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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM 

 UANG PADA KOPERASI KSP BINA USAHA  

KECAMATAN RASA NA,E BARAT KABUPATEN BIMA 

 

Edi Mulyadin 

D1A113068 

Fakultas Hukum 

Universitas Mataram 

 

Penelitian ini dilakukan Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan 

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi ksp Bina Usaha Kecamtan 

Rasa Na’e Barat Kabupaten Bima menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 Tentang Perkoperasian, untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi 

ksp Bina Usaha Kecamatan Rasa Na’e Barat Kabupaten Bima, yang Merupakan 

Penelitian Hukum Normatif-Empiris Dengan Pendekatan Perundang-Undangan, 

Pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. 

 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Pada Koperasi. 

 

ABSTRACT  

 

REVIEW JUIDICAL ABOUT THE “PRODUCTIVITAS BORROWING 

THE MONEY” IN LEND ASSURANCE COOPERATIVE PRODUCTIVITAS 

AT BINA USAHA EXACTLY WEST NA’E SUBDISTRINCT BIMA 

REGENCY 

 This Research is Research o Understand How Realization Of The 

Productivitas About The “Prodcutivitas Borrowing The Money” at Bina Usaha 

(Lend Assurance Cooperative) Or in Indonesia Called With (KSP) Exactly West 

Na’e Subdistrinct Bima Regency. According to The Law Number 25 in 1992 

States That Cooperative to Understand The Factors Which Influence About The 

Realization of the “prodcutivitas borrowing the money” at Bina Usaha or (lend 

assurance cooperative) or in Indonesia Called With (KSP) Exactly in West Na’e 

Subdistrinct Bima Regency that Researches the Law Empirical Normative With 

The Law Approach, Conceptual Approach, and Sociologies Approach.  

 

Key words : Realization, Productivitas, Cooperative.  

 

 



 

1. PENDAHULUAN 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian 

Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

Selanjutnya penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar antara lain 

menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan 

kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu 

ialah koperasi.
1
 Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar menempatkan 

Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional 

maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional, dengan 

memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran 

Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan  mengembangkan  

potensi  ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi 

ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, 

dan keterbukaan. 

Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah 

meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang   

sosial dan   ekonomi   yakni   dengan   memberikan  peminjaman   kepada 

masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud dari pada hal 

tersebut salah satu sarannya adalah koperasi.
2
 Di samping lembaga lain 

seperti bank atau pengadilan, koperasi sebagai urat nadi perekonomian 

                                                             
1
 Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

2
 Sutantya Raharja Hadhikusuma. Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo 

Persada,2000, hlm 31 



 

bangsa Indonesia.
3
 Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu 

bertindak untuk melindungi mereka masyarakat  yang  ekonominya  lemah  

yang  menjadi anggota koperasinya 

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 

pasal:1 ayat(1). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatanya  

berdasarkan  prinsip  koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas asas Kekeluargaan. 

Demikian  halnya  dengan  Koperasi Bina Usaha  dalam  menggalakan  

usaha perkoperasian pihak Koperasi Bina Usaha untuk kesejahteraan anggota 

Koperasi bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang pinjam meminjam. 

Koperasi Bina Usaha dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para 

anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup 

anggotanya.
4
 

Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan suatu perjanjian antar 

orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan 

sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian  hari mengembalikan  

kepada  yang  meminjamkan dengan  imbalan  atau  bunga  tertentu.   

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut :1. Bagaimanakah pelaksanaan 

perjanjian pinjam-meminjam pada koperasi Bina Usaha Kecamatan Rasa Na,e 

                                                             
3
 Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. Koperasi Indonesia yang 

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 11 
4
 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,2000. 

hlm. 394 



 

Barat Kabupaten Bima ? 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi 

pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam pada koperasi Bina Usaha 

Kecamatan Rasa Na,e Barat Kabupaten Bima ? Tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian 

pinjam-meminjam pada koperasi Bina Usaha Kecamatan Rasa Na,e Barat 

Kabupaten Bima. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam pada koperasi Bina Usaha 

Kecamatan Rasa Na,e Barat Kabupaten Bima. Manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini yaitu : 1. Secara teoritis, Untuk membantu penerapan 

teori hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman terutama 

mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam pada koperasi Bina 

Usaha Kecamtan Rasa Na,e Barat Kabupaten Bima. 2. Secara praktis, Untuk 

memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum atau 

masyarakat untuk dapat dimengerti tentang perjanjian pinjam-meminjam pada 

koperasi Bina Usaha Kecamatan Rasa Na,e Barat Kabupaten Bima. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan empiris, dan 

adapun pendekatan yang digunakan yaitu : 1. Pendekatan Perundang-

undangan (statute approach) Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum 

yang sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk 

memecahkan isu hukum yang dihadapi penyusun. 2. Pendekatan Konseptual 

(conceptual approach) adalah pendekatan yang beranjak pada pandangan-

pandangan dan doktrim-doktrim yang berkembang di dalam ilmu hukum. 3. 



 

Pendekatan sosiologis  (sociological approach) Yaitu suatu pendekatan yang 

berusaha untuk mengetahui implementasi aturan-aturan hukum dengan 

kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Sumber dan jenis bahan hukum 

yang digunakan yaitu : 1. Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum seperti ; 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Perundangan Lainnya Yang 

Berkaitan Dengan Materi Penulisan hukum ini. 2. Bahan hukum sekunder 

yaitu seperti ; bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum 

primer, yang terdiri dari Buku-buku  atau hasil penelitian yang membahas 

tentang perjanjian pinjaman koperasi Majalah–majalah dan dokumen–

dokumen yang berkaitan dengan masalah perjanjian pinjaman di Koperasi. 3. 

Bahan hukum tersier yaitu seperti ; bahan hukum yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya 

Kamus-kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA 

KOPERASI BINA USAHA KECAMATAN RASA NA,E BARAT 

KABUPATEN BIMA. 

Pada proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada 

Koperasi Bina Usaha Kecamatan Rasa Nae Barat Kabupaten Bima, pihak 

Koperasi perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota Koperasi 

untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu. 

Penerapa prinsip kehati-hati dalam memberikan pinjaman, koperasi 

dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi 

koperasi serta anggota koperasi sebagai penyimpan dana, sehingga Koperasi 

Bina Usaha Kecamatan Rasa Na,e Barat Kabupaten Bima diharapkan 

senantiasa tetap berada dalam kondisi yang sehat dan dapat memenuhi 

kewajibannnya kepada anggota Koperasi penyimpan dana. Koperasi Bina 

Usaha Kecamatan Rasa Nae Barat Kabupaten Bima menegaskan bahwa dalam 

memberikan pinjaman dan melakukan usaha lainnya, koperasi wajib 

menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan koperasi itu sendiri 

dan anggota Koperasi yang mempercayakan dananya kepada koperasi Bina 

Usaha Kecamatan Rasa Nae Barat Kabupaten Bima. 

Jadi dalam menyalurkan pinjaman suatu pinjaman kepada anggota 

Koperasi, Koperasi Bina Usaha harus memperhatikan aspek keamanan bagi 

kembalinya pinjaman tersebut. Setelah pinjaman diberikan koperasi Bina 

Usaha Kecamatan Rasa Nae Barat Kabupaten Bima perlu melakukan 



 

pemantauan terhadap penggunaan dana peminjaman tersebut, serta 

kemampuan dan kepatuhan anggota Koperasi tersebut dalam memenuhi 

kewajibannya. Untuk menghindari adanya kendala dalam pengembalian suatu 

pinjaman maka dalam perjanjian disebutkan bahwa Koperasi Bina Usaha 

selalu meminta jaminan yang berguna untuk keamanan suatu dana pinjaman 

yang dilepaskan Koperasi Bina Usaha Kecamatan Rasa Na’e Barat Kabupaten 

Bima.  

Kelengkapan dokumen permohonan pinjaman sangat penting harus 

dipenuhi, karena akan digunakan sebagai dasar dalam analisa pinjaman dan 

perjanjian pinjaman. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi : 

a. Mengisi formulir permohonan pinjaman dimana pemohon tinggal mengisi 

bagian-bagian formulir yang masih kosong, blanko atau formulir tersebut 

berisi : Nama, Alamat, Pekerjaan, Besarnya jumlah uang yang akan 

dipinjam, jaminan, tujuan pinjaman. 

b. Menyerahkan photo copy identitas diri peminjam dan penjamin yang 

masih berlaku berupa KTP pemohon dan penjamin. 

c. Menyerahkan photo copy Kartu Keluarga / Surat Nikah / Akta 

Perkawinan. 

d. Menyerahkan photo copy jaminan : Sertifikat, BPKB dan STNK. 

Dalam mengisi permohonan pinjaman pemohon diharuskan sudah 

menentukan barang atau hak untuk dijaminkan, barang atau hak 

yang dijaminkan digunakan koperasi untuk memberikan kepastian 

bagi koperasi Smpan Pinjam Bina Usaha Kecamatan Rasa Na’e 

Barat Kabupaten Bima, bahwa pemohon pinjaman akan 

mengembalikan pinjaman beserta bunga dan biaya-biaya yang akan 

dibayar. Di dalam masalah pengamanan prefentif Koperasi Simpan 

Pinjam Bina Usaha Kecamatan Rasa Na’e Barat Kabupaten Bima 



 

sendiri menetapkan kewajiban barang atau hak tertentu untuk 

dijaminkan.
5
 

 

Dalam pengaturan jaminan pada koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha 

Kecamatan Rasa Na’e Barat Kabupaten Bima adalah untuk jaminan yang 

berupa kendaraan bermotor jaminannya berupa BPKB. Jaminan kendaraan 

bermotor harus benar-benar milik sendiri kalau masih atas nama orang lain, 

harus dilengkapi photo copy KTP dan Kwatansi Jual beli dari pemiilik yang 

atas nama di BPKB dan pembayaran pajaknya lunas. 

Berdasarkan hasil wawancara menurut Ibu Endang selaku Anggota 

Koperasi yang sudah melakukan peminjaman modal dengan jaminan 

atau agunan sepeda motor, dia mengungkapkan bahwa jaminan 

tersebut memang menjadi salah satu syarat untuk dapat diberikan 

pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha Kecamatan Rasa 

Na’e Barat Kabupaten Bima.
6
 

 

Setelah semua dokumen dilengkapi, petugas menyampaikan kepada 

calon peminjam, bahwa akan diadakan kunjungan langsung ke rumah dan ke 

tempat usaha calon peminjam, dimana petugas Koperasi akan melakukan 

survei terhadap barang jaminan dengan menentukan hari, jam dan tanggal 

kunjungan.yang telah di sepakati oleh calon peminjam dan Koperasi. 

Koperasi Bina usaha Kecamatan Rasa Na’e Barat Kabupaten Bima 

mempunyai pertimbangan dalam memberikan pinjaman kepada anggota 

koperasi. Koperasi pada umumnya berpikir dan bertindak dalam memberikan 

pinjaman setelah menilai persyaratan 5 C yang dimiliki oleh calon peminjam, 

yakni : 

a. Koperasi Bina Usaha akan Menilai dari  ( characters ) 

Penilaian characters pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui 

kemauan melunasi dari peminjam dan untuk mengetahui sifat-sifat 

                                                             
5
 Hasil Wawancara dengan Syahbuddin, Selaku Manager Koperasi Bina Usaha 

Kecamatan Rasa Na’e Barat Kabupaten Bima Tanggal 29 Juni 2017 Jam 09.00 
6
 Wawancara dengan Ibu Endang Selaku Peminjam di Koperasi Bina Usaha Kecamatan 

Rasa Na’e Barat Kabupaten Bima tanggal 28 Juni 2017 Jam 10.00 



 

pribadi lainnya terutama Kejujuran dan ketulusan, Ketajaman 

berpikir, logika berpikir dan kepatuhan akan janji. 

b. Koperasi Bina Usaha akan Menilai dari ( Capacities )Merupakan 

kemampuan riil untuk membuat rencana usaha dan mewujudkannya 

menjadi realitas dan untuk mengetahui kemampuan peminjam 

melunasi pinjaman, dengan memperhatikan kemampuan peminjam 

dalam menyediakan dana untuk pelunasan hutang pokok maupun 

bunga tanpa menganggu kegiatan usahanya. 

 

c. Koperasi Bina Usaha akan Menilai dari ( Capital ) 

Jadi koperasi akan memberikan pinjaman kepada calon anggota 

koperasi yang memiliki modal, walaupun hanya sedikit dan bukan 

kepada anggota koperasi yang tidak mempunyai modal sama sekali. 

Pinjaman yang diberikan oleh pihak koperasi berfungsi sebagai 

tambahan modal. 

d. Koperasi Bina Usaha akan Menilai dari ( Condition of Economy ) 

Penilaian pinjaman yang baik tidak boleh mengabaikan kondisi 

ekonomi yang ada, karena berhasilnya suatu usaha biasanya tidak 

bisa terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi pada umumnya. Adapun 

kondisi-kondisi yang harus diperhatikan adalah : bagaimana kondisi 

pemasaran, daya beli, luas pasar, bentuk persaingan dan lain-lain. 

e. Koperasi Bina Usaha akan Menilai dari  ( Collateral ) 

Seorang calon peminjam ( anggota koperasi ) akan dikabulkan 

permohonannya apabila mempunyai jaminan atau agunan yang 

melebihi jumlah pinjaman. Jumlah uang pinjaman yang diberikan 

tidak akan melebihi 70% dari nilai jaminan. 

 

Selanjutnya akan mengadakan tahap rapat, Pada tahap ini adalah tahap 

yang sangat menentukan, karena pada tahap ini akan diputuskan apakah 

permohonan pinjaman calon peminjam bisa diberikan atau tidak bisa 

diberikan, dalam hal ini anggota loan comitte harus benar-benar mengetahui 

dengan detail kondisi calon peminjam, baik dengan membaca laporan analisa 

pinjaman yang dibuat oleh analis maupun dengan mencari data secara 

investigasi ke lapangan. 



 

Ada beberapa yang menjadi Keluhan dari peminjam, seperti yang 

diungkapkan Ibu Endang Yang semula mengajukan pinjaman dengan 

menggunakan BPKB sepeda motor sebagai jaminan dengan jumlah 

Rp. 6.000.000,00 tetapi pada saat terjadi pencairan pihak koperasi 

menghubungi dan mengatakan bahwa dana pinjaman yang di peroleh 

hanya sebesar Rp. 4.000.000,00 berdasarkan kesepakatan rapat loan 

komite, serta pihak Koperasi menanyakan kepada Ibu Endang, 

apakah Ibu bersedia menerima dana yang  disebutkan pihak koperasi 

berdasarkan hasil rapat loan komite, seandainya Ibu bersedia di 

persilahkan untuk datang untuk menandatangani perjanjian 

pinjamannya apabila keberatan dan tidak menerima maka Ibu 

Endang bisa dipersilahkan mengambil berkas yang sudah di isi dan 

dilampirkan saat pengajuan permohonan. Karena sangat 

membutuhkan dana keperluan usaha  maka Ibu Endang, Maka mau 

tidak mau menerima dana Rp. 4.000.000,00 yang nominalnya sudah 

di tentukan pihak Koperasi tersebut.
7
 

 

Karna Hal ini juga tergantung pada nilai jaminan untuk kendaraan 

bermotor koperasi memperhitungkan harga pasar dan perhitungan jangka 

waktu penyusutan harga dari barang jaminan berdasarkan tahun pembuatan 

dan kondisi barang jaminan tersebut. 

Dalam penilaian kualitas kredit pasal 12 ayat 3 berdasarkan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 dimana di sebutkan kualitas 

pinjaman/kredit ditetapkan terbagi yaitu : 

 a. Lancar 

 b. Kurang lancar 

  c. Dalam perhatian khusus  

d. Diragukan dan  

e. Macet 

                                                             
7
 Wawancara Ibu Endang Selaku Anggota Peminjam di koperasi Bina Usaha Kecamatan 

Rasa Na’e Barat Kabupaten Bima Tanggal 30 Juni 2017. Jam 10.00 



 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imran S.sos, selaku 

ketua Koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha Kecamatan Rasa Na’e Barat 

Kabupaten Bima pihak koperasi membagi kualitas pinjaman menjadi 

lancar, kurang lancar, diragukan dan macet tidak memasukan dalam 

pengawasan seperti pembagian yang di lakukan dalam peraturan Bank 

Indonesia,  Sedangkan pihak koperasi hanya menggolongkan pinjaman 

bermasalah menjadi 3 (tiga) jenis saja antara lain yaitu :
8
 

a. Pinjaman Kurang Lancar 

Pinjaman digolongkan kurang lancar, apabila memenuhi kriteria 

tersebut Terdapat tunggakan angsuran pokok dengan kondisi 

Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan, bagi pinjaman 

yang jangka waktu angsurannya ditetapkan 2 bulan sampai 3 bulan, 

atau  Melampaui 6 bulan, tetapi belum melampaui 12 bulan, bagi 

pinjaman yang jangka waktu angsurannya ditetapkan 6 bulan atau 

lebih. pinjaman kurang lancar Terdapat tunggakan bunga  melampaui 

1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan, bagi pinjaman dengan 

masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau Melampaui 3 bulan, tetapi 

belum melampaui 6 bulan, bagi pinjaman yang masa angsurannya 

lebih dari 1 bulan. 

b. Pinjaman yang Diragukan  

Pinjaman digolongkan diragukan, apabila pinjaman yang 

bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi 

berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa Pinjaman masih 

dapat diselamatkan dan angsurannya bernilai Sekurang-kurangnya 

75% dari hutang peminjam termasuk  bunganya atau Pinjaman tidak 

dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-

kurangnya 100% dari hutang peminjam. 

c. Pinjaman Macet 

Pinjaman digolongkan macet apabila Tidak memenuhi kriteria 

kurang lancar dan diragukan atau Memenuhi kriteria diragukan, 

tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan 

belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pinjaman dan dimana 

apabila Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada 

Pengadilan Negeri atau telah  diajukan permohonan ganti rugi 

kepada perusahaan asuransi kredit. 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN 

PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA KOPERASI BINA 

USAHA KECAMATAN RASA NA,E BARAT KABUPATEN BIMA. 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada 

koperasi yaitu : 

1. Faktor internal lembaga keuangan yaitu pihak tim loan atau bagian kredit 

tidak cermat dan teliti melakukan analisa kredit terhadap kredit yang akan 

diberikan kepada nasabah atau anggota, hal ini biasa saja terjadi karena 

ada permainan oknum bagian kredit yang bekerjasama dengan nasabah 

dalam membuat kredit fiktif atau kekurang hati-hatian dari staf bagian 

kredit dalam menggunakan analisa 5C dan 7P. 

 

2. Pihak anggota / nasabah peminjam artinya bahwa ada unsur kesengajaan 

dari debitur untuk tidak membayar atau tidak adanya itikad baik dalam 

melaksanakan isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama, biasanya 

debitur sering memberikan alasan yang tidak masuk akal kepada kreditur 

agar terhindar dari kewajiban mambayar kredit. 

 

 

Ada beberapa faktor-faktor penyebab pinjaman bermasalah sehingga 

terjadinya wanprestasi dari peminjam seperti yang di ungkapkan oleh bapak 

Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bina Usaha, antara lain :
9
 

a.  Tingkat ekonomi peminjam yang melemah. 

b.  Kemampuan membayar yang menurun. 

c.  Pendapatan Usaha yang berkurang. 

d.  Peminjam mengalami kebangkrutan usahanya. 

e.  Karakter kurang baik dari peminjam. 

 

Mekanisme / Cara Penyelesaian Wanprestasi di Koperasi Simpan 

Pinjam Bina Usaha Kecamatan Rasa Na’e Barat Kabupaten Bima yaitu :
10
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1. Apabila anggota koperasi selama 3 bulan berturut-turut tidak membayar 

angsuran peminjamman, maka pihak koperasi bina usaha Kecamatan Rasa 

Na’e Barat Kabupaten Bima akan mengambil langkah-langkah yang antara 

lain : 

a) Pihak Koperasi Bina Usaha Kecamatan Rasa Na’e Barat Kabupaten 

Bima akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan 

permasalahannya kenapa anggota koperasi samapai tidak bisa 

membayar pinjamannya. Maka anggota koperasi akan diberi toleransi 

waktu bila alasannya bisa diterima. Toleransi ini bisa 1 sampai 2 

minggu. 

b) Bila dengan cara pertama dalam toleransi waktu yang telah diberikan 

anggota koperasi tetap belum melakukan pembayaran, maka pihak 

koperasi bina usaha Kecamatan Rasa Na’e Barat Kabupaten Bima 

akan member surat peringatan kepada anggota koperasi yang 

bersangkutan. Peringatan ini dilakukan sebanyak 3 kali. 

c) Apabila peringatan-peringatan tersebut tidak dilakukan oleh anggota 

koperasi, maka pihak koperasi Bina Usaha Kecamatan Rasa Na’e 

Barat Kabupaten Bima akan melayangkan Somasi kepada anggota 

koperasi yang bersangkutan. Somasi ini hanya dilakukan sekali saja 

dan apabila anggota koperasi tetap tidak dilakukan somasi tersebut, 

maka perkara tersebut akan berakhir dengan  pelaksanaan sita jaminan. 

2. Apabila anggota koperasi dalam membayar angsuran melewati bulan, 

maka akan dikenai denda, namun bila keterlambatan tersebut hanya 

melewati tanggal pembayaran angsuran asalkan tidak melewati bulan, 

maka tidak dikenai denda. Batas waktu tidak dikenai denda yaitu 3 hari 

setelah tanggal jatuh tempo. 

3. Apabila anggota koperasi berprestasi namun tidak sebagaimana mestinya 

yaitu dalam melakukan pembayaran angsuran seharusnya pokok dan 

bunga namun ternyata hanya salah satunya, maka oleh pihak koperasi Bina 

Usaha Kecamatan Rasa Na’e Barat Kabupaten Bima tidak dikenakan 

denda. 

4. Apabila si anggota koperasi pada saat mendekati jatuh tempo merasa tidak 

mungkin dapat melunasi peminjamannya atau setelah jatuh tempo juga 

belum bisa melunasi, maka dari pihak koperasi bina usaha cabang bima 

akan menawarkan perpanjangan waktu pinjaman kepada anggota koperasi 

tersebut untuk meringankan pelunasan peminjamannya. Namun kepada 

anggota koperasi tersebut akan dikenakan biaya adminstarasi dan bunga 

yang belum terbayar. 

 

 



 

                                III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian-uraian pembahasan di atas, dan hasil 

penelitian yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 1. Pelaksananaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP) Bina Usaha Kecamatan Rasa Na’e Barat Kabupaten 

Bima.  Dalam pelaksanaannya di mulai dari tahap permohonan dimana calon 

pemohon pinjaman datang ke kantor Koperasi Bina Usaha Kecamatan Rasa 

Na’e Barat Kabupaten Bima lalu menyiapkan syarat-syarat yang di butuhkan 

dalam pengajuan pinjaman, pemohon lalu mengisi blanko permohonan, 

setelah itu calon peminjam akan di survei oleh petugas koperasi di waktu yang 

telah di sepakati bersama antara calon peminjam dengan koperasi selanjutnya 

hasil dari survei yang dilakukan  akan di tuangkan dalam laporan analisa yang 

akan menentukan apakah permohonan di tolak atau di terima oleh koperasi 

yang di lakukan di tahap rapat komite, Setelah pengetikan perjanjian pinjaman 

kemudian perjanjian tersebut di tanda tangani oleh calon peminjam dan 

pengurus koperasi sebelum melakukan tahap pencairan dana secara tunai 

kepada pemohon langsung di kantor Koperasi Simpan Pinjam  Bina Usaha 

Kecamatan Rasa Na’e Barat Kabupaten Bima. Setelah melakukan pencairana 

akan ada tahap pembedelan dan arsip dari perjanjian pinjaman tersebut dan 

terakhir ada tahap penyelesaian dimana pihak koperasi melihat bagaimana 

kualitas pinjaman. 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan 

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Bina Usaha Kecamatan 



 

Rasa Na’e Barat Kabupaten Bima.  Dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam, 

masalah wanprestasi merupakan masalah yang sering sekali terjadi pada 

koperasi-koperasi pada umumnya, untuk menyelesaikan masalah apabila 

anggota koperasi melakukan wanprestasi, maka pihak pengurus koperasi Bina 

Usaha Kecamatan Rasa Na,e Barat Kabupaten Bima akan mendatangi anggota 

koperasi tersebut ddan menanyakan kenapa anggota koperasi tersebut sampai 

tidak bisa membayar pinjamannya, cara yang digunakan tersebut bersifat 

persuasif dan kekeluargaan, yaitu dengan memberikan kelonggaran-

kelonggaran dalam pelunasan pinjamannya dari pada menggunakan cara 

penyelesaian yang telah tercantum dalam akta perjanjian. 

Saran 

Saran penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Hendakanya pihak 

koperasi dalam menetapkan nilai jaminan lebih memperhitungkan secara 

cermat sehingga apabila seorang anggota koperasi melakukan tunggakan 

pembayaran dalam waktu yang lama, maka nilai jaminan tersebut tetap dapat 

menutup hutang pokok dan biaya-biaya atas keterlambatan tersebut. Dalam 

menyelesaiakan pinjaman bermasalah upaya dengan cara damai perlu 

dilakukan sehingga tidak memerlukan ancaman berupa pelelangan terhadap 

harta benda milik anggota koperasi. 2. Hendaknya dalam penyaluran pinjaman 

pihak koperasi tidak membebankan suku bunga yang cukup tinggi dan tidak 

terlalu  banyak membebankan biaya biaya tambahan kepada calon peminjam 

sehingga dana yang didapat peminjam saat pencairan sesuai kebutuhan dari 

peminjam tidak banyak berkurang karena hal tersebut. 
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