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1 Jumlah maksimum kredit yang diberikan oleh bank kepada 
debiturnya. 

2 Besarnya bunga kredit dan biaya-biaya lainnya

3 Jangka waktu pembayaran kredit

4

5

Cara pembayaran kredit

6
7
8

Klausula jatuh tempo 

Barang jaminan kredit dan kekuasaan yang menyertainya serta persyaratan 
penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur, termasuk hak bank 
untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kredit

Biaya akta dan biaya penagihan utang yang juga harus 
dibayar debitur



Bentuk Perjanjian Kredit

Perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian
ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah
dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan
formulir perjanjian dalam bentuk standard (standaard form) yang
isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu
secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh
bank tersebut termasuk jenis Akta Di bawah Tangan.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris,
menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang
Notaris namun dalam praktik semua syarat dan ketentuan
perjanjian kredit disiapkan oleh Bank kemudian diberikan
kepada Notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang
Notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa
yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau
akta otentik

Akta di bawah tangan Akta Otentik



UNSUR-UNSUR PERJANJIAN KREDIT

Kata sepakat dari dua pihak atau 
lebih

Kata sepakat yang tercapai 
harus bergantung kepada para 

pihak

Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya 
akibat hukum

Dibuat dengan mengindahkan 
ketentuan perundang-undangan

Akibat hukum untuk 
kepentingan pihak yang satu 
dan atas beban yang lain atau 
timbal balik
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Prinsip Dasar Pemberian Kredit (5C)

CHARACTER
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CAPACITY



Prinsip Dasar Pemberian Kredit (5C)

CAPITAL



Prinsip Dasar Pemberian Kredit (5C)

CONDITION OF ECONOMIC



Prinsip Dasar Pemberian Kredit (5C)

COLLATERAL



Prinsip Pemberian Kredit 7P 

01.
PERSONALITY

Kriteria pertama 
adalah personality, 
yaitu kepribadian dari 
calon peminjam yang 
mengajukan kreditnya. 
Kriteria ini hampir 
sama dengan 
kriteria character dari 
prinsip 5C yang telah 
dijelaskan diatas, 
dimana melihat 
bagaimana keseluruhan 
kepribadian nasabah 
mencakup sikap dan 
perilakunya sehari-hari

02.
PARTY

Yang kedua dalam 
prinsip 7P adalah party, 
dimana calon peminjam 
dimasukkan ke dalam 
beberapa golongan yang 
terkait dengan kondisi 
keuangannya. Biasanya 
pihak bank 
mengklasifikasikan 
nasabah berdasarkan 
modal yang dimiliki, 
kepribadian, loyalitas, 
dan lain sebagainya. 
Dengan adanya 
perbedaan klasifikasi 
dan golongan ini, akan 
ada perbedaan pula 
dalam pemberian 
fasilitas kredit 
nantinya

03.
PURPOSE

Kriteria yang ketiga 
adalah purpose, yaitu apa 
tujuan dari calon 
peminjam dalam 
mengajukan kreditnya 
pada lembaga keuangan. 
Pihak bank perlu 
mengetahui untuk apa 
dana tersebut akan 
digunakan, misalnya untuk 
modal usaha, investasi, 
biaya pendidikan, atau 
justru kegiatan 
konsumtif. Hal ini juga 
akan menyesuaikan dengan 
fokus dari bank atau 
lembaga keuangan 
tersebut, misalnya jika 
bank tersebut berfokus 
pada pengelolaan modal 
maka akan tepat bagi 
nasabah yang mengajukan 
kredit untuk usaha

04.
PROSPECT

yaitu bagaimana 
prospek dari usaha 
yang dijalankan oleh 
calon peminjam. Tentu 
saja prinsip ini berlaku 
khusus bagi nasabah 
yang mengajukan 
pinjaman untuk modal 
usaha atau bisnis yang 
dikelolanya. Dengan 
mengetahui apakah 
usaha dan bisnis 
tersebut memiliki 
prospek ke depan yang 
bagus atau tidak, maka 
bank pun dapat 
memprediksi bagaimana 
perkiraan kemampuan 
bayar dari nasabah
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05.
PAYMENT

Masih berkaitan dengan 
kriteria sebelumnya, 
kriteria yang kelima ini juga 
bertujuan mengukur 
bagaimana kemampuan bayar 
dari calon peminjam. 
Prinsip payment dilihat dari 
sumber pendapatan nasabah, 
kelancaran usaha yang 
dijalankan, hingga prospek 
dari usaha tersebut. Dengan 
begitu, pihak bank atau 
lembaga keuangan dapat 
menilai apakah nasabah 
tersebut memang dapat 
membayar kreditnya atau 
tidak

06.
PROFITABILITY

Pihak bank melihat 
bagaimana kemampuan calon 
peminjam dalam 
menghasilkan keuntungan 
atau laba. Sama seperti 
beberapa kriteria 
sebelumnya, kriteria ini lebih 
dikhususkan pada nasabah 
yang meminjam untuk 
keperluan usahanya. Semakin 
tinggi tingkat profitability
dari calon peminjam, maka 
akan semakin tinggi pula 
kemungkinan kredit yang 
diajukan dapat disetujui 
bank

07.
PROTECTION

Tidak jauh berbeda dengan 
kriteria collateral pada 
prinsip 5C, 
kriteria protection ini juga 
mengacu pada jaminan yang 
dapat diberikan oleh calon 
peminjam. Selain jaminan 
berupa barang seperti aset 
rumah atau 
perusahaan, protection ini 
juga dapat berupa jaminan 
asuransi yang dimiliki oleh 
nasabah.
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Return (hasil yang dicapai)
• Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang 

akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah 
dibantu dengan kredit oleh bank. Dapat pula 
diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank 
apabila memberikan kredit kepada pemohon.

Repayment (pembayaran kembali)
• Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama 

perusahaan pemohon kredit dapat membayar 
kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan 
membayar kembali (repayment capacity), dan 
apakah kredit harus diangsur/ dicicil/ atau dilunasi 
sekaligus diakhir periode.

Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung 
resiko)
• Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai 

sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit 
mampu menanggung resiko kegagalan andai kata 
terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

A

B

C


