
  



  



I.PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan perekonomian dewasa ini, dunia usaha dituntut untuk 

lebih  mendorong para pelaku ekonomi, khususnya usaha kecil untuk lebih 

cermat dalam menyikapi permasalahan yang timbul sebagai akibat makin 

sulitnya tingkat perekonomian diindonesia. Peranan usaha kecil dalam 

perekonomian nasional sangat penting. “hal ini terbukti dari data BPS, dimana 

usaha kecil berjumlah ±42 % yang tersebar di berbagai sector.
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Dalam era globalisasi, usaha kecil memegang peranan tersebar di berbagai 

sector yang menunjang perekonomian bangsa dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan rakyat kecil serta memajukan usahanya memerlukan penambahan 

modal yang cukup besar. 

Selanjutnya berdasarkan peraturan MENTRI NEGARA BADAN USAHA 

MILIK NEGARA Nomor PR-09/MBU/07/2015 sebagaiamana telah diubah 

dengan peraturan MENTRI BADAN USAHA MILIK NEGARA  Nmor PR-

03/MBU/12/2016 dan peraturan MENTRI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

Nomor PR-02/MBU/7/2017 pihak pemberi modal sebagai nBADAN USAHA 

MILIK NEGARA diwajibkan melaksanakan program kemitraan berupa 

pemberian pinjaman yang disertai dengan kegiatan pembinaan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan usaha mikro /usaha kecil/koperasi yang dibina.   
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Selain itu usaha kecil juga merupakan bagian terbesar sekaligus pilar 

penopang utama perekonomian nasional harus diberikan peluang dan peran 

yang lebih besar agar menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Usaha kecil 

yang melibatkan banyak orang terutama masyarakat kecil, diharapkan akan 

mampu menjadi motor pendorong dalam pemberdayaan perekonomian rakyat, 

serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Bagi pengembangan usaha 

kecil, modal merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap 

peningkatan usaha.Ada beberapa alternative yang dapat dilakukan oleh usaha 

kecil untuk mendapatkan pembiayaan untuk modal dasar maupun langkah-

langkah pengembangan usahanya, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas yang 

disediakan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga keuangan baik bank 

maupun non bank, dengan jalan mengadakan ikatan kredit. 

Secara yuridis pada praktik perekonomian nasional ada 4(empat) kelompok 

pelaku ekonomi yaitu perusahaan swasta, BUMN, BUMD  dan koperasi.Dari 

ketiga kelompok pelaku ekonomi tersebut masing-masing mempunyai kondisi 

dan potensi yang berbeda-beda.
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Dalam  Negara yang sedang membangun seperti Indonesia, adanya 

kebijakan yang longgar dibidang perkreditan mutlak diperlukan untuk dapat 

mendorong usaha kecil sangat memberatkan, maka BUMN memberikan 
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bantuan modal melalui lembaga atau instansi-isntansi terkait, berupa bantuan 

pinjaman lunak kepada para usaha kecil.  

Salah satu lembaga atau isntansi yang memberikan pinjaman modal kepada 

usaha kecil adalah PT.Angkasa Pura I (persero).Selain pinjaman modal, 

pelayanan yang diberikan kepada usaha kecil adalah binaan usaha kepada usaha 

kecil, dimana hal ini disebut dengan program kemitraan. 

Pada umumnya bantuan yang berasal dari PT.Angkasa Pura I (persero) 

kepada usaha kecil berbentuk perjanjian baku antara PT.ANGKASA PURA I 

(persero) dengan Pihak kedua yang berisi tentang kesepakatan  atau yang berisi 

pasal-pasal yang telah ada sebelumya atau yang akan dibuat dikemudian hari 

antara para pihak dengan pihak-pihak lainnya dengan memberikan jaminan 

kepada PT. ANGKASA PURA I.Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan 

mandiri, untuk meningkatkan peranan usaha kecil dalam produk nasional dan 

perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat ekonomi lemah. Dalam 

menyalurkan bantuan pinjaman PT.Angkasa Pura I (persero) melakukan 

berbagai kebijakan mulai dari tahap awal permohonan, proses pengembalian 

pinjaman maupun hubungan hukum para pihak. Kebijaksanaan ini adalah dasar 

yang berkaitan dengan petunjuk tentang tindakan-tindakan yang diambil untuk 

mengatasi persoalan-persoalan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. 



  Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini antara lain : 1. 

Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal 

bagi usaha kecil dalam Program Kemitraan?, dan 2. Bagaimanakah cara 

penyelesaian kredit macet oleh PT.AngkasaPura I dalam perjanjian 

pemberian pinjaman bantuan modal bagi usaha kecil dalam Program 

Kemitraan? 

  Tujuan dari penelitian yaitu :a. Untuk mengetahuipelaksanaan 

perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal bagi usaha kecil dalam 

program kemitraan., b. Untuk mengetahui cara penyelesaian kredit macet 

oleh PT.Angkasa Pura I dalam perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal 

bagi usaha kecil dalam kemitraan. 

  Penelitian ini diharapka dapat memberikan manfaat secara akademis, 

manfaat secara teoritis, dan manfaat secara praktis. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian hukum normative empiris dengan metode pendekatan yang 

digunakan yaitu : 1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), 2. 

Pendekatan konseptual (conceptual approach), 3. Pendekatan sosiologis.  

 

 

 

 



II.PEMBAHASAN 

Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Pemberian  Pinjaman Modal Antara 

PT.Angkasa Pura I (persero)dengan usaha Kecil  

1)  Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal yang terdapat 

di PT.AP I merupakan perjanjian yang dilakukan antar PT.AP I 

dengan Mitra Binaan yang dilaksanakan sebagai wujud dari 

pemberlakuan pasal 2 ayat (1) PERMEN BUMN NO.PER-

09/MBU/07/2015.Pasal !!PERMEN BUMN NO. PER-

09/MBU/07/2015 menyebutkan bahwa pemberian pinjaman kepada 

Mitra Binaan dituangkan dalam surat Perjanjian/ kontrak yang 

sekurang-kurangnya memuat:a. Nama dan alamat BUMN Pembina 

dan Mitra Binaan . b.Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan 

Mitra Binaan. C.Jumlah pinjaman dan peruntukannya. D.Syarat-

syarat pinjaman (sekurang-kurangnya jangka waktu pinjaman, 

jadwal angsuran pokokdan jasa administrasi). Bagian mengenai 

aturan perjanjian dijabarkan satupersatu an dituangkan dalam pasal-

pasal dalam perjanjian yaitu:1. Pasal 1 mengenai pokok perjanjian 

ini berisi jumlah pemberian pinjaman bantuan modal kepada Mitra 

Binaan dan jasa administrasi yang dikenakan per tahun dari limit 

pinjaman Mitra Binaan. 2. Pasal 2 mengenai jasa administrasi 



terhadap pinjaman yang diterima, pihak kedua dibebankan jasa 

admnistrasinya pinjaman sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari 

saldo pinjaman wal tahun. 3. Pasal 3 mengenai jangka waktu 

pinjaman dan cara pelunasan pinjaman. 4. Pasal 4 mengenai 

jaminan, pihak kedua dalam memperoleh pinjaman dan pihak 

pertama wajib menyerahkan jaminan berupa bukti kepemilikan 

tsertifikat tanah. 5.Pasal 5 mengenai hak dan keajiban Didalm pasal 

ini dijabarkan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang wajib 

dilaksanakan oleh para pihak tersebut dan apabila tidak 

dilaksanakan dapat membatalkan perjanjian dan menarik kembali 

sebagian atau seluruh pinjaman yang diberikan. 6. Pasal 6 mengenai 

penggunaan pinjaman, perjanjian ini digunakan oleh pihak kedua 

sebagai modal kerja dan /atau pengadaan barang-barang modal, 

dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro/usaha kecil/ 

koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri. 7.Pasal 7 mengenai 

Force Majurdalam hal terjadi force majure, maka para pihak 

sepakat untuk merundingkan kembaliu hak dan kewajiban masing-

masing dengan tujuan untuk melanjutkan perjanjian ini, selama 

belum tercapai kesepakatan mengenai perjnajian yang baru tersebut. 

8. Pasal 8 mengenai Bea Materai .bea materai ini mengadakan 



perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab para 

pihak. 9.Pasal 9 mengenai penyelesaian perselisihan. 10.Pasal 10 

mengenai Pemberitahuan. 11.Pasal 11. lain-lain. Berdasarkan 

pemaparan di atas, ditarik kesimpulan bahwa perjanjian pemberian 

pinjaman modal merupakan suatu perjanjian standar (baku) yang 

dibuat dibawah tangan. Perjanjian ini memiliki kelausla-klausla 

yang telah ditetapkan atau telah dibakukan sebelumnya oleh PT.AP 

I, sehingga PT.AP I berperan sebagai pihak yang lebih kuat.Dengan 

adanya pembakuan klausula-klausula tersebut, PT.AP I telah 

melaksanakan Mitra Binaan untuk menyetujui dan menaati isi 

perjanjian tersebut. Apabila belum selesai akan diselesaikan melalui 

pengadilan
3
. 

Pemberian Pinjaman Modal Usaha Kepada Usaha Kecil 

 Dalam prateknya PT.Angkasa pura I cabang Bandara 

Internasional Lombok telah memberikan pinjaman modal usaha 

dalam bentuk pinjaman lunak kepada mitra binaanya.Sebab hampir 

seluruh mitra binaan ini di dalam hal mengembangkan usahanya 

memiliki faktor kendala yang utama yaitu dalam hal modal usahanya. 

                                                           
3
 R.Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradinya Paramita, 2001) 

hlm.55 

 



Dengan adanya modal pinjaman usaha dalam bentuk pinjaman 

lunak ini, maka permasalahan yang menyangkut mengenai modal 

usaha itu dapat diatasi, jika masalah modal yang merupakan faktor 

kendala telah dapat diatasi, maka usaha tersebut sudah dapat mulai 

dirintis dan dikembangkan sehingga nantinya diharapakan dapat 

menjadi lebih maju dan memiliki prospek untuk berkembang. 

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Mitra Binaan 

1. Berhak untuk memanfaatkan pinjaman tersebut untuk 

kepentingan usaha sesuai dengan pemberian pinjaman. 2. Wajib 

memberikan laporan kepada PT. AP I tentang memanfaatan 

pinjaman tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini. 3. 

Wajib mengelola, memelihara dan menjaga keutuhan serta 

melaksanakan angsuran pengembalian pokok beserta jasa 

administrasi atas pinjaman tersebut dengan memperhatikan tuuan 

pinjaman. 4. Berhak untuk menyampaikan laporan perkembangan 

usaha kepada PT AP I setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 

10 tahun pertama triwulan berikutnya.
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Bagaimakah Cara Penyelesaian kredit macet oleh PT.Angkasa Pura I  dalam 

Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal Bagi Usaha Kecil dalam Program 

Kemitraan 

 Dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal PT.AP I 

terdapat dalam isi perjanjian para pihak pad pasal 9 tentang penyelesaian 

perselisihan yaitu :1. Setiap perselisihan/persoalan yang timbul sehubungan 

dengan perjanjian ini untuk pertama sekali akan diselesaikan oleh para pihak 

secara musyawarah untuk mufakat. 2.Apabila ternyata setelah diadakan 

musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dicapai kata sepakat, maka para 

pihak sepakat untuk melakukan mediasi dalam rangka menyelesaikan 

perselisihan para pihak.  

Selanjutnya hal diatas dapat terjadi apabila mitra binaan melakukan 

tindakan-tindakan sebagai beriku:a. Mitra binaan tidak memberikan laporan 

kepada PT.I tentang pemanfaatn pinjaman tersebut sesuai dengan maksud 

dan tujuan. 2.Mitra Binaan tidak mengelola, memelihara dan menjga 

keutuhan serta lalai melaksanakan angsuran pengembalian pokok beserta 

jasa administrasi atas pinjaman tersebut dengan memperhatikan tujuan 

pinjaman. 3.Mitra Binaan tidak menympaikan laporan perkembangan usaha 

kepada PT.AP I setiap triwula selambat-lambatnya tanggal 10 tahun pertama 

triwulan berikutnya.  



Selain penyelesaian wanprestasi diatas, PT.AP I juga memberikan 

alternative penyelesaian dengan pemulihan pinjaman. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Usman, PT.AP I mempunyai usaha-usaha 

pemulihan pinjaman antara PT.AP I dengan mitra binaan yaitu : 

a.Recondisioning atau perubahan syarat-syarat hutang. B.Rescheduling atau 

perubahan jadwal atau pembuatan jadal usaha. Pertimbangan PT.AP I 

memilih bentuk pemulihan pinjaman kepada mitra binaan adalah karena 

mitra binaan yang dinilai masih mempunyai prospek usaha yang 

menguntungkan kepada PT.AP I dapat tetap beroperasi dan memberikan 

keuntungan kepada PT.AP I dan juga setelah menjalin kerjasama dengan 

mitra binaan, PT.AP I bertanggung jawab kepada Mitra Binaan untuk ikut 

mengelola Mitra binaan tersebut. Pertimbangan lain yang menjadi salah satu 

faktor penting mengapa PT.AP I lebih memilih bentuk alterntif penyelesaian 

dengan pemulihan pinjaman adalah disebabkan pemberian pinjaman bantuan 

modal merupakan kewajiban PT.AP I sebagai BUMN. Hal ini selaras 

dengan pasal 9 ayat (1) rentang penyelesaian perselisihan yang tertulis 

dalam perjanjian yang di tanda tangani para pihak. Selanjutnya apabila Mitra 

Binaan tidak memnuhi prestasinya dengan alternative yang diberikan oleh 

PT. AP I melakukan perbuatan-perbuatan diatas, maka perjanjian dibatalkan 

oleh PT.AP I dan Mitra Binaan berkewajiban untuk melunasi seluruh 



pinjaman yang telah diberikan oleh PT.AP I dan membayar segala biaya 

yang telah diperjanjikan kepada PT.AP I secara seketika dan sekaligus, 

dengan dilengkapi dengan Berita Acara penyeraha kembali pinjaman serta 

dibuatkan Perjanjian Perubahan (Addendum).  

Dalam hal mitra binaan lalai mematuhi kewajiban pembayaran 

kembali pinjaman tersebut kepada PT.AP I, maka PT.AP I akan 

menyerahkan penyelesaian tunggakan hutang piutang  Mitra Binaan kepada 

kantor Pelayanan Kekayaan  Negara dan Lelang (KPKNL).
5
 

Selanjutnya dalam perjanjian tersebut tidak terdapat ketentuan 

mengenai wanprestasi untuk PT.AP I, namun apabila PT.AP I melakukan 

wanprestasi misalnya PT.AP I tidak memenuhi kewajiban seperti tidak 

memberikan bimbingan dan pengembangan usaha kepada Mitra Binaan, 

PT.AP I masih menahan bukti perikatan walaupun Mitra Binaan telah 

memenuhi kewajiban kepada PT.AP I, dan sebagainya, maka Mitra Binaan 

dapat menyelesaikan secara Musyawarah mufakat dengan PT.AP I, namun 

apabila belum selesai Mitra Binaan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan 

Negeri setempat.
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BAB III 

Simpulan  

 Berdasarkan pemaparan diatas, penyusun mengambil kesimpulan 

yaitu: Proses pelaksanaan perjanjian pemeberian pinjaman modal di 

PT.Angkasa Pura I. dalam prakteknya memberikan suatu perjanjian 

pemberian  bantuan modal serta dari hasil itu akan timbul adanya 

kesepakatan antara PT.Angkasa Pura I dan Mitra Binaan yang dituangkan 

dalam bentuk perjanjian dibawah tangan dan dibuktikan dengan adanya 

tandatangan para pihak. Selanjutnya para pihak didalam perjanjian tersebut 

merupakan pihak yang cakap yaitu pihak yang berwenang untuk mewakili 

dan telah dewasa berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah 

didalam pasal 330 KUHPerdata atau berumur 18 (delapan belas) tahun 

atau telah menikah didalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 

tahun 2004. PT.AP I yang berbentuk perseroan terbatas dan berkantor di 

cabang Bandar Udara Internasional Lomnok diwakili oleh general 

Manager, dan Mitra Binaan yang merupakan Usaha kecil diwakili oleh 

pemilik usaha sesuai dengan Udang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang 

perseroan terbatas. Obyek perjanjian yang jelas yaitu juga menunjang 

untuk pemberian pinjaman bantuan Modal dari PT.AP I kepada Mitra 

Binaan dengan tujuan penggunaan dananya adalah untuk membiayai 



modal kerja. Serta perjanjian dibuat dengan sebab yang halal atau tidak 

melanggar peraturan Perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban 

umum mengingat perjanjian dibuat berdasarkan PERMEN BUMN 

NOMOR. PER-09/MBU/07/2015.  

Penyelesaian kredit macet di PT.Angkasa Pura I terkait pemberian 

pinjaman bantuan modal yaitu : 1. Di berikan peringatan pertama  

2.diberikan peringatan kedua 3.musyawarah  antara kedua belah pihak hal 

ini selaras dengan Pasal 9 Perjanjian Baku kedua belah pihak tentang 

penyelesaian perselisihan Natara lain: dengan cara recondisioning dan 

rescheduling. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan 

syarata kredit yang menyagkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu 

termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran 

maupun tidak. Persyartan kembali (reconditioning), yaitu perubahan 

sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada 

perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya 

sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan 

konveksi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank. 

Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit 

ebrupa penambahan dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan 

bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian 



dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Selanjutnya jika secara 

musyawarah tidak menemukan mufakat maka pihak PT.Angkasa Pura 

Iakan  menyerahkan penyelesaian tunggakan hutang piutang mitra binaan 

kepada Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

SARAN 

 Hendaknya PT.AP I sebagai pihak yang lebih dominan dapat 

melaksanakan perjanjian sehingga mitra binaan dapat memberikan 

pinjaman bantuan modal bagi usaha kecil dalam program kemitraan..  

Usaha kecil selaku mitra Binaan hendaknya membayar angsuranya sesuai 

waktu yang telah ditentukan dan disetujui bersama sebelumnya. Karena 

hal tersebut dapat membawa nama baik sehingga usaha kecil tidak sulit 

untuk memperoleh pinjaman modal kepada BUMN lainnya, khususnya 

PT.Angkasa Pura I (persero). Dalam menjalankan usahanya, pihak usaha  

kecil harus benar-benar memahami apa saja yang menjadi kendala dalam 

memajukan usahanya dan harus lebih teliti lagi dalam mempergunakan 

pinjaman modal yang diberikan.  
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