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DENGAN RAHMAT ALLAH SWT  

KOPERASI CU AMARTA MENETAPKAN 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

(SOP) 

PENYALURAN  PINJAMAN/KREDIT 
NO.01.03/SOP/AMARTA/VII/2013 

 
Menimbang:  a.  Bahwa Koperasi CU AMARTA berpegang pada prinsip, Keterbukaan dan Keadilan 

dalam semua aspek usaha oleh karena hal itu, maka diperlukan suatu standar 

baku tentang aturan dan mekanisme perealisasian kredit untuk menjadi 

pegangan bagi penyelenggaraan perkreditan sehingga akan menjamin keamanan 

dan keadilan proses perkreditan tersebut. 

b. Bahwa untuk memenuhi maksut sebagaimana disebut pada huruf. a. diatas maka 

perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur tentang Pinjaman. 

 

Mengingat:   1.   UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 

2. Permen No 19 tahun 2008 tentang  Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan 

Pinjamn Koperasi; 

3. Anggaran Dasar KoperasiCU AMARTA Pasal 4 dan Pasal 5. 

4. Anggaran Rumah Tangga Koperasi CU AMARTA Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65. 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENYALURAN PINJAMAN/KREDIT 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Pengertian 

 

1. Koperasi Serba Usaha CUAMARTA atau yang dalam hal ini cukup disebut dengan KSU CUAMARTA 
adalah; Koperasi yang berkantor pusat di desa Air Hitam–Kec Kualauh Leidong–Kab 

Labuhanbatu Utara-Provinsi Sumatera Utara Badan hukum No 518.503/BH/II/KK/2012. 

2. Usaha dan kegiatan utama KSU CUAMARTA adalah simpan pinjam dan pelayanan anggota. 
3. KSU CUAMARTA hanya melayani pinjaman kepada anggota,calon anggota, koperasi lain 

dan/atau anggotanya. Kegiatan ini merupakan sumber utama pendapatan koperasi untuk 

menutupi seluruh pengeluarannya dan menghimpun keuntungan (SHU). 

4. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak 

peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan jasa. 

5. Penyaluran pinjaman/kredit dilakukan atas dasar pertimbangan study kelayakan (survey) 

dan analisis dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman 

kredit di koperasi. 

6. Untuk mendorong partisipasi anggota dalam meminjam serta merangsang anggota agar aktif 

meminjam di koperasinya, KSU CUAMARTA melakukan : 
a. Memberikan pembedaan jasa Pinjaman,batasan pinjaman serta imbal jasa pinjaman antara 

anggota dan calon anggota  
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b. Memberikan pelatihan kewirausahaan dan mendorong kegiatan usaha bagi anggota. 

7. Penyaluran pinjaman didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan selalu mempertimbangkan 

bahwa: 

a. Pemberian pinjaman akan memberi manfaat kepada yang menerima. 

b. Diyakini bahwa pinjaman dapat dibayar kembali oleh peminjam sesuai dengan Perjanjian. 
c. Koperasi mendapat selisih (keuntungan) dari dana yang disalurkan. 

8. Kebijakan mengenai jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada anggota harus 

memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Kelipatan kepemilikan simpanan saham yang dimilikinya. 

b. Pemanfaatan pinjaman oleh calon peminjam. 

c. Kemampuan calon peminjam untuk membayar kewajibannya. 

d. Likuiditas koperasi dengan mempertimbangkan cadangan kas primer dan sekunder. 

e. Distribusi risiko pinjaman melalui asuransi kredit atau lembaga penjamin. 

f. Jaminan fix asset milik peminjam (Agunan). 

9. Perjanjian Kredit/pinjaman mengatur berbagai hal yang telah disepakati antara lain 

plafon, jangka waktu pinjaman, jasa pinjaman, jenis angsuran, jaminan dan jenis sumber 

dana. Apabila diperlukan oleh pengurus/pengelola jumlah pinjaman tertentu, dapat meminta 

membuat akta perjanjian di depan notaris dan atas sepengetahuan pengurus yang berwenang. 
  

10. Standar penyaluran dana yang terdiri atas: 

a. Standar jenis pinjaman 

b. Persyaratan calon peminjam 

c. Standar pengajuan pinjaman 

d. Standar pelayanan pinjaman kepada anggota 

e. Standar plafon pinjaman 

f. Standar jasa pinjaman 

g. Standar biaya pinjaman, 

h. Standar pengembalian pinjaman 

i. Standar jangka waktu pinjaman 

j. Standar agunan 

k. Standar analisis pinjaman. 

l. Standar realisasi pinjaman 

m. Standar pembayaran angsuran 

n. Standar pelunasan pinjaman 

o. Standar penanganan pinjaman bermasalah 
  

11. Dalam hal KSU CUAMARTA masih memiliki kelebihan dana Kas induk maupun diseluruh kantor 
cabang maka dilakukan penempatan dana sebagai berikut : 

a. Menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan, dan sertifikat deposito pada bank, 

koperasi lain dan/atau lembaga keuangan lainnya; 

b. Menempatkan dana pada sarana investasi lainnya; 

c. Melakukan penambahan kegiatan usaha baru; 

d. Melakukan ekspansi usaha dengan pembukaan kantor cabang baru; 

e. Memberikan pinjaman yang bersifat sementara kepada anggota (pinjaman luar).  

  

12. Pemanfaatan kelebihan dana sebagaimana tercantum pada butir 11 harus memperhatikan hal 

berikut: 

a. Dalam penempatan kelebihan dana untuk pembelian dan sarana investasi lainnya, pengurus 

harus mendapat persetujuan rapat anggota terlebih dahulu; 

b. Pinjaman kepada Koperasi lain harus diberikan atas nama  Koperasinya; 

c. Rapat Pengurus, Pengawas dan Penasehat menetapkan batas maksimum pemberian pinjaman; 

d. Pinjaman kepada anggota harus ada jaminan, dan pinjaman kepada Koperasi lain harus 

didukung dengan perjanjian antar Koperasi yang bersangkutan; 

e. Pemanfaatan kelebihan dana harus dapat meningkatkan hasil usaha KSU CUAMARTA. 
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Pasal 2 

Kebijakan Jenis Pinjaman 

 

1) Pinjaman Produktif, Jasa 2,5 % Menurun, Yaitu pinjaman yang dipergunakan untuk tujuan 
kegiatan yang dapat menghasilkan nilai tambah secara ekonomi antara lain: 

a. Modal untuk membuka usaha baru atau Menambah/mengembangkan usaha yang sudah ada; 

b. Berdagang/ berniaga, pelayanan jasa dan sejenisnya; 

c. Bertani/kegiatan menanam tanaman yang bagian dari tanaman itu dapat dijual dan legal; 

d. Kegiatan menambah produksi pertanian/perkebunan, memupuk, merawat, meremajakan dll; 

e. Berternak/mengembang biakan, membesarkan hewan peliharaan yang halal dan legal. 

 

2) Pinjaman Konsumtif atau Kesejahteraan, Jasa 2,5 % menurun, Yaitu pinjaman yang 

diperuntukkan menutupi kebutuhan maupun untuk menambah kenyamanan dan fasilitas hidup 

antara lain: 

a. Membangun, menambah, merehap dan atau memperbaiki rumah/tempat tinggal dan sejenisnya. 

b. Menambah fasilitas perlengkapan keluarga dan hiburan seperti TV, meja,lemari dll 

c. Membeli, menyewa kendaraan pribadi yang tidak memiliki nilai usaha.. 

 

3) Pinjaman Pendidikan,  Jasa 0,5 % Flat, adalah Program pinjaman yang diperuntukkan untuk 
mendukung pendidikan anak pada jenjang pendidikan SLTA sederajat sampai dengan Sarjana  

 

4) Pinjaman Musiman, Yaitu pinjaman dengan jasa 1,8 %/ bulan diperoleh dari akumulasi 

angsuran dan Jasa bulan berjalan dimasukkan dalam besar pinjaman sehingga seluruh 

pinjaman dan jasa pinjamanya dibayar sekaligus saat panen oleh si Peminjam. Pinjaman ini 

diperuntukkan khusus untuk usaha pertanian dan peternakan yang membutuhkan waktu panen 

paling lama 6 bulan seperti: 
a. Usaha Tanam Padi. 

b. Usaha ternak ikan jenis tertentu dengan jangka panen paling lama 6 bulan. 

c. Pertanian palawija, seperti jenis kacangan, sayuran dll. 

 

5) Pinjaman Kelompok, Yaitu pinjaman yang diberikan kepada kelompok Unit untuk keperluan 
usaha bersama kelompok tersebut atas dasar permintaan anggota kelompok bersangkutan. 

 

6) Pinjaman Khusus Mingguan (PKM). Yaitu pinjaan dengan angsuran/minggu dengan jasa 3 % 
flat/bulan. Pinjaman ini diperuntukkan bagi ibu-ibu untuk memenuhi segala kebutuhan 

keluarga anggota dan calon anggota dalam jumlah kecil. 
 

7) Pinjaman Investasi, yaitu pinjaman yang diberikan kepada anggota berdasarkan sektor 

usaha yang dibiayai untuk modal usaha dimana koperasi mendapat bagian keuntungan dari 

usaha tersebut. pinjaman ini hanya setelah mempertimbangkan aspek berikut: 

a. Resiko dan keamanan uang berdasarkan kepastian usaha; 

b. Memastikan uang akan kembali pada saat yang telah ditentukan; 

c. Memastikan investasi ini akan memberikan keuntungan lebih besar dari pinjaman lain: 

 

8) Pinjaman Luar, Yaitu pinjaman yang bersifat sementara (bukan angsuran) dengan jasa 

sebesar 3 % dikembalikan penuh pokok dengan jasa dalam paling lama 1 

(satu)bulan.pinjaman tersebut diberikan jika terdapat kelebihan kas (uang parkir) pada 

bulan bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 11e. 

 

Pasal  3 

Ketentuan Permohonan Pinjaman 
  

1) Prosedur dan syarat pengajuan pinjaman, mencakup: 

a. Pengajuan permohonan pinjaman; 
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b. Seleksi pinjaman berdasarkan kelipatan simpanan, keaktipan dan prestasi pinjaman; 

c. Analisis kelayakan pinjaman oleh Komite Kredit dan Petugas Lapangan; 

d. Keputusan pemberian pinjaman oleh Pimpinan.; 

e. Pemenuhan kelengkapan administrasi serta perikatan pinjaman dan jaminan; 

f. Pencairan pinjaman; 

g. Monitoring dan pembinaan. 

 

Pasal  4. 

Ketentuan Persyaratan Calon Peminjam 
  

1) Dalam upaya menekan risiko yang mungkin timbul, calon peminjam minimal diharuskan 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Anggota yang bertempat tinggal di wilayah kerja jangkauan pelayanan KSU CUAMARTA. 

b. Memiliki tempat tinggal tetap dan identitas berupa KTP/KK 

c. Mempunyai usaha/penghasilan tetap. 

d. Mempunyai tabungan aktif yang mencukupi, baik berupa tabungan wajib maupun sukarela  

e. Telah menjadi anggota minmal 3 bulan. 

f. Tidak memiliki tunggakan (kredit bermasalah) dengan Koperasi lain, Bank maupun pihak 

lain. 

g. Memiliki karakter dan moral yang baik. 

h. Telah mengikuti program pendidikan dasar kopersi. 

i. Memiliki agunan yang bisa dijaminkan di koperasi untuk pinjaman batas tertentu. 
  

Pasal 5. 

Kebijakan Analisis Pinjaman 
  

1) Analisis pinjaman dilakukan agar pengurus/pengelola memperoleh keyakinan bahwa pinjaman 

yang diberikan dapat dikembalikan oleh peminjam.Terdapat 2 (dua) aspek obyek yang 

dianalisis, yaitu: 

a. Analisis terhadap kemauan membayar (analisis kualitatif), mencakup karakter/watak, dan 
komitmen terhadap kewajibannya sebagai peminjam pada KSU CUAMARTA. 

b. Analisis terhadap kemampuan membayar (analisis kuantitatif) mencakup sumber dana yang 

diharapkan dapat memenuhi kewajibannya pada KSU CUAMARTA, sisa pinjaman pada pihak 

lain (jika ada), penghasilan atau potensi penghasilan yang mungkin diperoleh serta 

pengeluaran untuk kebutuhan biaya hidup. 

 

2) Pendekatan yang digunakan untuk analisis kuantitatif, adalah pendekatan pendapatan 
bersih, nilai pinjaman maksimal yang dapat diberikan diperkirakan dengan angsuran 

maksimal antara 20% hingga 30% dari pendapatan bersih per bulan. 

 

3) Pinjaman sebaiknya tidak diberikan karena pertimbangan-pertimbangan: 

a. Belas kasihan, kenalan (bersaudara atau berteman), 

b. Calon peminjam adalah orang terhormat (terkenal, disegani, status sosialnya tinggi, 

dan sebagainya). 

4) Pinjaman harus diberikan atas dasar pertimbangan kelayakan usaha dan kemampuan membayar. 

 

Pasal 6 

Kebijakan Plafon Pinjaman 

 

1) Penetapan Plafon Pinjaman Secara Umum, KSU CUAMARTA melalui rapat Pengurus, Pengelola, 
Pengawas dan Penasehat harus menetapkan berapa besarnya nilai pinjaman minimal dan 

berapa besarnya nilai pinjaman maksimal yang dapat diberikan. Penentuan nilai pinjaman 

minimal berkaitan dengan efektivitas penyaluran pinjaman, sedangkan penentuan besarnya 

nilai pinjaman maksimal berkaitan dengan keadaan keuangan dan penekanan risiko 
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pinjaman.namun secara umum besaran pinjaman yang dapat diberikan KSU CUAMARTA terhadap 1 

orang adalah sebagai berikut: 

a. Maksimal 4 (empat) kali lipat dari simpanan saham (wajib dan sukarela)yang dimilikinya 

bagi anggota. 

b. Maksimal sama besar dengan 20 % pemasukan rata-rata kas KSU CUAMARTA setiap bulan 

dalam tahun berjalan. 

c. Pengecualian sebagaimana dimaksud point 1.a. pinjaman diatas batasan maksimal dapat 

diberikan hanya 2 kali lipat dari simpanan saham (wajib dan sukarela). 

d. Sesuai dengan agunan untuk pinjamana diatas batas dengan agunan. 
  

2) Penetapan Plafon Pinjaman Produktif.Penetapan batas minimal dan maksimal pinjaman 

produktif harus mempertimbangkan hal berikut: 

a. Melihat untsur 4T; 

1. Tepat jumlah; 

2. Tepat sasaran; 

3. Tepat penggunaannya; 

4. Tepat pengembalian. 

b. Besarnya plafon pinjaman produktif lebih didasarkan pada kelayakan usaha calon 

peminjam. 

c. Merujuk pada ketentuan poin 1.huruf- a.b.c.d.pasal ini diatas.  
  

3) Penetapan Plafon Pinjaman Konsumtif/Kesejahteraan Penetapan batas minimal dan maksimal 
pinjaman konsumtif harus mempertimbangkan hal berikut: 

a. Tingkat pendapatan; 

b. Tingkat kebutuhan; 

c. Tingkat kemampuan membayar; 

d. Besarnya plafon pinjaman diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan mengangsur 

dengan besaran maksimal 30 % dari pendapatanya/bulan; 

e. Merujuk pada ketentuan poin 1. huruf-.a.b.c.d.pasal ini.  

 

4) Penetapan Plafon Pinjaman Pendidikan, Nilai maksimal pinjaman pendidikan didasarkan pada 
tingkat pendidikan dan kebutuhan biaya pendidikan yang diajukan dengan mempertimbangkan 

aspek berikut:  

a. Tingkat/jenjang Pendidikan; 

b. Besaran kebutuhan biaya SPP dan biaya buku; 

c. Besaran biaya hidup siswa (kos, makan dan minum); 

d. Besaran kebutuhan biaya praktek dan kegiatan extra kurikuler; 

e. Kemampuan mengangsur - maksimal pinjaman 30 % dari pendapatanya/bulan wali siswa; 

f. Merujuk pada ketentuan poin 1.huruf – b. c. d.pasal ini 

 

5) Penetapan Plafon Pinjaman Kelompok,Penetapan batas minimal dan maksimal pinjaman 

kelompok harus mempertimbangkan hal berikut: 

a. Melihat unsur 4T; 

1. Tepat jumlah; 

2. Tepat sasaran; 

3. Tepat penggunaannya; 

4. Tepat pengembalian 

b. Jumlah anggota kelompok dengan perkiraan tanggungan 1(satu)orang maksimal Rp,2,5 juta 

c. Besarnya plafon pinjaman kelompok lebih didasarkan pada kelayakan dan prospek usaha 

bersama kelompok peminjam. 

 

6) Penetapan Plafon Pinjama Khusus Mingguan (SPKM) Penetapan batas maksimal pinjaman (SPKM) 
harus mempertimbangkan hal berikut aspek kwalitatif, Komitmen membayar, karakter, 

kemampuan dan pretasi peminjam. 

a. Pinjaman pertama (percobaan) paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 
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b. Pinjaman selanjutnya bertahap maksimal Rp 3 juta rupiah. 

c. Jangka waktu angsuran paling lama 24 minggu atau 6 bulan. 

 

7) Penetapan Plafon Pinjaman Investasi,Penetapan batas minimal dan maksimal pinjaman 

investasi harus mempertimbangkan hal berikut: 

a. Jaminan Kwalitatif, mental, karakter serta kemampuanya dalam berwirusaha, dinilai dari 

latar belakang kesuksesan usahanya. 

b. Pembagian keuntungan jelas, berkesinambungan dan lebih besar melebihi produk lain. 

c. Pinjaman dijamin dengan asset yang tidak mengalami penyusutan kwantitas maupun 

kwalitasnya dan dapat segera atau mudah diuangkan.Asset berupa alat/mesin produksi 

tidak dapat dijadikan jaminan. 

d. Pinjaman Investasi tidak terikat dengan ketentuan batasan pinjaman maksimal tetapi 

diharapkan tidak melebihi 25 % aset KSU CUAMARTA 

 

Pasal 7 

Kebijakan Biaya Pinjaman 
  

1) Penetapan Biaya Pinjaman. 

a. Biaya pinjaman pada KSU CUAMARTA meliputi biaya jasa pinjaman,jasa 

pelayanan/administrasi, biaya dana tanggungan/asuransi, biaya materai dan biaya 

Notaris jika diperlukan. 

b. Perubahan biaya pinjaman pada KSU CUAMARTA ditetapkan oleh rapat anggota. 

c. Biaya-biaya pinjaman pada koperasi harus mampu menutupi dan mempertimbangkan : 

1. Bunga tabungan/deposito yang harus dibayar oleh koperasi kepada penyimpan; 

2. Beban Jasa, adminitrasi dan pengurusan dana pihak ketiga; 

3. Biaya organisasi yang terdiri dari beban usaha (by oprasional) dan beban 

perkoperasian (by organisasi); 

4. Efisiensi penggunaan sumber daya secara maksimal sama dengan yang ditetapkan oleh 

lembaga keuangan lainnya. 

 

2) Strategi Penetapan Tingkat Jasa Pinjaman  

Sebelum menetapkan strategi penetapan tingkat jasa pinjaman manajemen KSU CUAMARTA harus 

memperhatikan faktor-faktor berikut: 

a. Prinsip koperasi tentang pembatasan jasa atas modal, meskipun manajemen KSU CUAMARTA 

dapat membandingkannya dengan biaya transaksi dengan pesaingnya; 

b. Biaya produk dalam hal ini adalah biaya dana dan biaya operasional lainnya; 

c. Anggota calon peminjam akan memilih harga (tingkat jasa) yang lebih menguntungkan bagi 

usahanya; 

d. Tingkat persaingan dan serapan pasar atas produk KSU CUAMARTA: 

e. Permintaan dan penawaran dana; 

f. Manfaat dan hasil usaha yang diinginkan; 

g. Tingkat risiko pinjaman yang dikaitkan dengan jenis usaha anggota pemanfaat jasa 

pelayanan usaha, jangka waktu pinjaman, besarnya pinjaman dan faktor-faktor 

ketidakpastian lainnya. 

Setelah memperhatikan faktor-faktor di atas, kebijakan penetapan tingkat bunga melalui 

tahapan berikut: 

1. Tahap pertama, KSU CUAMARTA harus melakukan rasionalisasi dari segala kegiatannya 

agar dapat beroperasi secara efisien. 

2. Tahap kedua, KSU CUAMARTA dapat menghitung keuntungan bagi anggotanya yang pada 

akhirnya akan mendorong terciptanya produk-produk baru atau peningkatan mutu 

pelayanan kepada anggotanya. 

3. Tahap ketiga, dengan peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan keuntungan bagi 

anggota, akan meningkatkan daya saing KSU CUAMARTA. 

4. Tahap keempat, penetapan jasa merupakan suatu proses yang dinamis yang setiap saat 

perlu ditinjau kembali dan jika diperlukan dapat dirubah melalui rapat anggota.  
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3) Metode Penetapan Nilai Bunga Pinjaman KSU CUAMARTA. 

KSU CUAMARTA menggunakan berbagai sistem untuk menetapkan besarnya jasa pinjaman 

yaitu:Jasa Menurun, Jasa Tetap(Flat) dan Bagi Hasil ditinjau dari produk yang 

ditawarkan. 

 

Pasal 8 

Jenis Pinjaman Dan Metoda Perhitungan Jasa Pinjaman 

  

1) PKM (Pinjaman Khusus Mingguan:Berdasarkan Sistem Flat (Tetap)= 0,75 %/minggu atau 3 

%/bulan (Keunggulan produk: angsuran dikutip setiap minggu oleh petugas)Yaitu perhitungan 

jasa pinjaman berdasarkan pokok awal pinjaman dibagi per minggu angsuran sehingga jumlah 

jasa yang dibayar setiap bulan adalah sama. Berikut adalah rumus umum dalam menghitung 

jasa berdasarkan sistem flat: 

 

Jasa/Minggu (Rp) = Jasa/Bln x saldo awal pokok pinjaman x jangka waktu angsuran 
(bln):/Minggu 
 

2) Produktif, Konsumtif, Pinjaman Kelompok Perhitungan Jasa Menurun (Sliding Rate) = 2,5 %  

Adalah perhitungan jasa pinjaman berdasarkan sisa pokok pinjaman setiap bulan, sehingga 

jumlah jasa yang dibayar menurun setiap bulannya. Perhitungan jasa pinjaman menurun 

didasarkan pada sisa pokok pinjaman yang diformulasikan sebagai berikut: 

 

Jasa/Bulan (Rp) = Jasa/Bln x Sisa pokok pinjaman 
 

3) Musiman, perhitungan jasa menurun + pokok angsuran.=1,7 % 

Adalah pinjaman angsuran bulanan dengan angsuran tetap setiap bulannya tetapi perhitungan 

nilai angsuran dan jasa setiap bulan diakumulasikan pada jumlah pinjaman pokok yang 

dibayar sekaligus dalam waktu yang disepakati. Diperhitungkan sebagai berikut: 

 

Pembayaran/ 6 bulan (Rp) = Jasa/Bln x 6 bulan x Pinjaman Pokok + Angsuran x jangka 
waktu/bulan + Penerimaan Tunai= Pinjaman Pokok 
 
           

Pasal 9 

Kebijakan Agunan 
  

1) Agunan pinjaman pada KSU CUAMARTA merupakan hal yang sangat utama dalam pembrian pinjaman 

Jenis agunan yang bisa digunakan adalah : 

a. BPKB Sepeda Motor, jaminan tersebut adalah milik pribadi peminjam. Berusia tidak 

lebih 4 tahun terakhir saat pemberian kredit. 

b. BPKB Mobil, Jaminan milik pribadi peminjam dan berusia tidak lebih 10 tahun terakhir 

saat pemberian kredit 

c. Sertipikat tanah hak milik pribadi atau ahli waris atau orang lain yang diberikan 

kuasa oleh pemilik dibuktikandengan surat kuasa bermaterai, bila perlu diketahui 

Kepala Desa setempat. 

d. Saldo simpanan milik orang lain dengan kuasa dari pemilik, dalam hal pemilik belum 

memiliki kewenangan hukum yang tetap maka diwakili oleh wali yang paling berhak. 

 

2) Untuk mengurangi risiko kredit, agunan dapat diperkuat dengan pengikatan Notaris dan atau 

lembaga penjamin.  

 

3) Agunan berupa BPKB Mobil maupun Sepeda Motor maupun Mobil harus ditujukkan kepada pejabat 

untuk di ambilfoto pada saat penyerahan Agunan, sementara agunan Kepemilikan Tanah bila 

perlu disurfei untuk memastikan keabsahan kepemilikanya. 
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Pasal 10 

Kebijakan Pengembalian 

 

1) Cara pengembalian dapat ditentukan berdasarkan jenis produk pinjaman dan atau berdasarkan 

kesepakatan antara KSU CUAMARTA dengan peminjam, sehingga cara pengembalian pinjaman 

bervariasi, yaitu salah satu atau gabungan dari: 

a. Pemotongan gaji. 

b. Peminjam membayar sendiri ke kantor KSU CUAMARTA. 

c. Melakukan penagihan pada peminjam (khusus kredit Mingguan). 

 

Pasal 11 

Kebijakan Pembentukkan Komite Pinjaman/Panitia Kredit 
  

1) Komite Pinjaman adalah suatu lembaga yang berwenang untuk memberikan persetujuan suatu 

permohonan pinjaman dari anggota dengan flapon tertentu. 

Keputusan yang diambil oleh Komite pinjaman ini antara lain: 

a. Memberikan persetujuan terhadap proposal permohonan yang diajukan; 

b. Memberikan persetujuan dengan bersyarat atau catatan yang harus dipenuhi terlebih 

dahulu terhadap proposal yang diajukan /disetujui; 

c. Menangguhkan atau mengurangi jumlah permohonan yang diajukan sebelum disetujui; 

d. Menolak proposal yang diajukan. 

 

2) Fungsi dan tugas Komite Pinjaman meliputi: 

a. Membahas dan mengevaluasi proposal pinjaman yang diajukan oleh staf pinjaman secara 

lebih detail; 

b. Menyetujui atau menolak proposal pinjaman; 

c. Membahas dan mengevaluasi problem proposal pinjaman serta mengambil keputusan, dan 

menetapkan langkah untuk penyelesaian termasuk rekomendasi penghapusan pinjaman dan 

atau menyerahkan ke pihak ketiga; 

d. Membahas dan mengevaluasi perubahan/pengalihan tingkat kolektibilitas. 

 

3) Susunan organisasi dan keanggotaan Komite pinjaman ditetapkan oleh pengurus dan umumnya 

terdiri dari: 

a. Ketua  : Manajer/Pengelola 

b. Sekretaris : Kepala Bagian Perkreditan 

c. Anggota  1 : Kepala Bagian Keuangan  

d. Anggota  2 : Petugas Lapangan  

e. Anggota 3 : Petugas Administrasi. 

 

4) Keputusan Komite Pinjaman diambil dalam suatu rapat Komite yang dikoordinir oleh ketua 

Komite Pinjaman dalam bentuk Memorandum Komite Pinjaman (MKP); 

 

5) Keputusan komite pinjaman dianggap sah jika pengambilan keputusan terdiri dari minimal 3 

(tiga) orang 1 orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite pinjaman; 

 

6) Untuk plafon jumlah pinjaman tertentu atu diatas jumlah pinjaman yang menjadi kewenangan 

manajer/pengelola keputusan komite pinjaman harus diperkuat persetujuan Ketua Pengurus; 

 

7) Untuk pengajuan pinjaman dana atau tagihan dalam jumlah tertentu atau untuk produk 

pinjaman tertentu serta untuk tujuan penyederhanaan dan percepatan proses 

pemutusan/persetujuan, pengurus, manajer KSU CUAMARTA memutuskan untuk dilakukan secara 

sirkulasi tanpa rapat Komite. 
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Pasal 12 

Kebijakan Umum Administrasi Pinjaman 
  

1) Kebijakan dan ketentuan yang mengatur proses pemberian pinjaman tersebut di atas adalah 

sebagai berikut: 

a. Setiap pemberian fasilitas pinjaman yang diberikan oleh KSU CUAMARTA dibukukan dan 

diadministrasikan oleh Seksi Administrasi Pinjaman atau petugas yang ditunjuk. 

b. Seksi Administrasi Pinjaman atau petugas yang ditunjuk hanya akan membukukan pinjaman 

apabila telah menerima dokumen yang telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang digariskan dalam buku pedoman pemberian pinjaman sebagai berikut: 

1. Memorandum Komite Pinjaman (MKP) asli; 

2. Rapat Komite Pinjaman (RKP); 

3. Dokumen Jaminan/untuk jumlah tertentu; 

4. Dokumen Pengikatan Pinjaman. 

 

2) Dokumen pengikatan pinjaman yang telah diisi dengan lengkap dan benar diserahkan oleh 

Kepala Bagian Perkreditan jepada staf administrasi pinjaman - Kelengkapan dan kebenaran 

(kualitas) dari dokumen tersebut di atas menjadi tanggung jawab dari kepala bagian 

Perkreditan; 

 

3) Dokumen-dokumen dimaksud yang berkaitan dengan pemberian pinjaman seperti: 

a. Memorandum Komite Pinjaman (MKP) asli; 

b. Rapat Komite Pinjaman (RKP); 

c. Akad (Perjanjian) pinjaman/penitipan; 

d. Surat asli barang agunan; 

e. Surat Perikatan Agunan (SPA); 

f. Kwitansi tanda terima pinjaman asli; 

g. Tanda terima jaminan;  

 

4) Seluruh dokumen tersebut diadministrasikan dan disimpan oleh Staf Administrasi Pinjaman 

bersama-sama Kepala Bagian Perkreditan. 

 

5) Biaya-biaya yang dibebankan kepada anggota dapat berupa: 

a. Biaya Tanggungan. 

b. Biaya meterai yang dibebankan sebesar jumlah dokumen pinjaman yang diperlukan; 

c. Biaya Notaris untuk mengikatan Pinjaman dan jaminan (jika diikat secara notaris) 

 

Pasal 13 

Kebijakan Pembinaan Pemanfaat Jasa Pelayanan Simpan Pinjam 
  

1. KSU CUAMARTA secara rutin atau setiap tahun memberitahukan posisi pinjaman,sisa pokok 

kepada peminjam; 

2. KSU CUAMARTA harus segera mengirimkan surat teguran/penagihan apabila peminjam 

terlambat/tidak tepat waktu membayar cicilan; 

3. Untuk jenis pinjaman produktif (modal kerja dan investasi)jika diminta KSU CUAMARTA 

harus melakukan pembinaan dalam membantu anggota yang mengalami masalah di bidang usaha; 

4. Pembinaan dapat dilakukan dengan pendekatan konsultasi manajemen dan pendampingan; 

5. Jika dipandang perlu dan atas dasar kesepakan kedua belah pihak, KSU CUAMARTA dapat 

mengenakan biaya yang tidak terlalu membebani anggota selama proses pendampingan. 
  

Pasal 14 

Kebijakan Penanganan Pinjaman Bermasalah 
  

1) Kriteria Pinjaman Bermasalah  

a. Pinjaman Kurang Lancar 
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Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini: 

1. Tunggakan angsuran melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampui 6 (enam) bulan 

terkecuali bagi pinjaman musiman; 

2. Tunggakan angsuran meliputi pokok dan jasa pinjaman; 

3. Tunggakan melebihi 2 (dua) minggu tetapi belum melampaui 4 (empat)minggu bagi 

pinjaman mingguan.  
  

b. Pinjaman yang Diragukan 

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan memenuhi kriteria: 

1. Tidak memenuhi kriteria pinjaman kurang lancar; 

2. Tuggakan angsuran melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 9 (sembilan) 

bulan; 

3. Tunggakan melebihi 4 (empat)minggu tetapi belum melampaui 6 (enam) minggu 

 

c. Pinjaman Macet 

Pinjaman digolongkan macet apabila: 

1. tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan atau; 

2. Tunggakan telah melampaui batas wajar yakni 12 ( dua belas )bulan; 

3. Disebabkan kondisi dan situasi tertentu agunan tidak dapat dicairkan dengan nilai 

wajar untuk menutupi pokok pinjaman. 
  

2) Penanganan Pinjaman Bermasalah 

Penanganan pinjaman bermasalah pada KSU CUAMARTA harus  memenuhi prinsip-prinsip sebagai 

berikut : 

a. Keterbukaan. 

b. Tanggung jawab bersama dan solidaritas anggota. 

c. Pembinaan yang berkelanjutan kepada anggota. 

d. Harga diri lembaga dan kepercayaan anggota. 

e. Efisiensi dengan memperhatikan prinsip bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar 

dari biaya yang dikeluarkan. 
  

3) Manajemen Pinjaman Bermasalah 

a. Langkah-langkah mengelola pinjaman bermasalah 

1. Menggolongkan pinjaman bermasalah sesuai dengan tingkat kolektibilitasnya yaitu: 

pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet. 

2. Menentukan langkah-langkah penyelamatan pinjaman bermasalah. 

3. Tindakan penyelamatan pinjaman bermasalah. 

4. Memonitor proses penyehatan pinjaman bermasalah. 
  

b. Hal-hal yang mendukung berhasilnya pengelolaan pinjaman bermasalah 

1. Melakukan identifikasi masalah yang benar dan tepat. 

2. Cara penyehatan yang tepat. 

3. Dilaksanakan pada waktu yang tepat. 

4. Adanya kerjasama dan keterbukaan dari penunggak. 

 

c. Langkah-langkah identifikasi pinjaman bermasalah dengan cara mendapatkan data 

perusahaan peminjam, antara lain: 

1. aspek keuangan (neraca laporan laba/rugi dan lain-lain) 

2. Aspek pemasaran (data penjualan, potensi pasar, dan lain-lain). 

3. Aspek manajemen (jumlah tenaga kerja, kualifikasi karyawan, dll). 

4. Analisis data, baik faktor internal maupun eksternal 

5. Analisis data dapat dilakukan dengan cara: 

a) Membandingkan dari waktu ke waktu. 

b) Merumuskan keterkaitan antar faktor (intern-intern, atau intern-ekstern). 

c) Analisis rasio keuangan  
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4) Penyelamatan Pinjaman Bermasalah 

Upaya penyelamatan pinjaman bermasalah, dapat ditempuh setelah melalui proses 

pengelompokkan yaitu: 

a. Penyelamatan Pinjaman Kurang Lancar 

1. Meningkatkan intensitas penagihan melalui surat peringatan maupun kunjungan; 

2. Memperpanjang jangka waktu pinjaman, dengan syarat: 

3. Modal tersebut masih diperlukan (untuk pinjaman produktif); 

4. Debitur bersedia menandatangani Pernyataan itikat baik dan mengangsur secara 

lancar (dan membayar bea materai serta biaya lain yang mungkin timbul oleh 

peraturan). 
  

b. Penyelamatan Pinjaman Diragukan  

1. Penjadwalan kembali (Rescheduling) Mekanisme penjadwalan kembali dilakukan dengan 
memberi kesempatan kepada penunggak untuk mengadakan konsolidasi usahanya dengan 

cara menjadwalkan kembali jangka waktu pinjaman; 

a) Rescheduling/penjadwalan kembali pinjaman tersebut dengan cara menjadikan sisa 

pinjaman + jasa pinjaman selama menunggak menjadi pinjaman awal dan mengatur 

jangka waktu pengembalian ulang. 

b) Debitur bersedia menandatangani akat perjanjian baru (dan membayar bea materai 

serta biaya lain/jasa pelayanan dan biaya lain yang mungkin timbul oleh 

peraturan). 

c) Adanya keyakinan bahwa penunggak akan tetap berniat baik dan menjalankan 

usahanya secara sungguh-sungguh (untuk pinjaman produktif); 

d) Adanya keyakinan bahwa penunggak masih mempunyai itikad untuk membayar. 

e) Pada proses ini KSU CUAMARTA, akan melimpahkan berkas pada lowyer Hawari 

Hasibuan SH, sehingga jika pada bulan berikutnya jika peminjam menunggak akan 

mendapat somasi langsung dari lowyer .  

 

2. Persyaratan Kembali Pinjaman  
Cara ini hampir sama dengan rescheduling yaitu perubahan sebagian syarat atau 

seluruh syarat pinjaman; misalnya dengan pembebasan sebagian bunga tertunggak 

atau penghentian perhitungan bunga sehingga yang bersangkutan hanya dibebankan 

pokok pinjaman di samping yang menyangkut perubahan jadwal pembayaran/angsuran 

pinjaman. Hal ini dapat dilakukan jika dipenuhi syarat: 

a) Secara nyata yang bersangkutan dalam kondisi yang diakui sangat sulit sehingga 

tidak memungkinkan dibebani jasa tunggakan yang akan menambah berat bebanya; 

b) Pengahasil utama keuangan keluarga mendapat musibah baik secara fisik maupun 

non fisik sehingga menghilangkan kuasanya untuk memperoleh penghasilan, seperti 

kecelakaan, kebakaran, kehilangan terasuk hilang akal (gila) yang mengakibatkan 

hilang penghasilan utama keluarga dan penghasilan lain yang diperoleh tidak 

mencukupi untuk kebutuhan biaya hidup secara standart;  

 

c. Penyelamatan Pinjaman Macet  

1. Penjadwalan kembali jangka waktu pinjaman (rescheduling) 

2. Persyaratan kembali pinjaman (Reconditioning) 

3. Penjualan asset yang dijadikan jaminan (agunan) oleh peminjam. 

4. Penjualan perusahaan, jika kondisi benar-benar terpaksa sehingga menjual 

perusahaan dinilai sebagai jalan penyelesaian terbaik. 

5. Pengambilalihan utang oleh pihak ke-3 yang dinilai dapat menjamin pengembalian 

kewajibannya. 

6. Meminta debitur mengupayakan dana dari pihak lain untuk melunasi kewajibannya. 

7. Jika semua cara sudah ditempuh dan tidak mendapatkan hasil, Pengajuan gugatan 

hukum yang diwakili oleh Lawyer/Pengacara melalui pengadilan dapat dilakukan bagi 

peminjam yang dalam surat perjanjiannya sudah diatur tentang ini. 
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5) Penghapusan Pinjaman 

Adalah penghapusan sebagian atau seluruh pinjaman macet yaitu dengan jalan menutupinya 

melalui Pos Cadangan Piutang Ragu-ragu, sebagai antisipasi terhadap kemungkinan 

timbulnya Penghapusan pinjaman macet. Tindakan Penghapusan Pinjaman dilakukan dengan 

tujuan agar laporan keuangan terutama Neraca tampak konservatif, namun secara teknis 

tindakan penagihan atau hal-hal lain dalam rangka pengumpulan piutang macet dapat saja 

masih tetap dilakukan. 

  

6) Perselisihan 

Apabila seluruh prosedur di atas telah ditempuh dan ternyata masih terjadi perselisihan 

antara pihak KSU CUAMARTA dengan debitur maka penyelesaian hukum dapat ditempuh sesuai 

dengan perjanjian dan atau sesuai yang diatur menurut undang-undang  yang berlaku. 

  
  

BAB II 

PROSEDUR PENYALURAN DANA 

Pasal 15 

Prosedur Pemberian Pinjaman 
  

1) Prosedur Pemberian Pinjaman di KSU CUAMARTA adalah sebagai berikut; 

a. Mengajukan permohonan secara tertulis, melalui format/formulir  Surat Permohonan 

Pinjaman; 

b. Menyerahkan identitas diri berupa photo copy KTP Suami/istri dan Kartu Keluarga 

c. menyerahkan data jaminan/photo copy jamianan Sertifikat tanah/BPKB motor/mobil 

 

2) Staf Pinjaman bertugas; 

a. Membantu anggota/calon anggota dalam pengisian Surat Permohonan Pinjaman dan me-

register permohonan tersebut ke dalam Buku Daftar Permohonan Pinjaman. 

b. Staf Pinjaman melakukan interviu/pra-analisis terhadap permohonan tersebut, jika dari 

hasil praanalisis tersebut tidak dapat dipenuhi/diproses, segera informasikan dan 

bila di perlukan buat surat penolakan, jika dapat diproses lakukan langkah sebagai 

berikut. 

1. Interviu dan kumpulkan informasi sementara dan data/berkas yang diperlukan sesuai 

dengan informasi yang ada pada Surat Permohonan Pinjaman, yakni data ekonomi, 

yuridis dan jaminan; 

2. Bila diperlukan lakukan survey lapangan untuk validasi  data yang berkaitan dengan 

data yuridis (persyaratan adm), data usaha, dan jenis, letak jaminan, photo 

jaminan  dan taksasi Jaminan untuk  diproses lanjut; 

3. Buat Analisis Pinjaman yang berkaitan dengan data ekonomis anggota, dan tuangkan 

hasil analisis tersebut ke dalam form Analisa Kuantitatif (cashflow pinjaman) 

atau analisis ekonomi anggota. 

4. Buat  Analisis yang berkaitan dengan kemauan membayar (analisia kualitatif) dengan 

prinsip 5 C. 

5. Gabungkan hasil analisis kuantitatif dan analisis kualitatif merupakan memorandum 

proposal lengkap analisis pinjaman karena merangkum seluruh aspek penilaian 

pinjaman dari aspek ekonomi. 

6. Aspek tambahan yang perlu dinilai dan dianalisis adalah aspek yuridis dan taksasi 

jaminan.  

c. Hasil analisis tersebut diproses tindak lanjut ke dalam Proposal Pinjaman; 

d. Pada saat proposal selesai dibuat rencanakan tanggal proses Komitenya dan beritahukan 

kepada komite waktu pelaksanaan rapat komite, catat proposal tersebut ke dalam Buku 

Agenda rapat Komite Pinjaman; 

e. Siapkan form berita acara rapat Komite pinjaman; 

f. Sampaikan berkas pengajuan pinjaman kepada Komite Pinjaman pada rapat komite. 
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3) Komite Pinjaman 

a. Pada saat yang ditentukan anggota Komite Pinjaman akan mengadakan rapat pembahasan 

dan evaluasi atas proposal pinjaman yang diajukan; 

b. Rapat dibuka oleh  Sekretaris Komite Pinjaman, dan memberikan kesempatan pertama 

kepada staf Pinjaman sponsor (staf yang melakukan dan membuat proposal) untuk 

mempresentasikan hasil analisisnya; 

c. Anggota Komite Pinjaman membahas dan mengevaluasi hasil paparan/presentasi staf 

Pinjaman Sponsor; 

d. Terima data jaminan dari staf pinjaman, dan lakukan Taksasi (penilaian) jaminan dan 

tuangkan hasil taksasi jaminan tersebut ke dalam form Memo Penilaian Jaminan (MPJ); 

e. Setelah melakukan pertimbangan maka Komite Pinjaman memberikan keputusan, yakni: 

1. Jika hasil keputusan menolak/tidak setuju, maka: 

a) Staf Pinjaman mempersiapkan surat penolakan pinjaman; 

b) Staf  Pinjaman me-register surat tersebut dan segera mengirimkan kepada 

anggota. 

 

2. Jika hasil keputusan menolak dengan catatan, maka; 

a) Staf Pinjaman harus melengkapi dan memproses data yang diperlukan sesuai 

permintaan anggota Komite Pinjaman; 

b) Staf Pinjaman mengatur kembali jadwal pertemuan berikutnya, dan selanjutnya 

jika telah memenuhi syarat, kembali ke proses dan prosedur pada butir 3) di 

atas. 

 

3. Jika hasil keputusan setuju diberikan pinjaman dengan catatan/persyaratan, maka: 

a) Anggota Komite Pinjaman menandatangani memorandum Komite Pinjaman (MKP) pada 

kolom persetujuan dan juga memaraf catatan-catatan di atas MKP yang meminta 

persyaratan tersebut; 

b) Staf Pinjaman melengkapi dan memproses catatan dan persyaratan yang diminta, 

dan menyerahkan hasil proses tersebut kepada Staf Hukum dan Dokumentasi; 

c) Staf Hukum mempersiapkan proses tindak lanjut sesuai prosedur. 

 

4. Jika hasil keputusan setuju, maka: 

a) Anggota Komite Pinjaman menandatangani memorandum Komite pinjaman (MKP) pada 

kolom persetujuan; 

b) Staf Pinjaman mempersiapkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman (SPPP); 

c) Staf Pinjaman mendokumentasikan seluruh berkas untuk proses dan prosedur 

selanjutnya;  

d) Mempersiapkan data untuk pengikatan pinjaman; 

e) Setelah seluruh data dan fihak atau pada fihak yang berkaitan dengan proses 

pengikatan telah siap, lakukan pengikatan pinjaman; 

f) Persiapkan pelepasan (dropping) pinjaman; 

g) Pelepasan dilakukan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dengan memberikan 

tanda/cap pada berkas Pinjaman dan melampirkan data pendukungnya. 

 

Pasal 16 

Prosedur Analisis Jaminan 
  

1)  Proses dan Prosedur; 

a. Analisis dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa pinjaman yang diberikan kepadaan 

aggota pada saatnya akan dapat dikembalikan; 

b. Aspek yang dinilai meliputi atas pendekatan pada analisis terhadap kemauan dan 

kemampuan bayar; 

1. Analisis kemauan bayar  merupakan analisis kualitatif dan mencakup analisis atas 

karakter/watak dan komitmen anggota; 
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2. Analisis kemampuan bayar  merupakan analisis kuantitatif sebagaimana uraian pada 

contoh analisis)  di bawah ini;  

a) Utamakan pada kelayakan usaha dan kemampuan membayar; 

b) Lakukan penilaian terhadap hal-hal sebagai berikut: 

 Kemampuan memperoleh keuntungan 

 Sisa pinjaman (jika ada) dari pihak lain; 

 Beban rutin di luar kegiatan usaha. 

 

c. Pendekatan yang dilakukan dalam analisis kuantitatif, yakni menilai kemampuan 

membayar berdasarkan kemampuan memperoleh keuntungan.Hal-hal yang perlu dilakukan 

dalam analisis kuantitatif adalah: 

1. Lakukan analisis Perhitungan laba-rugi sebelum memperoleh pinjaman (sebelumnya) 

dengan cara wawancara dan tanya jawab kepada anggota, peroleh informasi berapa 

pendapatan (laba) bersih. 

2. Hitung pula kemungkinan adanya pendapatan lain di luar kegiatan atau hasil 

usahanya, dan; 

3. Kemungkinan adanya pengeluaran lain di luar kegiatan usahanya; 

4. Hitung pendapatan bersih hasil perbulan dengan referensi 3 bulan terakhir; 

5. Tentukan dan hitung Rasio Angsuran, yakni perbandingan besarnya angsuran dengan 

jumlah pendapatan bersih; 

6. Besarnya angsuran maksimal antara jumlah 30% s.d. 40% dari jumlah pendapatan 

bersih (rasio ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi anggota); 

7. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan adalah Rasio Angsuran X Jumlah Pendapatan 
Bersih X Jangka Waktu Pinjaman; 

 

Pasal 17 

Prosedur realisasi/Dropping 
  

 1)   Staf Administrasi Pinjaman  

a. Terima MKP yang telah dibubuhi tanda tangan keputusan pelepasan dari Staf Pinjaman 

  (MKP berisikan data persetujuan pemberian fasilitas pinjaman atas anggota yang namanya 

tercantum di dalam formulir tersebut); 

b. Periksa data kelengkapan pendukung dan kelengkapan pengisian dokumen yang diterima, 

pastikan semua persyaratan yang disyaratkan dalam MKP telah dipenuhi; 

c. Apabila data tidak/belum lengkap kembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi. 

d. Apabila sudah lengkap dan benar daftarkan pembukuan pinjaman tersebut ke dalam Kartu 

Pinjaman (untuk file Koperasi) dan buku angsuran pinjaman (untuk file anggota) sesuai 

data yang ada di MKP antara lain; nama dan alamat anggota, nomor buku anggota (NBA), 

jenis fasilitas, plafond pinjaman, jatuh tempo pinjaman, data jaminan dan selanjutnya 

hutang besarnya biaya-biaya yang menjadi beban anggota; 

e. Siapkan slip transaksi (nota) pembukuannya jika pelepasan langsung dibukukan ke 

rekening tabungan anggota, slip penarikan (sebagai kuitansi) jika akan ditarik tunai; 

f. Mintakan persetujuan manajer atas transaksi pelepasan tersebut; 

g. Setelah mendapat persetujuan, bukukan transaksi dropping pinjaman ke dalam buku 

   angsuran dan kartu pinjaman; 

h. Serahkan slip transaksi (nota) kepada staf pembukuan, atau slip penarikan ke kasir 

untuk pembayaran (apabila akan ditarik tunai); 

i. Serahkan buku angsuran kepada anggota; 

 

2) Manajer 

a. Menerima berkas pelepasan pinjaman dari staf pinjaman antara lain buku angsuran, kartu 

pinjaman, slip transaksi/Slip Penarikan (kuitansi), MKP dan data pendukungnya; 

b. Periksa kebenaran dan kelengkapan datanya, jika telah cocok berikan persetujuan pada 

slip transaksi/penarikan sebagai tanda setuju bayar, dan; 

c. Kirimkan kembali seluruh berkas ke staf pinjaman  
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3)  Kasir 

a. Menerima slip penarikan dari staf pinjaman yang telah disetujui oleh manajer; 

b. Mintakan tanda tangan anggota pada balik slip penarikan/kuitansi sebagai bukti 

penerimaan; 

c. Cocokkan dengan bukti identitas anggota; 

d. Siapkan jumlah uang dan lakukan pembayaran; 

e. Bukukan pengeluaran tersebut ke dalam Buku Mutasi Harian Kas; 

f. Akhir hari cocokkan Buku Mutasi harian Kas dengan bukti-bukti transaksinya, jika 

cocok; 

a. Buat daftar Rekapitulasi Kas Harian (RKH) 

b. Kirimkan RKH beserta bukti-buktinya kepada staf pembukuan; 
  

4)  Staf Pembukuan; 

a. Terima slip transaksi (nota) pelepasan pinjaman dari staf administrasi; 

b. Bukukan ke dalam Buku Jurnal Memorial, atau; 

c. Terima RKH beserta bukti-bukti penunjangnya (Penarikan/kuitansi pelepasan pinjaman); 

d. Bukukan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas; 

e. File slip transaksi/slip penarikan (kuitansi urut tanggal; 
  

BAB III 

PROSEDUR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN 

Pasal 18 

Pengembalian Pinjaman. 
  

1)  Anggota 

a. Mengisi slip setoran sebesar jumlah rupiah angsuran; 

b. Serahkan Buku Angsuran, slip setoran dan uang angsuran kepada kasir; 

 

2)  Kasir 

a. Terima Buku Angsuran, slip setoran dan uang angsuran; 

b. Hitung jumlah uang dan periksa kebenaran pengisian slip dan Cocokkan dengan data buku 

angsurannya, jika cosok simpan uang dalam kotak uang, dan paraf slip setoran; 

c. Catat penerimaan tersebut ke dalam Buku Mutasi Harian Kas; 

d. Serahkan slip dan buku angsuran kepada staf administrasi pinjaman. 
  

3)  Staf Administrasi Pinjaman 

a. Terima slip setoran dan buku angsuran dari kasir; 

b. Keluarkan file kartu pinjaman sesuai data buku angsuran; 

c. Bukukan angsuran tersebut ke dalam buku angsuran dan kartu angsuran; 

d. Bandingkan ke-2 saldo pada kartu dan buku angsuran tersebut, jika terjadi perbedaan 

lakukan rekonsiliasi terlebih dahulu untuk penyesuaian saldo, jika cocok paraf slip 

setoran,dan; 

e. Kembalikan slip setoran kepada kasir, dan buku angsuran kepada anggota; 

f. Simpan kembali kartu pinjaman urut nomor rekening; 
  

4)  Staf Pembukuan 

a. Terima RKH dan slip setoran (slip setoran untuk angsuran); 

b. Bukukan transaksi ke dalam buku jurnal penerimaan kas sesuai jenis transaksinya; 

c. File slip setoran urut tanggal; 
  

Pasal 19 

Prosedur Pelunasan Pinjaman 
  

Pada pokoknya tidak terjadi perbedaan dengan prosedur pasal 18 di atas, namun proses 

tambahan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1)   Staf Administrasi Pinjaman: 

a. Setelah dipastikan Kartu Pinjaman atas nama Anggota telah lunas, berikan tanda/Cap 

Lunas Pada Buku Angsuran; 

b. Pastikan pelunasan tersebut untuk penyelesaian saldo buku Pinjaman;  

c. Laporkan dan serahkan seluruh berkas pelunasan kepada Manajer; 

d. Jika telah disetujui Manajer, dan telah dilakukan pembayaran file Buku Angsuran 

Anggota dan Kartu Tabungan Pinjaman dalam file Lunas urut Nomor rekening; 

  

2)  Manajer: 

a. Terima berkas pelunasan pinjaman; 

b. Periksa kebenaran data, jika benar dan cocok berikan persetujuan pada slip penarikan 

(kuitansi maupun agunan); 

c. Serahkan berkas kepada Staf Administrasi Pinjaman untuk di file kembali; 

d. Serahkan Buku Angsuran dan Slip Penarikan (kuitansi) kepada Kasir untuk pembayaran; 
  

3)   Kasir: 

a. Terima slip penarikan (kuitansi) dan buku angsuran yang telah disetujui Manajer; 

b. Siapkan jumlah uang sebesar slip/kuitansi dan lakukan pembayaran; 

c. Mintakan tanda tangan anggota di balik slip penarikan (kuitansi) sebagai bukti 

pembayaran; 

d. Serahkan buku angsuran kepada staf administrasi pinjaman; 

e. Catat pengeluaran tersebut ke dalam buku mutasi harian kas; 

 

4) Staf Pembukuan 

a. Terima RKH dan slip penarikan (kuitansi); 

b. Bukukan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas. 

c. File slip penarikan urut tanggal. 
  

Pasal 20 

Prosedur Pelepasan/Pencairan Lapangan/Pasar 
  

Transaksi Pelepasan/Pencairan Pinjaman Baru. Pada prinsipnya proses dilakukan dengan mudah 

dan aman namun dalam rangka mencapai pelayanan yang Prima, Pencairan Pinjaman dapat 

dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:  

1)  Pelepasan/Pencairan dikantor : 

a. Apabila pinjaman dalam jumlah besar maka dicairkan dikantor. 

b. Anggota datang bersama pasangan dengan membawa perlengkapan administrasi yang 

diperlukan. 

c. Setelah melengkapi adminisrtasi dan menandatangani surat Perjanjian Pinjaman dan 

Surat Perikatan Jaminan, staf administrasi akan memproses berkas administrasi dan 

akan menyerahkam memo yang telah ditanda tangani Menejer untuk dicairkan dana 

pinjaman  dibagian kasir; 

d. Setelah menandatangani bukti penerimaan uang, kasir akan menyerahkan uang pinjaman 

yang sudah dipotong biaya-biaya sesuai peraturan. 

e. Untuk memperkuat bukti tanda terima, sebaiknya kasir meminta penerima membubuhkan 

tanda tangan tambahan dibalik kwitansi sebanyak 2 kali. 

 

2) Pelepsan /Pencairan dilapangan 

a. Staf Pinjaman merangkum data awal Pinjaman untuk menjadi bahan pertimbangan Komite 

Pinjaman untuk mendapat rekomendasi dan persetujuan dari manajer. 

b. Staf  mengajukan kasbon sejumlah dana kebutuhan pinjaman yang sudah di setujui 

Manajer dan mencatata dalam buku penitipan sementara. 

c. Setelah menerima dana dari kasir, Staf Pinjaman merealisasikan pinjaman menggantikan 

fungsi kasir, dengan mekanisme pencairan menganut pada ketentuan pada hurup, 

a.diatas. 
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d. Setelah proses selesai Staf Pinjaman membuat neraca arus kas dan menyerahkan kepada 

kasir kelebihan/kekurangan realisasi beserta bukti kwitansi dll. 

e. Kepada manajer staf pinjaman membuat laporan proses pelaksanaan pelepasan Pinjaman 

beserta kejadian-kejadian atau keadaan luar biasa. 

f. Kasir menerima bukti slip penerimaan (kuitansi) pelepasan pinjaman dari petugas 

Pinjaman. Sebelum melakukan pencatatan, kasir melakukan perhitungan arus kas 

transaksi petugas pinjaman terlebih dahulu, yakni: 

1. Berapa jumlah seluruh penerimaan kas di pasar (termasuk Kas-bon) dikurangi 

jumlah seluruh pengeluaran/penarikan, jika saldo akhir kas dan arus tersebut 

cocok; 

2. Lakukan pencatatan ke dalam buku Mutasi Harian Kas sesuai dengan bukti 

kuitansinya (rekapitulasi penarikan pinjaman); 

3. Komunikasi transaksi ini kepada staf administrasi Pinjaman untuk direspon; 
  

3) Proses dan Prosedur di Kasir: 

a. Terima bukti transaksi berupa slip setoran dari petugas pinjaman, hitung arus kas 

dari seluruh transaksi pasar, dan jika saldo kas (net) dari transaksi pasar ini 

telah cocok; 

b. Lakukan pencatatan ke buku mutasi harian kas (Rekapitulasi Pengeluaran pinjaman; 

c. Komunikasikan transaksi ini kepada Staf Administrasi Pinjaman untuk responden; 

d. Mintakan bukti-bukti transaksi kepada Petugas/staf pinjaman; 

e. Lakukan pencatatan ke dalam kartu pinjaman 

 
  

BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 21. 

Ketentuan Penutup. 
  

1) Standar Operasional Prosedur Penyaluran Kredit KSU CUAMARTA di buat dan disusun untuk 

dapat dilaksanakan sebagai acuan penyaluran kredit. 

2) Hal-hal yang belum diatur dalam standar operasional prosedur ini akan diatur dalam surat 

keputusan/ peraturan khusus. 
  

DITETAPKAN DI   : AIR HITAM 

PADA TANGGAL  : 12 Juli 2013 

PIMPINAN KOPERASI  SERBA USAHA CU AMARTA 

K E T U A/PENGELOLA                   

  

 

 

HADI SISWOYO      


