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1. Dilihat dari 
Segi 
Kegunaan

� Kredit investasi
� Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan

perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di
mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative
lebih lama dan biasanya kegunaaan kredit ini adalah untuk
kegiatan utama suatu perusahaan.

� Kredit Modal Kerja
� Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit
modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar
gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan
proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan
kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang
sudah ada.



2. Dilihat 
dari Segi 
Tujuan 

� Kredit Produktif
� Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau

produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasil
barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk
diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang
maupun jasa.

� Kredit Konsumtif
� Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau

dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada
pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena
memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau
badan usaha.

� Kredit Perdagangan
� Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk

kegiatan perdagangan dan baisanya untuk membeli barang
dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil
penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering
diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang
akan membeli barang dalam jumlah tertentu.



3. Dilihat 
dari jangka 
waktu 

� Kredit Jangka Pendek
� Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun

atau paling lama satu tahun dan biasanya guna keperluan
modal kerja.

� Kredit Jangka Menengah
� Kredit dengan jangka waktu kredit berkisar antara satu

tahun hingga tiga tahun, biasanya guna keperluan investasi.
Sebagai contohnya adalah kredit untuk pertanian atau
peternakan.

� Kredit Jangka Panjang
� Kredit dengan masa pengembaliannya di atas tiga tahun atau

lima tahun. Biasanya kredit ini guna keperluan investasi
jangka panjang seperti perkebunan karet, manufaktur dan
kredit konsumtif.



4. Dilihat dari 
segi jaminan 

� Kredit dengan jaminan
� Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, dapat
berbentuk barang atau tidak berwujud atau jaminan
orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan
dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh si calon
debitur.

� Kredit tanpa jaminan
� Kredit yang diberikan tanpa disertai dengan jaminan
barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan
dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas
atau nama baik si calon debitur selama berhubungan
dengan bank atau pihak lain.



5. Dilihat dari 
segi sektor 
usaha 

� Kredit Pertanian 

� Merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian. Sector utama pertanian dapat berupa jangka 
pendek atau panjang. 

� Kredit Perternakan

� Kredit yang diberikan untuk sector peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek 
misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi. 

� Kredit Industri 

� Kredit yang diberikan untuk membiayai industry, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar. 

� Kredit Pertambangan 

� Kredit yang membiayai jenis usaha tambang yang biasanya bersifat jangka panjang. Seperti tambang emas, minyak atau 
timah. 

� Kredit Pendidikan 

� Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para 
mahasiswa. 

� Kredit Profesi 

� Kredit yang diberikan kepada para profesional. Seperti dosen, dokter dan pengacara.  

� Kredit Perumahan 

� Kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. 

� Kredit Multiguna 

� Kredit yang diberikan kepada individu yang memiliki pendapatan atau penghasilan tetap maupun tidak tetap, yang dapat 
digunakan untuk berbagai keperluan konsumtif yang tidak dapat dilayani dengan KPR dan KKB maupun kredit konsumtif 
lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. 



6. Dilihat dari 
cara 
pemakaiannya 

� Kredit rekening koran bebas 
� Kredit yang bebas ditarik peminjam selama kredit berjalan dan 

tidak melebihi kesepakatan jumlah kredit yang dapat. 

� Kredit rekening koran terbatas 
� Kredit dimana peminjam tidak bebas menarik uangnya tetapi 

dapat menarik secara berangsur-angsur. Penarikan tersebut 
dilakukan secara teratur berdasarkan kebutuhan peminjam. 

� Kredit rekening koran aflopend
� Kredit dapat ditarik sekaligus atau seluruhnya pada waktu 

penarikan pertama. 

� Revolving credit
� Kredit dengan sistem penarikan bebas dengan masa penggunaan 

1 (satu) tahun dan apabila bank menghendaki bahwa kredit akan 
dilanjutkan, bank mengijinkan untuk diperpanjang. 

� Terms loans
� Kredit yang sama seperti kredit rekening koran bebas, namun 

penggunaannya sangat fleksibel. Bank hanya memantau neraca 
dan rugi laba usaha peminjam yang tidak dikaitkan dengan 
kredit tersebut.



KREDIT 
SINDIKASI

� Syndicated Loan ialah pinjaman yang diberikan 
oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya 
terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-
lembaga keuangan lainnya kepada seorang 
debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum; 
untuk membiayai satu atau beberapa proyek 
(pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur. 

https://ibfgi.com/kredit-sindikasi/


Kredit 
Sindikasi

Kredit yang diberikan secara sindikasi dapat berupa Kredit 
Investasi (KI) ataupun Kredit Modal Kerja (KMK). Kredit 
sindikasi diberikan secara bersama dengan alasan:

1) Jumlahnya besar, sehingga tidak sanggup kalau hanya 
dibiayai oleh satu bank.

2) Menghindari BMPK.

3) Memperkecil risiko bagi bank.

4) Manajemen dan pengawasan dapat dilakukan secara 
bersamaan, ada sharing pengalaman dalam menangani 
debitur besar.

5) Dokumentasi kredit menggunakan akta otentik (dengan 
akta notaris).



Kredit 
Sindikasi

Pihak yang Terlibat dalam Kredit Sindikasi:
1. Peminjam. Umumnya peminjam sangat mempertimbangkan

tingkat kemudahan dalam mendapatkan kredit sindikasi.
Kemudahan dalam proses peminjaman seperti cepat,
fleksibel dan ekonomis menjadi pertimbangan utama. Selain
itu pihak peminjam berkepentingan pula dalam memeliharan
serta memperbaiki credit standing-nya. Peminjam juga
bertanggung jawab menyediakan semua informasi yang
dibutuhkan oleh manajer sindikasi atau pimpinan sindikasi.

2. Bank-bank Peserta. Merekalah yang akan menyediakan
dana. Karena itu biasanya mereka memiliki kriteria soal
siapa yang berhak mendapatkan kredit. Mulai dari
kelayakan peminjam, tingkat bunga, hingga soal pembayaran
kembali. Selain itu juga sangat tergantung dengan dari
integritas dan reputasi manajer sindikasi.

3. Manajer Sindikasi. Ialah yang dikenal pula sebagai syndicat
leader yang memiliki fungsi “4 S” yaitu Sourcing,
Structuring, Selling dan Servicing.



JENIS 
KREDIT 
KONSORSIUM 
DAN JOINT 
FINANCING

Konsorsium
vFasilitas kredit yang diberikan kepada 

nasabah bank yang pembiayaannya dilakukan 
secara bersama, bisa antar sesama bank 
pemerintah, meskipun tidak tertutup 
kemungkinan dengan bank swasta besar. 

Joint Financing
vCara pembiayaan kredit yang dilaksanakan 

secara bersama-sama antara bank-bank 
nasional (bank pemerintah/bank pemerintah 
daerah, atau bank swasta) dengan bank-bank 
asing. 



Kualitas Kredit

Kredit Kurang Lancar

Kredit Lancar

Perhatian Khusus Kredit Diragukan

Kredit MacetKualitas Kredit



1. Kredit 
lancar (Pass)

Kriteria:
�Pembayaran angsuran pokok dan bunga 
tepat waktu

�Memiliki mutasi rekening yang aktif
�Bagian dari kredit yang dijamin dengan 
agunan tunai



2. Perhatian 
Khusus 
(Special
Mention) 

Kriteria:
� Terdapat tunggakan ngsuran pokok dan/atau 

bunga yang belum melampaui 90 hari
� Kadang-kadang terjadi cerukan
� Mutasi rekening relatif aktif
� Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak 

yang diperjanjikan
� Didukung oleh pinjaman baru.



3. Kredit
Kurang Lancar 
(Substandard)

Kriteria:
� Terdappat tunggakan anngsuran pokok dan/atau 

bunga yang telah melampaui 90 hari
� Sering terjadi cerukan
� Frekuensi mutasi rekening relati rendah
� Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan

lebih dari 90 hari
� Terdapat indikasi masalah keuangan yang 

dihadapi debitur
� Dokumentasi pinjaman lemah



4. Kredit
Diragukan 
(Doubtful) 

Kriteria:
� Terdapat tunggakan angsuran okok dan/atau 

bunga yang telah melampaui 180 hari
� Terjadi cerukan yang bersifat permanen
� Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
� Terjadi kapitalisasi bunga
� Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk 

perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.



5. Kredit
Macet 

Kriteria:
�Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga 
yang melampaui 270 hari

� Kerugian operasinal ditutu dengan pinjaman 
baru

�Dari segi hukum atau kondisi pasar, jaminan 
tidak dapat dicairkan pada nilai wajar


