha  tersebut  disadari  bahwa  kemampuan  antara  satu

koperasi dengan kemampuan koperasi lainya tentunya tidak sama.

Kerjasama antar koperasi baik pada tingkat kabupaten, propinsi,

nasional  dan  bahkan  internasional  dimaksudkan  untuk  saling

memanfaatkan  kelebihan  dan  melemahkan  kekurangan  pada

masing-masing koperasi. Sehingga hasil yang akan dicapai akan

lebih  mudah  dan  dicapai  secara  optimal.  Apalagi  pada  masa
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globalisasi pada saat ini efektitas dan efisiensi sangat dibutuhkan.

Dengan  kerjasama  antar  koperasi  diharapkan  akan  saling

menunjang  dan  mendayagunakan  kelebihan  antar  Koperasi,

artinya tercipta sinergitas.

b. Prinsip  Kehati-hatian  dalam  Penyaluran  Kredit  di  Koperasi

Simpan Pinjam (KSP)
Pengaturan  prinsip  kehati-hatian  dalam  penyaluran  kredit

dilakukan  dengan  tujuan  agar  dapat  memberikan  perlindungan  bagi

Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  terkait dengan  perjanjian  simpan

pinjam  yang  dilaksanakan.  Berbagai  ketentuan  perundang-undangan

yang  menjadi  koridor  bagi  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP) dalam

melakukan  kegiatan  usaha  simpan  pinjam.  Terdapat  pola  kebijakan

pengurus  yang  mengatur  ketentuan  mengenai  simpan  dan  pinjaman

anggota dalam  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP).  Seperti  ketentuan

mengenai  batas  maksimum pemberian  pinjaman / kredit  dan  jangka

waktunya,  atau  rasio  pemberian  pinjaman / kredit  dilihat  dari  nilai

jaminan  yang  diberikan  dan  berbagai  aturan  lainnya.  Prinsip  ini

tercantum  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992

tentang Perkoperasian yang berbunyi:
“Batas  maksimum  pemberian  kredit  atau  pembiayaan
koperasi,  yaitu  berupa  pengecualian  batas  maksimum
pemberian  kredit atau  pembiayaan untuk pemberian  kredit
atau pembiayaan koperasi”. 38 

Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  dalam  penyelengaraannya

tunduk  kepada  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang

38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
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Perkoperasian. Penyelenggaraan tersebut sesuai dengan landasan, asas

dan tujuan koperasi, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun

1992 khususnya pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi:
“Pasal  2  Koperasi  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-
Undang Dasar  1945 serta  berdasarkan asas kekeluargaan.
Pasal  3  Koperasi  bertujuan  memajukan  kesejahteraan
anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya
serta  ikut  membangun  tatanan  perekonomian  nasional
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan
makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945”.

Pasal  2  UU  No.25  Tahun  1992 juga  menjelaskan  bahwa

Koperasi Simpan Pinjam (KSP)  berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan dan gotong royong.

Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  dalam  mangacu  pada  Pasal  1338

KUHPerdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Di

samping  itu  dengan  melihat  syarat-syarat  dibuatnya  Perjanjian

Pinjaman  mengacu  pada  pasal  1320  KUHPerdata.  Kemudian  pasal

1233  KUHPerdata  menegaskan  bahwa  tiap-tiap  perikatan  dilahirkan

baik  karena  persetujuan maupun karena  undang-undang.  Selanjutnya

mengenai  definisi  pinjam-meminjam  diatur  dalam  Pasal  1754

KUHPerdata yang menyatakan bahwa: 39

“Suatu perjanjian pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian,
yang  menentukan  pihak  pertama  menyerahkan  sejumlah
barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan
syarat  bahwa pihak  kedua  itu  akan  mengembalikan  barang
sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang
sama”.

39 Ibid
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Dengan  demikian, perjanjian  pinjaman  menimbulkan  dan

berisi  ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak,  atau

dapat pula dikatakan perjanjian tersebut berisi perikatan. Dasar hukum

yang  dijadikan  landasan  dalam  perjanjian  pinjaman  pada  Koperasi

Simpan  Pinjam  (KSP)  adalah  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata.

Pemberian  pinjaman  merupakan  salah  satu  sumber  perjanjian,  dan

perjanjian  merupakan  sumber  terpenting  lahirnya  suatu  perikatan.

Dalam Pasal 1233 KUHperdata mengatakan bahwa: 40

“Tiap-tiap  perikatan  dilahirkan  baik  karena  persetujuan
maupun karena undang-undang. Oleh karena itu sumber suatu
perikatan ada dua yaitu perjanjian dan undang-undang. Selain
itu perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang dibuat oleh
para pihak yang telah memenuhi  syarat-syarat terbentuknya
perjanjian. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 1320
KUHPerdata, yang berisi : 1) Orang yang membuat perjanjian
harus  cakap  atau  mampu  melakukan  perbuatan  hukum.  2)
Ada  sepakat  yang  menjadi  dasar  perjanjian.  Kesepakatan
tersebut  harus  dicapai  atas  dasar  kebebasan  menentukan
kehendak,  tanpa  adanya  paksaan,  kekhilafan  ataupun
penipuan. 3) Mengenai suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang
halal”.

Hal  tersebut disebabkan pemberian pinjaman dilakukan dengan

cara melalukan perjanjian terlebih dahulu. Dengan demikian perjanjian

pinjaman yang dibuat oleh para pihak telah melahirkan perikatan yang

mengikat  para  pihak  yang  terkait.  Selain  itu  dasar  hukum  dalam

perjanjian  pinjaman  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)   diatur  dalam

Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  25  Tahun  1992  tentang

Perkoperasian.

40 Ibid
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Setiap  pinjaman / kredit yang diberikan  harus  dilaksanakan

sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dan  dilakukan  monitor

dalam penggunaannya. Pola kerjasama antara Koperasi Simpan Pinjam

(KSP) dan anggota dalam pengelolaan dana pinjaman hendaknya dibina

sebaik  mungkin  guna  memudahkan  pihak  Koperasi  Simpan  Pinjam

(KSP) dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pinjaman / kredit

bermasalah.  Kredit  bermasalah bisa  terjadi  karena  faktor  diluar  dari

pihak angota maupun Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Faktor eksternal

ini  misalnya  karena  terjadinya  krisis  moneter,  kerusuhan  massal,

terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-

kejadian  lainnya.  Pengaruh  kondisi  ekonomi  global  juga  bisa

berdampak  terhadap  perputaran  perekonomian  dalam  negeri,  seperti

naiknya  harga  minyak  dunia  yang  berimbas  kepada  terhentinya

kegiatan  usaha  para  pengusaha  sehingga  keadaan  perekonomian

menjadi  lemah karena  menurunnya  daya  beli  masyarakat  atau

konsumen. Selain itu juga dari manajemen keuangan dari nasabah yang

tidak baik. Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak

bisa  mengelola  ekonominya sehingga  mengalami  kegagalan   yang

menyebabkan  pihak  debitur  sulit  memenuhi  kewajibannya    untuk

menyelesaikan  permasalahan   kreditnya.  Kelemahan  debitur  dalam

perencanaan,  pengorganisasian  dan  pengontrolan  sumber  daya  untuk

mencapai sasaran secara efektif dan efisien.
Kejadian-kejadian di atas secara langsung berpengaruh terhadap

kelangsungan usaha anggota selaku debitur. Suatu perusahaan industri
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misalnya  akan  menurun  produksinya  apabila  permintaan  atas  hasil

produksi berkurang. Dengan penurunan omset berarti juga penurunan

terhadap  profit  perusahaan.  Akibatnya,  kemampuan  anggota  dalam

melakukan pembayaran kewajibannya pada  Koperasi  Simpan Pinjam

(KSP) berkurang  atau  tidak  mampu sama sekali  dan  kredit  menjadi

bermasalah.
Itikad yang tidak baik dari debitur juga menjadi faktor adanya

kredit  bermasalah,  yaitu  debitur  sebetulnya mampu untuk memenuhi

kewajibannya  untuk  menyelesaikan  kreditnya   kepada   Koperasi

Simpan  Pinjam  (KSP),   namun   debitur   dengan   sengaja  tidak

menyelesaikan  masalah  kreditnya  atau  dengan  sengaja melarikan

diri.
Dalam kegiatan  Perkoperasian,  jarang  sekali  suatu  pinjaman /

kredit  bermasalah disebabkan oleh karena faktor dari pihak  Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) selaku kreditur. Namun jika hal tersebut terjadi,

sebenarnya  anggota  selaku  debitur  dapat  menuntut  pihak  Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) yang melakukan wanprestasi.  Hal yang sering

terjadi adalah  faktor yang datangnya dari diri anggota selaku debitur.

Selain  itu  bisa juga  terjadi  karena  faktor  diluar  para  pihak.  Namun

dalam praktik jika hal ini terjadi, pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

tetap menuntut agar anggota selaku debitur memenuhi kewajibannya,

apakah itu dengan cara pelunasan melalui pembayaran atau pelunasan

dengan cara menjual agunan atau jaminan pinjaman.
Perikatan  merupakan  suatu  perhubungan  hukum  antara  dua

orang atau dua belah pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut
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sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk

memenuhi  tuntutan  itu.  Pasal  1233  KUHPerdata  mengatakan  bahwa

tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena

undang-undang. Dengan demikian jelas bahwa sumber suatu perikatan

adalah  Perjanjian  dan  Undang-undang. Perikatan  hukum  antara

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) selaku kreditur atau pemberi pinjaman

dengan anggotanya selaku debitur  atau penerima pinjaman lahir  dari

Perjanjian Pinjaman yang mereka buat. 41

Perikatan hukum mempunyai kekuatan hukum menggikat kedua

belah  pihak.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1)

KUHPerdata yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara

sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.

Dan  untuk  berlaku  sebagai  undang-undang  suatu  perjanjian  harus

dibuat secara sah serta membuat perjanjian yang sah harus memenuhi

syarat-syarat sebagaimana diatur dalam dam Pasal 1320 KUHPerdata

yang berisi: 42

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
c. Mengenai suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal. 

Demikian juga halnya dengan perjanjian pinjaman yang dibuat

antara  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  selaku  kreditur  dengan

anggotanya selaku debitur. Dalam perjanjian pinjaman antara Koperasi

Simpan  Pinjam  (KSP)  dengan  anggotanya  telah  disepakati  jumlah

41 Komang,  Andri.  2018.  “Analisis  Kredit  Bermasalah  pada  KPN  Satya  Bakti
Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana”. Jurnal Hukum. Vol 2 No 3.

42 Pasal 1320 KUHPerdata
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angsuran  perbulannya  ditambah  dengan  bunga  pinjaman  yang  harus

dibayar oleh anggota  Koperasi  Simpan Pinjam (KSP) selaku debitur.

Dalam  pelaksanaannya  tidak  semua  pinjaman  yang  diberikan  atau

disalurkan kepada anggota  tersebut  dalam pembayaran angsuran atau

cicilannya tidak sesuai dengan yang diperjanjian, kenyataannya ada dan

tidak sedikit juga anggota dalam mengangsur yang nilai angsurannya

lebih kecil dari nilai yang harus dibayar setiap bulannya. Bila mengacu

pada perjanjian pinjaman tersebut disepakati bahwa: 43

“Dalam hal anggota selaku kreditur  wajib untuk memenuhi
kewajibannya dalam waktu tertentu dan anggota lalai untuk
melakukannya, maka lewat waktu saja merupakan bukti yang
sah akan kelalaian anggota dan oleh karenanya pembuktian
secara bagaimanapun juga tidak diperlukan lagi “. Di samping
itu disepakati juga bahwa “ menyimpang dari jangka waktu
yang di  perjanjikan,  Pihak  Koperasi  Simpan Pinjam (KSP)
selaku  kreditur  atau  pemberi  pinjaman  berhak  menagih
hutang atau sisanya dengan seketika dan sekaligus tanpa perlu
adanya somasi atau surat-surat lain terlebih dahulu, apabila:
a. Anggota  yang  meminjam  dinyatakan  pailit  dan/atau

karena  apa  pun  juga  tidak  berhak  lagi  mengurus  dan
menguasai harta kekayaannya. 

b. Harta kekayaan anggota yang meminjam seluruhnya atau
sebagian disita oleh pihak lain. 

c. Anggota  yang  meminjam  lali,  melanggar  atau  tidak
memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  mestinya  dalam
perjanjian  pinjaman  atau  jika  terjadi  peristiwa  apapun
yang menurut  pendapat  Pihak  Koperasi  Simpan Pinjam
(KSP) akan  dapat  mengakibatkan  anggota  tidak  dapat
memenuhi kewajibannya.

Walaupun  demikian  hal  yang  diperjanjikan  dalam  perjanjian

pinjaman,  namun dalam prakteknya  Koperasi  Simpan  Pinjam (KSP)

dalam  upaya  penanganan  dan  penyelesaian  kredit  bermasalah  tetap

mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan. 

43 Ibid
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Tindakan  penyelesaian  kredit  bermasalah dapat  ditempuh

dengan upaya melakukan musyawarah atau negosiasi. Musyawarah dan

negosiasi dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk

menyelesaikan  kewajibannya  dan  cara  yang  di  tempuh  dalam

penyelesaian  ini  dianggap  lebih  baik  dibandingkan  alternatif

penyelesaian melalui jalur hukum. Suatu hal yang paling penting dalam

bernegosiasi  adalah  suatu  iktikad  baik  dari  para  pihak  untuk  secara

bersama-sama  duduk  dan  menyelesaikan  masalah.  Dalam  hal

kepercayaan maupun keinginan untuk mendapatkan suatu kesepakatan

diantara para pihak telah luntur, maka musyawarah dan negosiasi akan

menjadi  suatu  upaya yang sia-sia.  Namun demikian,  jika para pihak

dapat duduk secara bersama-sama dengan iktikad baik dan niat untuk

mencari suatu kesepakatan, maka negosiasi akan menjadi suatu metode

penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sangat tepat, sederhana,

dan menguntungkan kedua bela pihak (win-win solution). 44 Berikut hal-

hal  yang  dilakukan  pada  proses  musyawarah  dan  negosiasi  dalam

penyelesaian kredit bermasalah dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

45

a. Rescheduling (penjadwalan kembali)  adalah upaya penyelamatan

kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berkenaan

dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pelunasan

termasuk jumlah setoran pelunasan dan / atau pembayaran bunga

44 Badriyah,  Harun.  2010.  Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Bermasalah.  Yogyakarta  :
Pustaka Yustisia, hlm 13

45 Ibid
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kredit. Bentuk rescheduling yang dilakukan oleh Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) kepada debitur adalah perpanjangan jangka waktu. 
b. Reconditioning (persyaratan  kembali)  adalah  tindakan

penyelamatan  kredit  dengan  cara  melakukan  perubahan  atas

sebagian atau seluruh syarat yang tidak terbatas pada perubahan

jadwal  pembayaran  angsuran  dan/atau  jangka waktu  kredit  saja,

namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau

perubahan  maksimum  saldo  kredit. Tujuan  yang  ingin  dicapai

dengan pelaksanaan rescheduling dan reconditioning ini adalah:
1) Memperbaiki keadaan kredit yang menuju ke arah bermasalah

sehingga aktif  kembali  dan dapat diselesaikan dengan sebaik-

baiknya,  tanpa  harus  mengeksekusi  obyek  jaminan  untuk

penyelesaian kreditnya. 
2) Perbaikan  pinjaman,  yang  berarti  mencari  upaya  yang  dapat

menyehatkan  keuangan  kredit  sehingga  memungkinkan

terdapatnya  sumber-sumber  baru  bagi  pengembalian  kredit

disamping  memberikan  kesempatan  kepada  debitur  untuk

kembali berusaha secara aktif. 
3) Membina  debitur dengan  sebaik-baiknya  untuk  kepentingan

kedua belah pihak. 
c. Restructuring (penataan  kembali)  adalah  tindakan  penyelamatan

dengan  melakukan  perabahan  persyaratan-persyaratan  perjanjian

kredit  berupa  pemberian  tambahan  kredit  atau  melakukan

perubahan  atas  sebagian  atau  seluruh  tunggakan  bunga  menjadi

pokok kredit baru.
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Dalam hal  pemberian  pinjaman,  Koperasi  Simpan  Pinjam (KSP)

sangat  berhati-hati  dalam  memberikan  pinjaman agar  pinjaman yang

diberikan bank dapat bermanfaat sesuai dengan porsi kebutuhan nasabah.

Prinsip kehati-hatian diatur dalam Undang-undang No 17 Tahun 2012 Bab

X  pasal  88  sampai  dengan  pasal  95  tentang  Koperasi  Simpan  Pinjam

khususnya pada pasal 93 ayat 1 yang berisi: 
“Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-
hatian.” 

Tetapi  telah  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  simpan  pinjam,

berdasarkan pasal 94 ayat 5 yang menyebutkan bahwa:
“Ketentuan  mengenai  Lembaga  Penjamin  Simpanan
Koperasi  Simpan  Pinjam  diatur  dengan  Peraturan
Pemerintah.”
Pelaksanaan kegiatan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Simpan

Pinjam (KSP)  di  Indonesia  masih  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah

Republik  Indonesia  dan Peraturan  Menteri  Negara,  hal  tersebut  sejalan

dengan  pasal  124  ayat  2  Undang-undang  No.  17  Tahun  2012  yang

menjelaskan tentang:
“Peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 25 1992 tentang
Perkoperasian  (Lembaran  Negara  Republik  Tahun  1992
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 3502) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-
undang ini.”
Kegiatan Unit Simpan Pinjam (USP) dilakukan dengan mengacu

pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 9 Tahun 1995 Tentang

Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam Oleh  Koperasi,  Peraturan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:

19 / Per / M. KUKM / XI / 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
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Usaha  Simpan  Pinjam  Oleh  Koperasi  dan  Anggaran  Dasar  Anggaran

Rumah Tangga (ADART) Koperasi Simpan Pinjam (KSP). 
Peraturan  Pemerintah  No  9  Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang diatur di dalam pasal

25 yaitu :
“Untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, Menteri
menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip
kehati-hatian usaha koperasi.”

Dan juga diatur di  Peraturan Menteri  Koperasi  dan Usaha Kecil

dan Menengah Republik Indonesia No: 19 / Per / M. KUKM / XI / 2008

tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  Oleh

Koperasi pasal 19 ayat (2) :
“Pelaksanaan  pemberian  pinjaman  koperasi  harus
memperhatikan  prinsip  kehati-hatian  dan  asas  pemberian
pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi
koperasi dan anggotanya.”

Akan tetapi, Peraturan Menteri No: 19 / Per / M. KUKM / XI /

2008  tidak  memberikan  definisi  yang  jelas  dan  rinci  mengenai  asas

tersebut,  tetapi dalam Peraturan Menteri  tersebut telah dijelaskan pasal-

pasal  yang  berkaitan  dengan  prinsip  kehati-hatian  tersebut  yang  diatur

dalam pasal pasal 19 ayat (3) dan ayat (6) yang disebutkan bahwa :
Pasal 19 ayat (3):
“Sebelum memberikan  pinjaman,  koperasi  harus  melakukan
penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,
agunan dan prospek usaha dari peminjam.”

Pasal 19 ayat (6):
“Koperasi  sekunder  dilarang  melayani  anggota  perorangan
secara langsung.”

Di dalam Peraturan Menteri No: 19 / Per / M. KUKM / XI / 2008

juga  diatur  tentang  jaminan  yang  dibebankan  kepada  peminjam  untuk
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mengurangi resiko kredit  bermasalah yang diatur pada pasal 21 ayat (1)

disebutkan bahwa :
“Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP
koperasi dapat menetapkan jaminan pemberian pinjaman yang
dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana
pinjaman  yang  bersangkutan  atau  pernyataan  kesediaan
tanggung  renteng  di  antara  anggota  atas  segala  kewajiban
pinjaman.”

Dari  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  diatas

pengaturan prinsip kehati-hatian belum dijabarkan secara rinci, seharusnya

dibuat  aturan  khusus  yang  memuat  tentang  rincian  dari  Peraturan

Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri.  Mengenai  pelaksanaannya  dari

ADART  sendiri,  sampai  dengan  penelitian  dilaksanakan  di  Koperasi

Simpan  Pinjam  (KSP) belum  diterbitkan  peraturan  khusus  tentang

kegiatan Unit Simpan Pinjam (USP). Sehingga penerapan prinsip kehati-

hatian  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  hanya  berdasarkan  Peraturan

Menteri dan Peraturan Pemerintah.

C. Analisis
1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan di Koperasi Simpan Pinjam

(KSP) 
a. Penerapan 6C 

Prinsip  kehati-hatian  perkreditan  di  Koperasi  Simpan  Pinjam

(KSP)  sama  halnya  seperti  prinsip  kehati-hatian  yang  diterapkan  di

Bank,  yakni  dengan  menerapkan  prinsip  6C  (character,  capacity,

capital,  condition,  collateral,  constraint).  Sebagaimana  diatur  dalam

UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1. 
1) Character 

49



Character atau  watak  seseorang  menjadi  penilaian  yang

sangat  penting  dalam  pemberian  suatu  pembiayaan.  Untuk

penilaian  pemberian  pembiayaan  di  lembaga  keuangan  sudah

dijelaskan dalam SOP yang dimiliki oleh masing-masing lembaga

keuangan, akan tetapi di KSP lebih mengutamakan pada penilaian

character,  apabila  character  seseorang sudah bagus,  sudah pasti

akan lancar dalam pembiayaannya, karena meskipun calon anggota

mampu  untuk  menyelesaikan  utangnya,  kalau  tidak  mempunyai

iktikad  yang  baik,  tentu  akan  membawa  berbagai  kesulitan

koperasi  dikemudian  hari.  Sedangkan  informasi  mengenai

character / watak anggota ini bisa didapatkan melalui pihak ketiga,

seperti  keluarga,  tetangga  sekitar,  teman,  rekan  seprofesi,

masyarakat  sekitar,  tokoh  masyarakat,  dan  orang-orang  yang

mempunyai  hubungan  dengan  pemohon.  Apabila  respon  dari

masyarakat  sekitar  tentang  character /  watak  calon  anggota

tersebut  bagus  maka  pembiayaan  akan  dilanjutkan  ke  prosedur

selanjutnya. Namun kendala dalam menilai character adalah tidak

adanya  fasilitas  BI  Checking, sehingga  pihak  koperasi  tidak

mengetahui apakah anggota mempunyai hutang dengan pihak lain.

Disini  pihak  koperasi  hanya  mempunyai  modal  percaya  saja

kepada anggota yang bersangkutan.
2) Capacity 

Dalam  menilai  capacity atau  kemampuan  membayar

anggota pihak koperasi menilai dari unsur penghasilan/ pendapatan
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anggota dariprofesi / pekerjaannya. Apabila penghasilan dikurangi

dengan biaya pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari, lebih tinggi

dibandingkan dengan pengeluran maka akan diberikan pembiayaan.

Selain itu juga apabila anggota mempunyai usaha lain selain profesi

yang dijalaninya, maka akan dilihat bagaimana perkembangan dari

usahanya,  jika  usaha  bisnisnya  terlihat  bagus,  dan  lancar  maka

pihak koperasi juga akanmempertimbangkan juga pembiayaan yang

diajukan.  Bisa  juga  dengan  dengan  menanyakan  kepada  rekan

bisnisnya,  jika  rekan  bisnisnya  menilai  bagus  dan  lancar  seperti

lancar  dalam  pembayarannya,  orderan-orderannya  banyak,  dan

lainnya, hal ini juga bisa menjadi pertimbangan pihak koperasi.
3) Collateral 

Sering  kali  jaminan / agunan  menjadi  poin  utama dalam

mengukur jumlah pemberian pembiayaan yang bisa didapatkan oleh

anggota.  Di  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP), jaminan  tetap

diperhitungkan  poinnya,  karena  jaminan  juga  digunakan  sebagai

pengikat  dalam  suatu  pembiayaan.  Jaminan  yang  biasanya

digunakan dalam pembiayaan adalah BPKB kendaraan bermotor,

anggota yang mempunyai tabungan / deposito di  Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) serta  sertifikat  tanah.  Jaminan tersebut  merupakan

jaminan  yang  sah  dipandang  dari  segi  ekomomis  dan  yuridis

(hukum). Dalam hal ini jaminan harus benar-benar dilihat apabila

surat  BPKBnya  ada  dan  masih  aktif,  serta  dari  pihak  Koperasi

sudah  mengecek  keberadaannya  maka  proses  pembiayaan  bisa
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dilanjutkan.  Adapun  perhitungan  jaminan  dinilai  dari  harga

pasarannya, khususnya penilaian pada jaminan BPKB, karena harga

kendaraan bermotor  setiap  tahunnya mengalami penurunan harga

serta  penurunan  nilai  guna.  Dalam  perhitungan  jaminan  untuk

realisasi  pembiayaan  di  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP) dalam

menerapkan nilai jaminan sekitar 50%-70% dari harga pasaran.
4) Capital 

Capital / modal yang dimaksud disini adalah ketersediaan

modal  awal  anggota  sebelum mengajukan pembiayaan.  Penilaian

ini  berkaitan  dengan  besar  kecilnya  jumlah  nominal  pembiayaan

yang  disetujui  oleh  pihak  Koperasi  Simpan  Pinjam (KSP). Poin

capital ini kurang mendapat porsi penilaian dibandingkan dengan

prinsip  6C  lainnya,  seperti  character,  capacity,  dan  collatera.

Namun  poin  ini  tetap  dinilai  demi  keamanan  dan  kehati-hatian

pihak koperasi dalam menyalurkan pembiayaan. 
5) Condition 

Penilaian  condition  adalah situasi kondisi ekonomi sekitar,

karena kondisi merupakan salah satu faktor penting yang didapat

yang mempengaruhi kelancaran usaha yang dilakukan oleh anggota.

Pihak  Koperasi Simpan Pinjam (KSP) juga menilai apakah usaha

tersebut  memiliki  letak  yang strategis  dan  diminati  masyarakat,

mencari  tahu kondisi  danstatus  usaha milik  pribadi  atau kontrak,

memastikan kemungkinan  adanya  penggusuran  lahan  kepada

petugas  pasardan  menganalisa  faktor  pendukung  atau  faktor

penghambat  dariusaha  dengan  melihat  kondisi  terakhir  calon
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anggota,  jadi  pihak  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)

mempertimbangkan  pengajuan  pembiayaan  yang  diajukan  oleh

anggota apakah kedepanya dengan kondisi ekonomi saat ini usaha

anggota  bisa  berjalan  dengan  baik  atau  tidak,  dan  juga  bisa

mempengaruhi besar kecilnya pengajuan yang disetujui.
Poin condition ini juga kurang mendapatkan porsi penilaian

dibandingkan dengan penilaian  character, capacity, dan collateral.

Sebelum memberikan pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

terlebih  dahulu  mengadakan  analisis  pembiayaan.  Tujuan

diterapkannya  analisis  prinsip  kehati-hatian  pada pembiayaan

adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan macet,

serta agar koperasi yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-

benar  aman.  Setelah  dilakukannya  analisis  prinsip kehati-hatian

tersebut  anggota  lebih  memiliki  rasa  tanggung  jawab dalam

membayar  kewajibannya  sesuai  dengan  jatuh  tempo  yang

ditetapkan dan pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) lebih percaya

kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan. 
Dalam  pelaksanaannya  dari  keenam prinsip  analisis

kelayakan  pembiayaan  tersebut,  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)

lebih mengutamakan pada  aspek analisis  character, capacity dan

collateral  sedangkan  analisis  capital,  condition dan  constraint,

hanya  sebagai  aspek  tambahan saja.  Dalam proses  analisis  yang

dilakukan  Koperasi  Simpan Pinjam (KSP), jika dari  ketiga aspek

analisis tersebut dirasa cukup, maka pembiayaan akan disetujui.
6) Constraint
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Dalam pemberian kredit, Koperasi  Simpan Pinjam (KSP)

perlu  mengetahuai  dan  mempertimbangkan  hambatan  yang

mungkin muncul di lapangan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) perlu

mengetahui  tanggapan  masyarakat  setempat  terhadap  rencana

investasi  yang akan dilakukan oleh calon debiturnya,  karena bisa

saja  masyarakat  setempat  menolak  rencana  investasi  tersebut.

Sebagai  contoh  seorang  debitur  mengajukan  kredit  untuk

membangun  sebuah  peternakan  babi  misalnya.  Pihak  Koperasi

Simpan  Pinjam  (KSP)  perlu  mengetahui  bagaimana  tanggapan

masyarakat  setempat,  apakah  menerima  atau  menolak  kehadiran

peternakan tersebut.
b. Penerapan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)

Segala  penilaian  kinerja  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP) pada

dasarnya  berpegang  pada  prinsip  prudential  banking.  Substansi  dari

prudential  banking meliputi  rasio  Capital  Adequacy  Ratio (CAR),

Reserve  Requirement (RR),  Non  Performing  Loan (NPL),  Batas

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),  Return On Asset (ROA), dan

Net Profit Margin (NPM). 46

Prinsip  kehati-hatian  dalam  hal  ini  adalah  suatu  asas  yang

menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam menjalankan

fungsi  dan  kegiatan  usahanya  menempuh  cara-cara  yang  tidak

merugikan  Koperasi  Simpan Pinjam (KSP) dan kepentingan nasabah

dengan  tujuan  agar  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  selalu  dalam

keadaan  sehat  dengan  menerapkan  BMPK  (Batas  Maksimum

46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 /Pojk.03/2018 Tentang
Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum
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Pemberian  Kredit).  BMPK  merupakan  batas  maksimum  penyediaan

dana  yang  diperkenankan  untuk  dilakukan  oleh  Koperasi  Simpan

Pinjam (KSP) kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu.

Penyediaan  dana  adalah  penyediaan  fasilitas  kredit,  surat  berharga,

penempatan  antar  bank,  penyertaan,  dan  transaksi  rekening

administratif. 47

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Nomor 32 /POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit

Dan  Penyediaan  Dana  Besar  Bagi  Bank  Umum.  Pos-pos  yang

diperhitungkan dalam menentukan Batas Maksimum Pemberian Kredit

(BMPK) di perbankan meliputi. 48

1) Kredit yang diberikan 
Pelanggaran  BMPK  dihitung  berdasarkan  baki  debet.

Pengertian baki debet tidak termasuk bunga akrual pada pos rupa-

rupa aktiva dan tunggakan bunga (bunga dalam penyelesaian) pada

rekening administratif. Bunga akrual adalah pendapatan bunga dari

kredit lancer dan dalam perhatian khusus. Dalam pengertian kredit

disini termasuk giro bersaldo debet (overdraft), kartu kredit (baki

debet),  transaksi  yang  berasal  dari  off  balance  sheet yang  wan

prestasi.
2) Surat berharga 

Perhitungan BMPK untuk pembelian surat berharga dengan

note purchase agreement (NPA) dan pengambilalihan dalam rangka

anjak  piutang  didasarkan  pada  harga  perolehan,  yaitu  harga

nominal dikurangi dengan diskonto yang diterima (seperti SBPU).

47 Ibid
48 Ibid
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Yang dimaksud dengan surat berharga NPA adalah pembelian surat

berharga  yang  disertai  dengan  pernyataan  kesediaan  bank untuk

membeli surat berharga tersebut dalam jumlah, jangka waktu, dan

tingkat diskonto tertentu. 
3) Penempatan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) lain 

Perhitungan  pelanggaran  BMPK  penempatan  antar

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau pada Koperasi Simpan Pinjam

(KSP) lain didasarkan pada nilai nominal, kecuali sertifikat deposito

dan  surat  berharga  yang  dinilai  berdasarkan  harga  perolehan.

Penempatan  ini  dapat  berupa  giro, deposito,  call  money,  kredit,

sertifikat deposito, surat berharga. 
4) Penyertaan 

Pelanggaran pelampauan BMPK untuk pos ini didasarkan

pada jumlah dana yang ditanamkan oleh bank dan didasarkan pada

nilai penyertaan yang tercatat di neraca. 
5) Transaksi rekening administratif 

Untuk pos ini terdiri dari garansi yang diberikan dan risiko

kredit dari transaksi derivatif. Garansi yang diberikan berupa warkat

penerbitan jaminan, aseptasi atau endosemen, irrevocable L/C atau

SKBDN, akseptasi  wesel impor, penjualan surat berharga dengan

syarat repo, standby L/C dan garansi lainnya. Pelanggaran BMPK

untuk  garansi  yang  diberikan  didasarkan  pada  nilai  nominal.

Sedangkan  risiko  kredit  dari  transaksi  derivatif  didasarkan  pada

nilai risiko kreditnya.

c. Pengendalian Internal yang Kuat 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia berperan strategis

dalam  menggerakkan  denyut  nadi  perekonomian  masyarakat  serta
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pembangunan  nasional.  Peran  dan  fungsi  Koperasi  Simpan  Pinjam

(KSP)  tidak  hanya  sebatas  aktivitas  ekonomi,  tetapi  juga  sebagai

manifestasi semangat kolektif, kebersamaan, dan prinsip keadilan yang

berakar pada masyarakat kita, yaitu gotong royong.
Sistem  pengendalian  intern  dapat  dipandang  sebagai  sistem

sosial  yang  mempunyai  wawasan  atau  makna  khusus  yang  berada

dalam  organisasi  koperasi.  Sistem  pengendalian  intern  terdiri  atas

berbagai  kebijakan,  praktik,  dan  prosedur  yang  diterapkan  oleh

koperasi untuk  mencapai  empat  tujuan  umumnya  yaitu  (1)  menjaga

aktiva  koperasi, (2) memastikan akurasi dan kehandalan catatan serta

informasi  akuntansi,  (3)  mendorong  efisiensi  dalam  operasional

koperasi,  (4)  mengukur  kesesuaian  dengan  kebijakan  serta  prosedur

yang ditetapkan oleh pihak manajemen. Jadi dapat disimpulkan sistem

pengendalian intern adalah rangkaian proses yang telah ditetapkan oleh

Koperasi  Simpan Pinjam (KSP) untuk dapat  memberikan  keyakinan

yang memadai bahwa tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat

tercapai. 
Terselenggaranya  sistem  pengendalian  yang  efektif  menjadi

tanggung jawab pengurus dan pegawai koperasi pada setiap jenjang dan

bagian. Koperasi telah menerapkan sistem pengendalian intern dengan

diawasi oleh badan pengawas koperasi. Adapun tugas dari satuan dari

satuan  pengawas  koperasi  adalah  memastikan  bahwa  pelaksanaan

operasional  koperasi  dapat  berjalan  secara  aman  dengan  melakukan
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pengendalian  intern  secara  berkesinambungan  (on  going  basis)  dan

juga melaksanakan pengawasan dalam bidang perkreditan.
Sistem  pengendalian  intern  yang  diterapkan  oleh  Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) pengawasan terkait tugas dari struktur organisasi

yang  disusun  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP).  Koperasi  harus

memisahkan  tugas,  kewajiban,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  di

setiap  bagian.  Pemisahan  fungsi  ini  dimaksudkan  agar  setiap  orang

dalam  jabatan  tidak  memiliki  peluang  untuk  melakukan  dan

menyembunyikan  kesalahan  atau  penyimpangan  dalam  pelaksanaan

tugasnya  pada  semua  bagian  dan  setiap  kegiatan  operasional,

diantaranya.
1) Rapat  anggota,  rapat anggota  akan  mengesahkan  laporan

pertanggungjawaban  dari  pengurus  dan  pengawas  koperasi,  dan

juga menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
2) Penasehat,  mempunyai  tugas  untuk  memberikan  nasehat-nasehat

dan  saran  kepada  para  pengurus  agar  nantinya  koperasi  dapat

berjalan  dengan  baik,  pengurus  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)

mempunyai  tugas  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  yang  ada  di

Koperasi.
3) Pengurus  yaitu  terdiri  dari  ketua,  wakil  ketua,  sekretaris,  dan

bendahara.  Ketua  Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bertugas untuk

mengawasi  kegiatan  anggota  dan  Manajer  Koperasi  serta

memimpin rapat anggota dan rapat anggota tahunan, Tugas-tugas

pangawas di Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP) memiliki  fungsi  dan  peran

dalam  membangun  dan  mengembangkan  potensi  dan  kemampuan
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ekonomi  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya

untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial. Upaya  yang

dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah dengan memberikan

kredit atau pinjaman bagi nasabah. Sebaran  Koperasi Simpan Pinjam

(KSP) paling banyak tersebar di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah,

yakni sebesar 24,22%. 49

Pada  Koperasi  Simpan  Pinjam (KSP)  di  Jawa  Tengah,  tidak

semua peminjam dapat mengembalikan pinjamannya tepat waktu, atau

bahkan  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya.  Terdapat  rata-rata

sebanyak 29 orang peminjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Jawa

Tengah  yang  kreditnya bermasalah.  Oleh  karena  itu,  untuk

menanggulangi  kredit  macet  pemerintah  mengeluarkan  pedoman

pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan

Menengah Republik Indonesia Nomor 19 / Per / M. KUKM / XI /2008

tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam Oleh

Koperasi  dan  diimbangi  dengan  pengendalian  internal  yang  kuat

sebagai  kegiatan  koperasi  yang  sehat  dan  aman  dalam  manajemen

koperasi  tersebut  serta  menjalankan  prinsip  kehati-hatian  yang

dicantumkan dalam pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi,

Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 / Per /

M. KUKM / XI / 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Simpan  Pinjam  Oleh  Koperasi  yang  berisi  tentang  penjelasan

pelaksanaan  pemberian  pinjaman  koperasi  harus  memperhatikan

49 Statistik Koperasi Simpan Pinjam, 2019
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prinsip  kehati-hatian  dan  asas  pemberian  pinjaman  yang  sehat  yang

prinsip  tersebut  dalam  pemberian  pinjaman  yang  sehat  dengan

memperhatikan  penilaian  kelayakan  dan  kemampuan  pemohon

pinjaman  sehingga  memberikan  kemanfaatan  bagi  koperasi  dan

anggotanya,  yang  peraturan  tersebut  dibuat  sebagai  dasar  kegiatan

operasional koperasi yang sehat dan aman dalam pemberian kredit.
Sebelum memberikan pinjaman / kredit,  Koperasi Simpan Pinjam

(KSP) terlebih  dahulu  mengadakan  analisis  pinjaman  sebagai

penerapan prinsip kehati-hatian, yakni dengan menerapkan prinsip 6C

dan  pengendalian  internal  yang  kuat.  Prinsip  6C  yakni   character,

capacity, capital, condition, collateral, constraint sebagaimana diatur

dalam  UU Nomor  25  Tahun  1992  Pasal  1.  Sedangkan  pengendalian

internal yang kuat berupa pengawasan koperasi. Pengawasan tersebut

terkait  tugas  dari struktur  organisasi  yang  disusun  oleh  Koperasi

Simpan Pinjam (KSP). Koperasi harus  memisahkan tugas, kewajiban,

wewenang, dan tanggung jawab di setiap bagian. Hal tersebut sesuai

dengan Umdamh-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 20 dan 21. 
 Tujuan diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian adalah untuk

menekan  kemungkinan  terjadinya kredit  bermasalah,  serta  agar

Koperasi  Simpan Pinjam (KSP) yakin  bahwa  kredit  yang diberikan

benar-benar aman.  Setelah dilakukannya analisis prinsip kehati-hatian

tersebut anggota lebih memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar

kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan  dari  pihak

Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
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juga lebih percaya kepada calon anggota yang mengajukan pinjaman /

kredit.
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