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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang selama ini disebut UMKM adalah usaha 

perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi 

produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pada 

perekonomian di Indonesia, sektor UMKM menjadi kelompok usaha yang memiliki jumlah paling 

besar dan mampu bertahan pada situasi krisis ekonomi.  

Kontribusi tersebut tercermin dari tingkat penyerapan tenaga kerja yang besar, kontribusi 

terhadap PDB yang tinggi, serta peranan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun 

dengan kontribusi dan peran yang begitu besar, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai 

hambatan dan kendala baik dari sisi internal maupun eksternal. Hambatan dan kendala yang 

dihadapi seperti akses pemasaran yang terbatas, rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk 

pengembangan usahanya, kurangnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi, meningkatnya 

persaingan usaha, serta masih terbatasnya jumlah dan akses permodalan yang dimiliki oleh para 

pelaku UMKM. 

Untuk meningkatkan dan memperluas akses permodalan kepada pelaku UMKM, Pemerintah 

telah menetapkan berbagai kebijakan salah satunya melalui program yang dikenal Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Program KUR ini merupakan program pemberian kredit/pembiayaan modal kerja 

dan/atau investasi oleh lembaga jasa keuangan kepada para pelaku UMKM baik 

individu/perseorangan, badan usaha, atau kelompok usaha yang produktif dan layak dibiayai namun 

masih terkendala dalam pemenuhan agunan tambahan. 

Selain kendala agunan, kondisi UMKM di masa pandemi Covid-19 sangat terdampak. Berbeda 

dengan kondisi saat krisis ekonomi tahun 1998 maupun di tahun 2008, di waktu itu pelaku UMKM 

dapat bertahan di tengah krisis bahkan menjadi penyokong dalam pemulihan ekonomi Indonesia. 

Akan tetapi, di masa pandemi virus Covid-19 ini dengan berbagai kebijakan Pemerintah untuk 

mencegah meluasnya penyebaran virus, sektor UMKM mengalami dampak yang signifikan sehingga 

mengakibatkan usaha menjadi terganggu. Hal ini kemudian mempengaruhi kemampuan pelaku 

UMKM untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pembiayaannya. Karenanya, pelaku UMKM 

dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Dengan modal yang terbatas, mereka harus dapat 

menjaga keberlangsungan usahanya agar dapat bertahan di masa pandemi. 

Dalam rangka mendukung dan menjaga agar keberlangsungan usaha pelaku UMKM tetap dapat 

terjaga, Pemerintah menetapkan program pemberiam subsidi bunga/margin bagi para debitur 

pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 sejak tahun 2020. Program ini memberikan keringanan bagi 

debitur UMKM dalam pemenuhan kewajiban angsuran pembiayaannya. 

Selaras dengan kebijakan Pemerintah tersebut, pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini perlu 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran implementasi di lapangan sebagai bahan evaluasi 

kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan di masa mendatang. Monitoring dan evaluasi pada periode 

ini difokuskan untuk menggali informasi terkait implementasi agunan tambahan, penggunaan KUR 

dan motivasi untuk graduasi dan peningkatan skala usahanya.  
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B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian ini terfokus pada: 

1. Apa jenis skema KUR yang dominan pada Debitur KUR di Semester I 2021? 

2. Dari mana para Debitur memperoleh informasi terkait program KUR? 

3. Apakah masih ada agunan tambahan yang dimintakan oleh Penyalur kepada Debitur KUR Mikro? 

4. Apakah pencairan pinjaman KUR dilakukan tepat waktu? 

5. Apakah Bunga KUR dan Angsuran KUR memberatkan untuk Debitur? 

6. Apakah Pinjaman KUR memberikan dampak positif kepada para usaha Debitur khususnya omset 

perusahaan, profit perusahaan, dan tenaga kerja? 

7. Bagaimana tingkat kepuasan Debitur atas program KUR? 

8. Apa yang menjadi prioritas Debitur dalam memilih program KUR? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjadi dasar monitoring dan evaluasi Direktorat 

SMI di periode berikutnya. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui  jenis skema KUR yang dominan pada Debitur KUR di Semester I 2021 

2. Mengetahui dari mana para Debitur memperoleh informasi terkait program KUR 

3. Mengetahui apakah masih ada agunan tambahan yang dimintakan oleh Penyalur kepada Debitur 

KUR Mikro. 

4. Mengetahui apakah pencairan pinjaman KUR dilakukan tepat waktu 

5. Mengetahui apakah bunga KUR dan Angsuran KUR memberatkan untuk Debitur 

6. Mengetahui apakah Pinjaman KUR memberikan dampak positif kepada para usaha Debitur 

khususnya omset perusahaan, profit perusahaan, dan tenaga kerja. 

7. Mengetahui tingkat kepuasan Debitur atas program KUR. 

8. Mengetahui apa yang menjadi prioritas Debitur dalam memilih program KUR. 

 

D.  Output Penelitian 

Memperhatikan permasalahan dan tujuan di atas maka penelitian ini diharapkan akan 

menghasilkan output sebagai berikut: 

1. Laporan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan program KUR; 

2. Rekomendasi perbaikan implementasi program KUR di masa yang akan datang. 

 

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun responden dalam kegiatan survei ini adalah Debitur KUR yang tergolong dalam Usaha 

Mikro dan Kecil (UMK) di 34 wilayah propinsi di berbagai sektor usaha. Survei dilakukan baik secara 

datang langsung kepada Debitur (offline) maupun secara jarak jauh (online) oleh Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan dan KPPN di seluruh wilayah Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Survei KUR dilaksanakan kepada Debitur KUR yang masih memiliki outstanding pinjaman (belum 

lunas dan diutamakan Debitur baru); 
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2. Jumlah Debitur KUR yang ditargetkan sebagai responden adalah 40 Debitur dan bersifat 

fleksibel, dalam artian kantor wilayah dapat tidak memenuhi target tersebut sesuai dengan 

kondisi masing-masing wilayah ; 

3. Jumlah responden diharapkan dapat merepresentasikan persebaran debitur di wilayah kerja 

masing-masing kantor wilayah, sehingga hasil survei dapat menyajikan informasi yang relevan 

dan dapat diandalkan. 

4. Pelaksanaan Survei mulai tanggal 25 Mei s.d 15 Juli 2021. 
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BAB II 

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) 

 
A. Gambaran Umum Program KUR 

Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja 

dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau Kelompok Usaha 

yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum 

cukup. Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan mulai tahun 2007 dengan skema imbal jasa 

penjaminan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM-K dalam 

rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Setelah berjalan cukup lama, pada tahun 2014 

pemerintah menghentikan program KUR skema imbal jasa penjaminan dan melakukan evaluasi 

program KUR yang telah berjalan. Beberapa poin penting hasil evaluasi adalah masih tingginya suku 

bunga yang menjadi beban debitur KUR serta minimnya peran pemerintah daerah dalam 

mendorong program KUR. Selain itu, BPK menilai program KUR belum dapat diyakini ketepatan 

sasarannya mengingat tidak tersedianya data debitur secara detil.  

 

Berdasarkan evaluasi dan masukan dari berbagai pihak, KUR kembali digulirkan mulai bulan 

Agustus 2015 dengan beberapa perubahan, yaitu: 

1. Subsidi yang diberikan pemerintah adalah berupa subsidi bunga yang sebelumnya subsidi imbal 

jasa penjaminan. 

2. Adanya dukungan sistem informasi dalam penatausahaan dan pengelolaan KUR yaitu Sistem 

Informasi Kredit Program (SIKP). 

3. Adanya peran pemerintah daerah dalam rangka mendukung program KUR berupa pembinaan 

UMKM dan input data UMKM ke SIKP. 

4. Adanya Forum Koordinasi Pengawas KUR yang terdiri dari beberapa inspektorat jenderal dari 

berbagai kementerian. Forum tersebut diketuai oleh Badan Pengawas Kuangan dan 

Pembangunan (BPKP). 

 

Penerima KUR sendiri menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenko Bidang Perekonomian Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat  terdiri dari: 

a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

b. UMKM dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja 

sebagai pekerja migran indonesia 

c. UMKM dari pekerja migran indonesia yang pernah bekerja di luar negeri, 

d. UMKM di wilayah perbatasan dengan negara lain 

e. UMKM pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia dan 

Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pegawai pada masa persiapan pensiun 

f. Kelompok UMKM yang meilputi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelmpok Tani dan 

Nelayan (Gapoktan), atau Kelompok Usaha Lainnya 

g. UMKM dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja 

h. Calon pekerja migran Indonesia yang aka bekerja di luar negeri 

i. Calon peserta magang di luar negeri; dan/atau 

j. UMKM dari ibu rumah tangga. 
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Penerima KUR sebagaimana dimaksud di atas merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di 

seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah 

dan/atau meningkatkn pendapatan bagi pelaku usaha. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau 

Koperasi, dengan syarat lembaga tersebut sehat dan berkinerja baik, mau melakukan kerja sama 

dengan perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR, dan memiliki online system data KUR dengan 

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Jenis KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas 

KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan tenaga kerja Indonesia, KUR khusus; dan KUR super mikro. 

Penyaluran KUR diprioritaskan pada Sektor Produksi meliputi sektor yang menambah jumlah 

barang dan/atau jasa pada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor kelautan dan 

perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor pertambangan garam rakyat, sektor 

pariwisata, sektor jasa produksi; dan/atau, sektor produksi lainnya. 

Penyaluran KUR pada Sektor Produksi wajib memenuhi porsi Penyaluran KUR Sektor Produksi 

paling sedikit mencapai target porsi Penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan 

bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam forum rapat koordinasi. Dan penyalur KUR dapat 

memberikan kredit/pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari 

satu sektor usaha namun dengan porsi pembiayaan paling banyak kepada Sektor Produksi, dengan 

menggunakan 1 (satu) akad kredit/pembiayaan.  

Menurut World Bank UMKM diklasifikasikan menjadi tiga jenis dengan menggunakan 

pendekatan berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan dan aset yang dimilikinya yaitu  

1. Usaha Mikro: 

a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang  

b. Pendapatan setahun kurang dari  $100 ribu  

c. Kepemilikan aset kurang dari $100 ribu.  

2. Usaha Kecil   

a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang 

b. Pendapatan setahun kurang dari US $3 juta  

c. Kepemilikan aset kurang dari US $3 juta  

3. Usaha Menengah  

a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang 

b. Pendapatan setahun maksimal US$15 juta  

c. Kepemilkan aset mencapai US $15 juta 

 

Di Indonesia sendiri klasifikasi UMKM menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM 

disebutkan sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro memiliki kriteria yaitu kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak 

termasuk tanah dan bangunan, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000. 

2. Usaha Kecil memiliki kriteria yaitu kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan 

paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki 

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sasmpai dengan paling banyak Rp. 

2.500.000.000. 

3. Usaha Menengah memiliki kriteria yaitu kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai 

dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 

dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak 

Rp. 50.000.000.000. 



 

         6 
 

B. Subsidi Bunga/Margin 

 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat, pengertian Subsidi Bunga 

adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang 

diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR dan 

Subsidi Marjin adalah bagian marjin yang menjadi bebanPemerintah sebesar selisih antara marjin 

yang diterima oleh penyalur KUR dengan marjin yang dibebankan kepada penerima KUR dalam 

skema pembiayaan syariah. 

 

Adapun Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan PMK 180 adalah 

sebagai berikut: 

1. Subsidi Bunga/Marjin diberikan melalui skema kerja sama antara KPA dengan Penyalur KUR 

yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama, dan perjanjian kerjasama paling sedikit memuat 

identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, dan sanksi atas pelanggaran hak dan 

kewajiban para pihak. 

2. Subsidi Bunga/ Subidi Marjin diberikan terhadap KURyang penyalurannya sesuai dengan plafon 

penyaluran tahunan untuk masing- masing Penyalur KUR, Dalam hal penyaluran KUR melebihi 

plafon penyaluransebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kelebihan penyaluran 

tersebut tidak diberikan SubsidiBunga/ Subsidi Marjin, kecuali ditentukan lain oleh Komite 

Kebijakan. 

3. Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin ditetapkan dengan l{eputusan Menteri dengan 

mempertimbangkan kebijakan yang ditetapkan oleh komite kebijakan, kemampuan pemerintah 

menyediakan alokasi belanja subsidi, dan/atau data dan informasi lainnya. 

4. Subsidi Bunga/Subsidi Marjin diberikan kepada Penerima KUR untuk mendukung pelaksanaan 

program KUR, dibayarkan oleh KPA mewakili Pemerintah kepada Penyalur KUR, dan untuk 

memperoleh pembayaran Subsidi BungajSubsidi Marjin   sebagaimana   dimaksud, Penyalur 

KUR mengajukan tagihan pembayaran kepada KPA. 

5. Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. diajukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 

10 jatuh pada hari libur atas Baki Debet KUR per akhir bulan sebelumnya; dan 

b. disertai dokumen pendukung yang terdiri atas: 

• surat permohonan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sesuai dengan contoh 

tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini 

• rincian tagihan Subsidi Bunga Subsidi Marjin sesuai dengan contoh dari Peraturan 

Menteri ini 

• kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi 

Penyalur KUR 

• arsip data komputer tagihan yang diunggah ke dalam SIKP 

• Kebenaran data dalam dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi 

Bunga/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan 

tanggung jawab Penyalur KUR 
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6. Tata    cara    pencairan    dana    untuk    pelaksanaan   Subsidi BungajSubsidi Marjin mengacu 

pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan APBN atas beban bagian 

anggaran BUN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 

 

Pada tahun 2021 disebutkan besaran subsidi bunga/marjin pada Permenko Perekonomian 

Nomor 2/2021, adalah sebagai berikut: 

1. Untuk KUR Mikro, Suku Bunga/Margin ditetapkan sebesar 6% efektif pertahun atau disesuaikan 

dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara. 

2. Suku Bunga/Margin KUR Kecil adalah sebesar 6% efektif pertahun atau disesuaikan dengan 

Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara 

3. Suku Bunga/Margin KUR penempatan tenaga kerja Indonesia adalah sebesar 6% efektif 

pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara 

4. Suku Bunga/Margin KUR Khusus adalah sebesar 6% efektif pertahun atau disesuaikan dengan 

Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara 

5. Suku Bunga/Margin KUR super mikro adalah sebesar 6% efektif pertahun atau disesuaikan 

dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara 

 

C. Dasar Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan KUR, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit 

Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020. 

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi 

Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan SIKP. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Data 

 Survei Kredit Usaha Rakyat yang dilaksanakan pada Semester I tahun 2021  merupakan bentuk 

penelitian deskriptif. Dimana penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan informasi untuk 

menjawab pertanyaan peneliti dengan memperhatikan aspek-aspek yang didapatkan dari banyak 

data-data penelitian, sehingga dapat menggambarkan suatu kondisi, peristiwa, atau fenomena 

dengan spesifik dan urut. metode yang digunakan adalah dengan metode survei dengan 

mengakomodir berbagai macam variabel yang dilaksanakan secara baik secara jarak jauh maupun 

secara tatap muka. 

 Sumber Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kedua 

data dibutukan untuk melengkapi dan membantu dalam menggambarkan tujuan dari Survei ini. 

Menurut Sugiyono (2016) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data Primer dalam penelitian ini  didapatkan dari kegiatan survei kepada 

para Debitur KUR yang dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN di seluruh 

Indonesia. Pemilihan sampel responden Debitur KUR dilakukan dengan menggunakan metode 

simple random sampling dimana setiap sampel dianggap punya kesempatan yang sama sehingga 

data yang diambil akan lebih obyektif. 

Data sekunder sendiri merupakan berbagai data atau informasai yang telah ada sebelumnya dan 

dengan sengaja dikumpulkan dan digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data 

Sekunder pada penelitian inidiperoleh dari studi pustaka dan jaringan internet terhadap materi 

terkait program KUR. Data sekunder tersebut digunakan sebagai tolak ukur atau data pembanding 

dalam rangka mengevaluasi data primer, membantu penjelasan gap permasalahan dan memperluas 

informasi selain informasi utama sehingga analisis dari hasil survei tim kajian ini dapat mendukung 

analisis tentang ketepatsasaran program. 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisioner dan wawancara. Kuisioner dipilih karena 

dianggap lebih efisien dan dapat mengukur serta melihat apa yang diharapkan dari responden, selain 

metode kuisioner, surveyor juga melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara 

langsung kepada responden atau narasumber. Metode wawancara juga cukup efektif untuk 

menjelaskan kepada responden terkait bentuk-bentuk pertanyaan yang ada pada Kuisioner.  

 Data dikumpulkan oleh 34 Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia dan diketahui jumlah responden yang berhasil disurvei 

adalah sebanyak 1310 responden. Sehubungan dengan masih terjadinya pandemi Covid-19, 

Pengumpulan data disesuaikan dengan kondisi yang ada pada daerah masing-masing. Surveyor 

dapat datang seacar langsung kepada responden atau dilakukan secara jarak jauh melalui media 

telepon, whattsApp, dan Video.  Survei ini sendiri dilakukan sampai dengan 15 Juli 2021 dengan 

memperhatikan kriteria Debitur KUR yang memenuhi syarat sebagai responden KUR 2020. 

Perekaman hasil wawancara sendiri diinput ke dalam google form yag telah disediakan oleh 

Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku pengelola Survei KUR.  
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C. Metode Analisis 

 Tujuan analisis data pada kegiatan ini adalah untuk memperlihatkan kondisi yang ada sekarang 

ini pada Debitur KUR, menunjukkan hubungan antara fenomena yang terjadi pada tahun ini dengan 

tahun sebelumnya, dan dapat memberikan jawaban terhadap variable-variabel yang diajukan dalam 

kegiatan Movev kali ini. 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu 

menampilkan secara kuantitatif dan deskriptif hasil pengolahan data survei yang diproses dengan 

software Microsoft Excel sehingga penelitian ini dapat menggambarkan nilai proporsi, nilai rata-rata, 

korelasi, dan lainnya dari beberapa variabel yang disurvei yang diharapkan bisa menjawab tujuan 

dari penelitian ini. 

 

D. Tahapan Kegiatan 

 Tahapan kegiatan meliputi beberapa tahapan, yaitu: 

1. Direktorat SMI melakukan studi pustaka dan reviu atas peraturan perundang-undangan dan   

pelaksanaan program KUR serta pengumpulan data sekunder; 

2. Direktorat SMI menyusun kuesioner dan menyiapkan manual teknis pelaksanaan survei; 

3. Direktorat SMI mendelegasikan tugas pelaksanaan survei kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

dan KPPN; 

4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN melakukan pengumpulan data primer (survei) ke 

sampel debitur KUR (responden); 

5. Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan penginputan data hasil survei; 

6. Direktorat SMI memeriksa data hasil survei dan melakukan konfirmasi kepada Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan apabila diperlukan. 

7. Direktorat SMI melakukan pengolahan data dan analisis untuk menyusun laporan akhir dan 

rekomendasi. 

 

E. Keterbatasan 
 

 Keterbatasan kajian ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Metodologi pengumpulan data menggunakan random sampling dan sebaran lokasi 

pengumpulan data diserahkan sepenuhnya kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN 

sesuai dengan ketersediaan sumber daya.  

Oleh karena itu mekanisme sampling tidak dapat memastikan pemerataan dan keseimbangan 

keterwakilan sebaran lokasi debitur dan sektor usaha debitur KUR.  

Keterwakilan seluruh sektor usaha sulit untuk diwujudkan mengingat terdapat sektor-sektor 

misalnya pertanian dan perikanan yang tersebar di daerah yang relatif jauh dari lokasi Kanwil 

dan KPPN; 

Terjadinya Pandemi Covid-19 membuat Survei ini masih ada yang dilakukan secara jarak jauh 

(tidak tatap muka) dan dilakukan melalui media penghubung seperti telepon, video, ataupun 

layanan WhatsApp. Hal ini menyebabkan kemungkinan adanya kesalahan input baik jumlah 

maupun redaksional. Selain itu adanya pandemi covid-19, menyebabkan jumlah responden di 

beberapa Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu 

sebanyak 40 responden.  
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2. Ruang lingkup: 

a. Sampel data responden adalah data debitur KUR yang telah diunggah di SIKP. 

b. Menggunakan metodologi random sampling bukan control sampling. 

c. Survei diisi berdasarkan pengakuan responden dan belum dilakukan uji validitas dengan 

data sekunder yang terdapat di Penyalur dan instansi lainnya. 
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BAB IV  

PEMBAHASAN 
 

A. PELAKSANAAN SURVEI 

Dalam rangka dilakukannya monitoring dan evaluasi atas program Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) di tahun 2021, Direktorat Sistem Manajemen Investasi melaksanakan Survei KUR dan 

mendelegasikan wewenangnya kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN di seluruh 

Indonesia. Kegiatan Survei kepada Debitur KUR Semester 1 2021 dilaksanakan sesuai dengan 

Nota Dinas Direktur Manajemen Investasi Nomor ND-509/PB.4/2021 tanggal 24 Mei 2021 Hal 

Pelaksanaan Survei Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Semester I 2021 dan Nota Dinas Nomor ND-599/PB.4/2021 tanggal 22 Juni 2021  Hal 

Penyampaian Informasi Tambahan atas Pelaksanaan Survei Kredit Usaha Rakyat Semester I 

2021. Dalam pelaksanaannya, 34 Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia dan 

dibantu dengan KPPN turut mendukung terlaksananya kegiatan ini. Proses pengumpulan data 

responden diperoleh dari pengisian data oleh pegawai Kanwil DJPb ke googleform secara 

online. Direktorat SMI pada awalnya juga memberikan target kepada setiap Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan untuk dapat melakukan Survei terhadap 40 responden Debitur KUR, namun 

pertimbangan kondisi pandemi yang belum membaik, jumlah responden yang ditargetkan 

bersifat fleksibel dimana bahwa Kantor Wilayah dapat tidak memenuhi target tersebut sesuai 

dengan kondisi masing-masing wilayah. Total responden yang disampaikan pada googleform 

adalah sebesar 1310 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. 

 

Adapun rincian jumlah responden per Kanwil DJPb adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 4.1  Daftar Jumlah Responden per Kanwil DJPb 

No.  Nama Provinsi  
Data Calon 

Responden Tersedia 
Target Responden 
Survei KUR 2020 

% 

1. Aceh 44 40 110% 

2. BALI 35 40 88% 

3. BANTEN 46 40 115% 

4. BENGKULU 48 40 120% 

5. DIY 40 40 100% 

6. DKI 43 40 108% 

7. GORONTALO  24 40 60% 

8. JAMBI 39 40 98% 

9. JABAR 40 40 100% 

10. JATENG 52 40 130% 

11. JATIM 32 40 80% 

12. KALBAR  42 40 105% 

13. KALSEL 45 40 113% 

14. KALTENG 47 40 118% 

15. KALTIM 22 40 55% 

16. KALTARA 31 40 78% 

17. KEP BABEL 44 40 110% 
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18. KEPRI 33 40 83% 

19. LAMPUNG 40 40 100% 

20. MALUKU 8 40 20% 

21. MALUT 16 40 40% 

22. NTB 40 40 100% 

23. NTT 40 40 100% 

24. PAPUA 50 40 125% 

25. PAPBAR 51 40 128% 

26. RIAU 37 40 93% 

27. SULBAR 32 40 80% 

28. SULSEL 40 40 100% 

29. SULTENG 43 40 108% 

30. SULTRA 35 40 88% 

31. SULUT 45 40 113% 

32. SUMBAR 27 40 68% 

33. SUMSEL 58 40 145% 

34. SUMUT 41 40 103% 

Total 1310 40 96% 

 

Sesuai yang tersaji pada tabel 4.1, diketahui bahwa 34 Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah 

berpartisipasi dalam melakukan survei debitur KUR dengan jumlah total responden yang 

berhasil disurvei adalah 1310 responden. Jika melihat tabel di atas, secara keseluruhan Kanwil 

Ditjen Perbendaharaan mampu melakukan survei sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

oleh Direktorat SMI yaitu dengan nilai rata-rata sekitar 96% dari Target. Hal ini dapat dicapai 

karena masih banyak Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mampu melampaui dari jumlah 40 

Responden yang telah ditetapkan.  Seperti Kanwil Sumatera Selatan, Jawa tengah, Papua, Papua 

Barat, dan Bengkulu yang mencapat persentase lebih dari sama dengan 120% (48 Responden).  

Namun di sisi lain masih ada beberapa Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang masih rendah 

(kurang dari 50% dari target) dalam memenuhi jumlah responden Survei KUR di Semester I 2021 

yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

Provinsi Maluku Utara. 

 

B. Profil individu Debitur KUR 

Survei Debitur KUR di Semester I 2021 ini bertujuan untuk menjadi bahan masukan bagi 

Pimpinan dalam menetapkan kebijakan dan strategi agar pelaksanaan KUR dapat menjadi lebih 

baik.  Adapan beberapa variabel yang menggambarkan profil Debitur KUR di Semester I 2021, 

yaitu:  
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1. Data Usia Responden 

Gambar 4.1   

Data Usia Responden 

 
 

Jika dilihat pada Gambar 4.1, dapat diketahui bahwa dari 1310 responden yang menjadi 

objek Survei KUR di Semester I 2021 ini,  sebanyak 34% merupakan Debitur  pada rentang 

usia di atas 21 tahun sampai dengan diata 50 tahun, diikuti dengan Debitur dengan rentang 

usia 41 s.d 50 tahun sebanyak 31%, kemudian 18% berusia di atas 50 tahun, dan Debitur 

dengan rentang 21 tahun s.d 30 tahun sebanyak 16%. Hal ini tentunya suatu yang dapat 

diperkirakan, karena salah satu persyaratan untuk menjadi Debitur KUR adalah memiliki 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menandakan bahwa Debitur merupakan Warga 

Negara Indonesia. Selain itu pada usia-usia tersebut dapat dikatakan lebih matang untuk 

menjalankan usahanya. Namun jika dilihat kembali kepada Grafik di atas, ternyata masih ada 

sekitar 1% yang telah menjadi Debitur KUR yang usianya si bawah20 tahun. Hal ini tentunya 

perlu diapresiasi, karena di usia mudanya mereka mampu memilih untuk menjadi 

enterpreneur dan membantu menggerakkan perekonomian Indonesia. 

 
2. Jenis Kelamin 

Jika pada gambar sebelumnya diketahui beberapa rentang usia Debitur yang menjadi 

responden Survei KUR ini, selanjutnya diketahui bahwa dari 1310 Debitur, sebanyak 751 

responden (57%) merupakan Debitur Pria dan 559 responden (43%) merupakan Debitur 

Wanita. Banyaknya Debitur Pria dimungkinkan karena beberapa hambatan yang ditemukan 

oleh Wanita. Seperti masih adanya stigma masyarakat bahwa Wanita lebih baik menjadi Ibu 

Rumah Tangga saja, kemudian kendala modal awal yang besar dalam memulai usahanya 

membuat wanita cenderung mengandalkan pasangannya untuk memulai usaha, dan  lain 

sebagainya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.2 dibawah ini: 

Gambar 4.2   
Jenis Kelamin Responden 
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3. Tingkat Pendidikan Formal 

Gambar 4.3 
Tingkat Pendidikan Formal 

 
 

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, dari 1310 responden diketahui bahwa sebanyak 49% 

Debitur KUR telah menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Kemudian sekitar 24% dari objek Survei Debitur merupakan lulusan Perguruan Tinggi, 

sebanyak 14% Debitur merupakan lulusan SD,  dan 13% Debitur merupakan lulusan SMP. 

Tingkat pendidikan mampu memberikan dampak kepada pelaku usaha dalam mengambil 

keputusannya, bagaimana usaha tersebut dapat dikembangkan, bagaimana cara 

memasarkan usahanya, bagaimana cara memperluas jaringan dan lain sebagainya yang akan 

berdampak kepada produktivitas usaha para Debitur. 

 

4. Pekerjaan Pokok Responden 

Tabel 4.2 

Pekerjaan Pokok Responden 

No. Jenis Pekerjaan Pokok 
Jumlah Responden 

(Debitur) 

1. Pedagang 721 

2. PNS dan Polisi 11 

3. Pengusaha Pengolahan 114 

4. Petani 139 

5. Penyedia Jasa 149 

6. 
Lainnya (Guru, Honorer, 
Kontraktor, dll) 

176 

   1310 

   

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa Dari total 1.310 

responden yang telah disurvei, sebanyak 721 Debitur (55%) KUR memiliki profesi sebagai 

pedagang,  11,37% memiliki profesi dalam bidang penyedia jasa, 10,61% merupakan Debitur 

yang berprofesi sebagai petani, 0,84% memiliki pekerjaan pokok sebagai PNS/Polisi, dan 

11,37% menyampaikan bahwa mereka merupakan Debitur yang berbagai macam profesi 

seperti Guru, Honorer Instansi, Kontraktor, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari adanya 

Debitur yang merupakan PNS, Polisi, Guru, Honorer, dan lain-lain, usaha yang dijalankan 

14%

13%

49%

24%

SD

SMP

SMA

Perguruan Tinggi
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dengan program KUR ini dimungkinkan menjadi penghasilan kedua/pun sampingan dari 

pekerjaan pokok mereka.  

 

5. Pekerjaan Sampingan 

Gambar 4.4 

Tingkat Pendidikan Formal 

 
 

Berdasarkan gambar 4.4 di atas, diketahui bahwa dari 1310 Debitur yang menjadi objek 

survei, sebanyak 483 Debitur (37%) memiliki pekerjaan sampingan, hal ini mengindikasikan 

bahwa Debitur KUR tidak hanya menjalankan sebuah usaha, tetapi juga sudah memiliki 

pekerjaan lainnya seperti  PNS, Guru, Honorer, Polisi dan lain sebagainya. Namun pada 

variabel ini juga memungkinkan Debitur memiliki lebih dari 1 usaha dan tidak semua 

usahanya menggunakan fasilitas KUR.  Sedangkan 827 (63%) Debitur lainnya menyampaikan 

bahwa mereka tidak memiliki pekerjaan sampingan dimana usaha Debitur yang 

memanfaatkan program KUR menjadi satu-satunya sumber penghasilan mereka.  
 

6. Pendapatan Bersih Perbulan 

Dari 1310 responden yang menjadi objek Survei KUR kali ini, hampir 50% Debitur (653 

responden) mengutarakan bahwa pendapatan mereka perbulan ada pada rentang sampai 

dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian 22,60% Debitur (296) responden 

memiliki pendapatan perbulan sekitar lebih dari Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 

10.000.000, 24,27% responden (318 Debitur) pendapatan mereka ada pada rentang lebih 

dari Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000. Sedangkan sekitar 2% sisanya memiliki 

pendapatan lebih dari Rp.50.000.000. Adapun sebanyak 17 responden dianggap tidak valid 

pada variabel ini dikarenakan tidak menyebutkan nominalnya dengan benar. Selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini. 

Tabel 4.3 
Pendapatan Bersih Perbulan 

No.  Pendapatan per bulan Jumlah Responden (Debitur) % 

1. 0 s.d Rp5 juta 653 49,85% 

2. >Rp5 juta s.d Rp10 juta 296 22,60% 

3. >Rp10 juta s.d Rp50 juta 318 24,27% 

4. >Rp50 juta 26 1,98% 

5. Tidak Valid 17 1,30% 

    1310   

 

37%

63%

Ya

Tidak
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7. Pasangan Debitur Bekerja/Tidak 

Gambar 4.5 

Pasangan Debitur Bekerja/Tidak 

 
 

Tabel 4.4 
Pekerjaan Suami/Istri 

No.  Pekerjaan Suami/Istri Jumlah Responden (Debitur) 

1. Pedagang 148 

2. PNS/Polisi 16 

3. 
Lainnya (Pegawai Bank, 
Buruh, Honorer, dll) 

458 

    622 

 

Tabel 4.5 
Pendapatan Bersih Perbulan Suami/Istri 

No.  Pendapatan per bulan Jumlah Responden (Debitur) 

1. 0 s.d Rp5 juta 441 

2. >Rp5 juta s.d Rp10 juta 109 

3. >Rp10 juta s.d Rp50 juta 47 

4. >Rp50 juta 2 

5. Tidak Valid 23 

    622 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 di atas, diketahui bahwa 53% responden (688 Debitur) memiliki 

pasangan (suami/istri) yang  tidak bekerja, hal ini menandakan bahwa Usaha yang dijalankan 

oleh Debitur menjadi satu-satunya sumber penghasilan untuk keluarga mereka. Sedangkan 

622 Debitur (47%) lainnya menyampaikan bahwa mereka memiliki pasangan yang juga telah 

bekerja dengan profesi yang beragam dari seorang Pedagang, PNS/Polisi, Pegawai BUMN, 

Pegawai Swasta, dan lain-lain. Dari pekerjaan Suami/Istri  Debitur yang bekerja, diketahui  

bahwa sebanyak 441 Suami/Istri Debitur (71%) berpenghasilan sebanyak tidak lebih dari Rp. 

5.000.000, banyaknya pasangan Debitur yang memiliki penghasilan pada rentang tersebut 

mendorong Debitur untuk melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

Adapun sebaran jenis pekerjaan pasangan (suami/istri) Debitur dan jumlah 

pendapatannya selengkapnya dapat dilhat pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5. 
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47%

Tidak
53%
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8. Lamanya usaha yang menggunakan KUR 

Gambar 4.6 

Lamanya Usaha  

 
 

Jika dilihat pada Gambar 4.6 di atas, 52% Debitur KUR telah menjalankan usaha yang 

menggunakan fasilitas KUR ini lebih dari 3 tahun, sebanyak 29% adalah Debitur yng memiliki 

usaha pada rentang lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun, sedangkan 19% Debitur 

lainnya mengungkapkan bahwa mereka masih kurang dari 1 tahun dalam menjalankan 

usahanya. Dan memungkinkan responden yang belum genap setahun menjalankan 

usahanya ini merupakan Debitur baru yang dicapai di pertengahan tahun 2020 sampai 

dengan pertengahan 2021. 

 

C. Profil Usaha Debitur KUR 

1. Jenis Bidang Usaha 

Gambar 4.7 
Jenis Bidang Usaha 

 
 

Dari 1310 responden yang disampaikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh 

Indonesia, diketahui bahwa 62% Debitur KUR menggunakan fasilitas KUR dalam bidang 

Non Produksi (Perdagangan), sedangkan Debitur yang mengikuti program KUR dan 

bergerak pada sektor Produksi hanya 38% dengan sebaran 15% Debitur KUR bergerak di 

bidang Usaha Penyedia Jasa, 14% di bidang Pertanian/Perikanan, 9% di bidang Industri 

Pengolahan dan 0,4% di bidang konstruksi. 
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2. Bentuk Badan Usaha 

Berikut hasil pengolahan data atas sebaran Debitur KUR dalam kategori Bentuk Badan 

Usahanya: 

Gambar 4.8 
Jenis Bentuk Badan Usaha 

 
 

Sesuai dengan Gambar 4.8 di atas, hampir 98% usaha Debitur KUR dalam bentuk 

perseorangan dimana penyertaan modal Debitur dari Debitur sendiri, 1% merupakan usaha 

milik kelompok/gabungan kelompok dimana salah satu contoh bentuk kelompok disini 

adalah Pengadaaan , 1% dalam bentuk badan usaha CV dan tidak sampai 1% memiliki badan 

usaha dalam bentuk PT. 

 

3. Jumlah Modal Perbulan 

Dalam menjalankan usahanya, Debitur membutuhkan modal perbulan dalam jumlah 

yang variatif, dari mulai di bawah Rp5 juta sampai dengan di atas Rp50 juta. Adapun sebaran 

jumlah modal perbulan yang dibutuhkan oleh Debitur dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.6 
Jumlah Modal Perbulan 

No.  MODAL Jumlah Responden (Debitur) % 

1. 0 s.d Rp5 juta 480 37% 

2. >Rp5 juta s.d Rp10 juta 192 15% 

3. >Rp10 juta s.d Rp50 juta 393 30% 

4. >Rp50 juta 232 18% 

5. TIDAK VALID 13 1% 

    1310 100% 

 

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.6, 480 Responden (37%) Survei KUR di Semester I 

ini membutuhkan modal sampai sama dengan Rp.5.000.000, dimana Debitur KUR yang 

membutuhkan modal ini tidak hanya yang bergerak dalam sektor perdagangan maupun non 

perdagangan. Sedangkan terdapat 232 Responden (18%)  yang membutuhkan modal lebih 

dari Rp. 50.000.000 (> Rp50 juta) yang masih didominasi oleh Sektor Perdagangan, dengan 

kepimilikan tidak hanya perseorangan tetapi juga dalam bentuk CV, adapun yang 

kepemilikannya merupakan kelompok/gabungan kelompok bergerak dalam Sektor Non 

Perdagangan. 

CV
1% Kelompok/Gabung

an Kelompok
1%

Perorangan
98%

PT
0%



 

         19 
 

 

4. Tenaga Kerja 

a. Jumlah Tenaga Kerja dari Dalam Rumah Tangga 

Tabel 4.7 
Jumlah Tenaga Kerja dari Dalam Rumah Tangga 

No.  T.K dalam Rumah Tangga Jumlah Responden (Debitur) % 

1. TIDAK ADA (0) 430 33% 

2. 1 (satu) 537 41% 

3. 2 (dua) 222 17% 

4. 3 (tiga) 61 5% 

5. > 3 60 5% 

    1310 100% 

 

b. Jumlah Tenaga Kerja dari Luar Rumah Tangga 

Tabel 4.8 
Jumlah Tenaga Kerja dari Luar Rumah Tangga 

No.  Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Responden (Debitur) % 

1. TIDAK ADA (0) 646 49% 

2. 1 (satu) 243 19% 

3. 2 (dua) 153 12% 

4. 3 (tiga) 79 6% 

5. > 3 189 14% 

    1310 100% 

 

Dari Sisi Tenaga Kerja, disini kami membaginya ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu 

Debitur yang menggunakan/tidak Tenaga Kerja dari dalam rumah tangga Debitur itu 

sendiri, misalkan: istri, anak, atau orang tua, dan Debitur yang menggunakan/tidak 

Tenaga Kerja dari luar rumah Tangga Debitur.  

Sebagaimana yang digambarkan pada Tabel 4.7, sebanyak 33% Debitur KUR 

cenderung menjalankan usaha tidak dengan bantuan tenaga kerja dari rumah tangga 

mereka, namun mayoritas Debitur KUR (41%) memiliki 1 (satu) tenaga kerja yang berasal 

dari Rumah Tangga Debitur, baik itu istri Debitur maupun anak Debitur. Sedangkan 

untuk Tenaga Kerja yang berasa dari luar rumah Tangga Debitur, diketahui bahwa 

Debitur jika hampir 50% Debitur tidak mempekerjakan pegawai dari luar rumah tangga 

mereka. jika melihat pada keterangan-keterangan sebelumnya bahwa kebanyakan 

Debitur KUR merupakan usaha perseorangan dan bergerak dalam sektor Perdagangan, 

tentunya hal ini memungkinkan dan dapat dipahami dimana Debitur hanya bekerja 

sendiri atau hanya dibantu oleh keluarga dalam Rumah Tangga Debitur. 

 

5. Hari dan Jam Kerja  

Dalam menjalankan usahanya, masing-masing Debitur KUR menentukan jumlah hari 

kerja dan jam kerja yang efektif untuk keberlangsungan usahanya. Berikut ditampilkan Tabel 

sebaran Debitur dalam variabel rata-rata jam Kerja dalam sehari dan Hari Kerja usaha 

Debitur dalam sebulan. 
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a. Jam Kerja Perhari 

Tabel 4.9 
Rata-rata Jam Kerja perhari 

No.  Jam Kerja 
Jumlah Responden 

(Debitur) 
% 

1. 0 s.d 6 jam 243 19% 

2. 7 s.d 12 jam 880 67% 

3. 13 s.d 18 jam 149 11% 

4. >18 jam 33 3% 

5. Tidak Valid 5 0% 

    1310 100% 

 

b. Hari Kerja Perbulan 

 

Tabel 4.10 
Rata-rata Hari Kerja Perbulan 

No.  Jumlah Hari Kerja 
Jumlah Responden 

(Debitur) 
% 

1 0 s.d 7 hari 127 10% 

2 8 s.d 14 hari 25 2% 

3 15 s.d 21 hari 72 5% 

4 >21 hari 1085 83% 

5 Tidak Valid 1 0% 

 
Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa rata-rata jam kerja usaha Debitur KUR 

sebanyak 67% pada rentang 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) jam, jam kerja ini 

merupakan jam kerja pada umumnya yang normal di Indonesia. Sedangkan sejumlah 

19% Debitur memiliki jam kerja dibawah 7 jam, hal ni dimungkinkan karena beberapa 

Debitur juga memiliki pekerjaan lain selain usaha yang dijalankan melalui program KUR 

ini. Adapun pekerjaan lainnya seperti Bidan, Honorer, Pegawai Swasta, PNS, dan lain 

sebagainya.  

Jika pada jam operasi usaha Debitur cenderung pada rentang 7-12 jam dan normal 

seperti jam kerja pada umumnya di Indonesia, berbeda halnya dengan rata-rata jumlah 

hari kerja usaha Debitur. Sebanyak 1085 Debitur atau 83% Responden Survei 

mengungkapkan bahwa jumlah rata-rata hari kerja usaha mereka dalam sebulan adalah 

lebih dari 21 hari (>21 hari). Adapun dari 1085 Debitur tersebut, sebanyak 88 Debitur 

usahanya bergerak dalam Industri Pengolahan, Konstruksi ada 4 Debitur, Penyedia Jasa 

sekitar 165 Debitur, 116 Debitur bergerak pada  usaha pertanian/perikanan, dan 

mayoritas pada sektor Perdagangan sebanyak 691 Debitur.  
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6. Omset Perbulan 

Gambar 4.9 
Data Omset Perbulan 

 
 

Berdasarkan Gambar 4.9, diketahui bahwa dari 1310 responden survei KUR, 40% Debitur 

memiliki omset perbulan pada rentang Rp. 10.000.000 - Rp. 50.000.000, sekitar 24% 

memiliki omset perbulan tidak lebih dari 5 juta rupiah, dan 14% Debitur mendapat omset 

pada rentang Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000. Mengacu pada Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pasal 6, 

dijelaskan bahwa usaha Debitur yang memiliki omset usaha pertahun tidak lebih dari sampai 

dengan Rp. 300.000.000 diklasifikasikan sebagai usaha Mikro. Dan hal ini tergambar pada 

Debitur Survei KUR ini, bahwa sebagian usaha Debitur KUR yang dilakukan survei saat ini 

merupakan tergolong usaha Mikro. 

 

7. Profit Perbulan 

Gambar 4.10 
Data Profit Perbulan 

 
 

Jika sebelumnya pada Omset Perbulan, 40% Debitur mampu mencapai omset pada 

rentang Rp. 10.000.000 sampai Rp 50.000.000 tidak berbanding lurus dengan mayoritas 

profit yang dihasilkan oleh Debitur dalam 1 (satu) bulan. Seperti yang digambarkan pada 

Gambar 4.10, sebanyak 52% Debitur hanya mampu menghasilkan profit perbulan tidak lebih 

sama dengan Rp 5.000.000. 22% responden mengungkapkan mampu mendapatkan profit 

lebih dari Rp.5.000.000 sampai tidak lebih sama dengan Rp. 10.000.000.  Namun masih ada 

sekitar 2% Debitur yang mampu menghasilkan profit lebih dari Rp.50.000.000 dalam satu 

bulan. 
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8. Asal Modal Usaha 

Dalam menjalankan sebuah usaha dibutuhkan sumber daya yang biasa disebut modal. 

modal sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipakai 

sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, 

barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang 

menambah kekayaan dan sebagainya; barang yang digunakan sebagai dasar atau bekal 

untuk bekerja. Berikut dapat dilihat sebaran data modal usaha yang didapatkan oleh para 

Debitur KUR. 

Tabel 4.11 
Asal Modal Usaha 

No.  ASAL MODAL 
Jumlah Responden 

(Debitur) 
% 

1. Modal Sendiri 167 13% 

2. Pinjaman KUR 490 37% 

3. 
Pinjaman Bank Selain KUR 
(Komersil) 

4 0% 

4. Modal Sendiri + Pinjaman KUR 617 47% 

5. 
Pinjaman Bukan Bank (Tetangga, 
Koperasi, Rentenir, dll) 

3 0% 

6. 
Modal Sendiri + Pinjaman Bank 
selain KUR 

5 0% 

7. Banyak Sumber 24 2% 

    1310 100% 

 

Dapat dilihat pada tabel 4.11 bahwa sebanyak 617 Debitur (47%) mendapatkan modal 

dari uang/barang pribadi mereka yang ditambahkan dengan pinjaman KUR. Selain kombinasi 

dari Modal sendiri dan Pinjaman KUR, terdapat Debitur yang memang sepenuhnya 

menggunakan Pinjaman KUR sebagai modal usaha mereka, yaitu sebanyak 37% dari populasi 

Survei KUR. Sedangkan sumber modal Debitur lainnya cukup bervariasi, ada yang memang 

dari modal mereka sendiri, ada yang melalui pinjaman komersil, ada juga yang memperoleh 

modal usahanya dari pinjaman Bukan Bank (seperti Koperasi, Tetangga, dan Rentenir), dan 

ada juga yang mendapatkan modalnya dari gabungan semuanya atau banyak sumber yang 

disebutkan sebelumnya. 

 

9. Ekspansi Usaha 

Gambar 4.11 
Rencana Ekspansi Usaha 
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Sebagaimana yang tersirat pada Gambar 4.11 dimana 895 Debitur (68%) Debitur dari 

1310 Populasi Survei KUR masih memiliki rencana untuk melakukan ekspansi usaha, 

sedangkan 32% Debitur lainnya menganggap jika saat ini mereka belum berpikir untuk 

melakukan usaha, mereka berharap masih dapat mempertahankan usahanya di masa 

Pandemi ini. 

 

10. Bentuk Ekspansi Usaha 

Tabel 4.12 
Asal Modal Usaha 

No.  Bentuk Ekspansi 
Jumlah Responden 

(Debitur) 
% 

1. 
Membuat usaha baru 
yang berbeda dari usaha 
yang sudah ada 

321 36% 

2. 
Membuka Cabang dari 
usaha lama 

401 45% 

3. 
Bekerja sama dengan 
pengusaha lain (usaha 
bersama) 

32 4% 

4. 
Mengembangkan usaha 
lama (yang sudah ada) 

138 15% 

5. 
Belum Pasti (Tidak dapat 
memutuskan) 

3 0% 

    895 100% 

 

Sebelumnya diketahui bahwa 895 Debitur berencana untuk melakukan Ekspansi usaha, 

dan dari tabel 4.12 di atas, diketahui bahwa 401 (45%) Debitur menginginkan adanya 

cabang yang baru dari usaha lama mereka yang selama ini telah berjalan, misalkan jika 

sebelumnya mereka hanya memiliki 1 (satu) toko di satu daerah tertentu, mereka ingin 

membuka toko yang serupa di daerah lainnya. Selain membuka cabang baru, salah satu 

bentuk ekspansi usaha yang dipilih oleh Debitur adalah membuat usaha baru, tercatat 

pada tabel di atas terdapat 321 Debitur (36%) yg memilih usaha baru yang berbeda dengan 

usaha mereka yang sudah ada. Adapun dari 321 Debitur yang ingin membuat usaha baru, 

sektor perdagangan masih menjadi Primadona di antara Debitur, disusul dengan bidang 

Penyedia Jasa, Pertanian/Perikanan, Industri Pengolahan, dan terakhir Konsturksi. Berikut 

sebaran data bidang usaha yang dipilih oleh Debitur yang ingin membuat usaha baru, yaitu: 

Tabel 4.13 
Bidang Usaha Baru  

No.  Jenis Bidang Usaha 
Jumlah Responden 

(Debitur) 
% 

1. Industri Pengolahan 25 8% 

2. Konstruksi 8 2% 

3. Penyedia Jasa 69 21% 

4. Perdagangan 161 50% 

5. Pertanian/Perikanan 58 18% 

    321 100% 
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D. Karakteristik Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

1. Kapan Pinjaman KUR Terakhir 

Gambar 4.12 
Tahun Pinjaman KUR 

 
 

Berdasarkan Gambar 4.12 di atas, didapatkan informasi bahwa dari 1310 responden 

survei KUR, sebanyak 631 Debitur (48%) menggunakan fasilitas program KUR ini terakhir 

kali di tahun 2021, 405 Debitur (31%) terakhir kali menerima pinjaman KUR di tahun 2020, 

165 Debitur (13%) di tahun 2019, dan responden lainnya sebelum memperoleh pinjaman 

KUR sebelum tahun 2019. Adapun 33 Responden tidak dinyatakan tidak valid/tidak dapat 

diyakini kebenarannya karena tanggal yang dicantumkan pada data survei melebihi dari 

tanggal periode Survei, dan/atau sama dengan tanggal dilakukannya Survei (Juni, Juli, 

Agustus), jadi dimungkinkan adanya misintepretasi atas pertanyaan tersebut yang 

dituliskan oleh responden ataupun Surveyor. 
 

2. Sumber Informasi KUR 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam 

meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 

disalurkan melalui lembaga keuangan. Kemudian bagaimana cara Pemerintah 

menyampaikan informasi tentang salah satu program Pemerintah ini kepada 

Masyarakat?”. Berikut hasil penuturan para responden terkait dari mana para responden 

mengetahui informasi tentang program KUR. 

Gambar 4.13 
Sumber Informasi KUR 
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Jika merujuk pada Gambar 4.13 di atas, hampir setengah (46%) dari seluruh responden 

yang menjadi objek survei menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi terkait 

program KUR ini dari Petugas Bank. Hal ini tentunya wajar karena Penyalur akan berinisiatif 

menjemput bola untuk mencari Debitur-debitur potensial yang dapat menggunakan 

program Pemerintah ini. seperti halnya salah satu Penyalur yaitu Bank Rakyat Indonesia 

yang menyediakan “Mantri” di seluruh wilayah Indonesia. Mantri berperan sebagai tenaga 

pemasar BRI yang kerap membantu dan mendukung pelaku usaha Mikro mengembangkan 

bisnisnya.  

Selain dari Petugas Bank, kebanyakan responden (40%) memilih teman/kolega mereka 

sebagai sumber informasi terkait KUR, hal ini dimungkinkan terjadi karena memang selain 

selain “menjemput bola”, dari “mulut ke mulut” menjadi salah satu alternatif teknik 

pemasaran yang efektif dalam menyampaikan informasi sesuatu produk/program. Melalui 

teman/kolega tentunya menjadi salah satu informasi yang dianggap terpercaya oleh 

Debitur dalam mengikuti program Pemerintah ini. Adapun 10% sumber informasi 

“Lainnya” adalah sumber informasi yang didapatkan melalui Tetangga, Keluarga atau 

Saudara Debitur, Pusat Layanan Usaha Terpadu, Kelompok Tani, Mitra Usaha, Penyuluhan 

Disperindag, dan lain-lain. 

 

3. Berapa Kali Debitur Memperoleh KUR 

Gambar 4.14 
Jumlah Memperoleh KUR 

 
 

Pada Gambar 4.14 dapat dilihat bahwa sebanyak 836 Responden (64%) merupakan 

Debitur yang baru 1 (satu) kali memperoleh program KUR, 285 Debitur (22%) sudah 

menggunakan program pemerintah ini untuk kedua kalinya, 109 Debitur sudah 

memperoleh KUR sebanyak 3 (tiga) kali, dan ada juga Responden yang sudah berulang kali  

(lebih dari tiga kali) menjadi Debitur KUR. Masih adanya Debitur yang sudah berulang kali 

menggunakan fasilitas KUR ini mengindikasiakan bahwa Debitur memiliki track record yang 

baik di database Penyalur, sehingga Penyalur kembali menawarkan program ini kepada 
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Debitur yang existing. Namun diharapkan kedepannya Penyalur mampu menjangkau calon-

calon Debitur baru yang layak mengikuti program KUR ini. 

 

4. Besaran KUR 

Gambar 4.15 
Jumlah Besaran KUR 

 
 

Dari Gambar 4.15 diketahui bahwa dari 1310 responden Survei KUR, 47% responden 

merupakan Debitur KUR Mikro. Seperti yang disampaikan pada Permenko Bidang 

Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Permenko Nomor 8 Tahun 

2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Pasal 18 disebutkan bahwa 

KUR Mikro diberikan kepada Penyalur dengan jumlah di atas Rp. 10.000.000 sampai 

dengan Rp. 50.000.000 setiap penerima KUR  , dan tidak jauh dengan KUR Mikro, dimana 

KUR Kecil memiliki 45% dari populasi responden Survei. KUR Kecil sendiri disebutkan pada 

Pasal 22 Permenko Nomor 8 Tahun 2019 KUR Kecil diberikan kepada Penerima KUR dengan 

jumlah di atas Rp50.000.000 dan paling banyak Rp500.000.000. kemudian diketahui bahwa 

dalam survei ini masih ada Debitur KUR yang memperoleh KUR dengan klasifikasi sebagai 

KUR Super Mikro dimana jumlah Pinjaman KUR untuk setiap Penerima KUR paling banyak 

Rp. 10.000.000 
 

5. Jumlah KUR yang diterima sesuai Akad/Tidak 
 

Gambar 4.16 
KUR yang diterima sesuai Akad/Tidak 

 
 

Sesuai dengan Gambar di atas, diketahui bahwa masih ada Debitur yaitu 31% dari 

populasi survei yang tidak menerima nominal pinjaman KUR sesuai dengan akadnya, hal ini 
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dikarenakan beberapa hal seperti adanya Biaya Admin, Deposit/Blokir Angsuran, Biaya 

Asuransi, Notaris, dan lain-lain. Adapun terkait blokir/deposit, terdapat beberapa istilah 

yang disebut oleh para responden dengan maksud yang sama yaitu blokir/jaminan/dana 

mitigasi dimana jumlahnya variatif mulai dari 1 kali angsuran, 2 kali angsuran, atau ada 

yang mencantumkan dalam bentuk jumlahnya, semua ini tergantung dari informasi yang 

disampaikan Penyalur kepada Debitur. 

 

6. Nama Penyalur KUR 

  Tabel 4.14 
Penyalur KUR 

No.  Nama Penyalur 
Jumlah Responden 

(Debitur) 
% 

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 540 41% 

2. Bank Mandiri 296 23% 

3. Bank Negara Indonesia (BNI) 209 16% 

4. Bank Tabungan Negara (BTN) 20 2% 

5. Bank Syariah Indonesia (BSI) 12 1% 

6. Bank Pembangunan Daerah 213 16% 

7. Bank Swasta (BCA) 4 0% 

8. Tidak Valid 16 1% 

    1310 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan 

jawaban objek survei KUR di Semester I 2021 masih didominasi oleh Penyalur dari 

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dimana Bank Rakyat Indonesia dengan 41% dari 

Populasi atau 540 Debitur, kemudian Bank Mandiri dengan 23%, Bank Negara Indonesia 

dengan 16% dan Bank Tabungan Negara dengan hanya 2% dari populasi. Selain Himbara, 

Bank Pembangunan Daerah yang turut serta menjadi Penyalur KUR mampu memberikan 

andil sebanyak 16%, selebihnya beberapa responden memperoleh KUR dari Bank Swasta 

seperti Bank Central Asia dan Bank Syariah Indonesia. Adapun sebanyak 16 Responden 

tidak memberikan informasi dengan valid dikarenakan menyebutkan Nama Orang bukan 

nama Penyalurnya. 
 

7. Jangka Waktu KUR 

Selain Plafon dan Suku Bunga/Margin, terdapat jangka waktu yang juga perlu 

diperhatikan baik oleh Penyalur KUR maupun Calon Debitur. Jangka waktu sendiri juga 

diatur sesuai ketentuan pada Peraturan yang mengakomodir tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Untuk setiap jenis KUR juga memiliki jangka waktu 

pinjaman yang berbeda. Sebagai contoh untuk KUR Mikro, sesuai dengan yang disebutkan 

pada Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 pada Pasal 18 angka 3, jangka waktu 

KUR Mikro dibagi menjadi 2 bagian yaitu:  

a. Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiataan modal kerja; atau 

b. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. 

dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. 
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Adapun sebaran jangka waktu pinjaman KUR pada responden Survei KUR di semester I 

ini, adala sebagai berikut: 

Gambar 4.17 
Jangka Waktu Pinjaman KUR 

 
 

8. Cara Membayar Angsuran 

Jika sebelumnya telah disampaikan bahwa Jangka waktu KUR disesuaikan dengan 

Ketentuan yang berlaku, selanjutnya dalam hal cara membayar angsuran juga disampaikan 

pada Permenko Perekonomian tentang Petunjuk Pelaksanaan KUR. Contohnya dalam hal 

skema pembayaran pada KUR Mikro, sesuai dengan Permenko Perekonomian Nomor 8 

Tahun 2019 pasal 18 ayat 5 disebutkan bahwa Penerima KUR dapat melakukan pembayara 

pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR Mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran 

sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penalur 

KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima.  

Gambar 4.18 
Cara Membayar Angsuran 

 
 

Sesuai dengan yang tersaji pada Gambar 4.18 di atas, sebanyak 99% dari 1310 

Responden Survei KUR menyatakan bahwa mereka melakukan pembayaran pinjaman KUR 

dengan cara melakukan angsuran secara bulanan. Hal ini memang yang normal ditawarkan 
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oleh Penyalur kepada Debitur. Namun masih ada sebagian kecil Debitur yang mengangsur 

pinjaman KUR secara Mingguan, Triwulanan, Semesteran, bahkan sekaligus.  

 

9. Penggunaan KUR 

Seperti yang disebutkan pada Permenko Perekonomian  19 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan KUR, KUR sendiri bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas 

akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya sainng usaha 

mikro, kecil dan menengah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 

tenaga kerja. Jadi memang seharusnya adanya program KUR ini diberikan kepada UMKM 

dalam rangka membantu Debitur dalam mengembangkan usahanya. “Namun apakah 

penggunaan pinjaman KUR sudah sesuai dengan tujuan awalnya?”. Berikut gambaraan 

penggunaan Pinjaman KUR yang diperoleh Debitur: 

Tabel 4.15 
Penggunaan KUR 

No.  Jenis Penggunaan 
Jumlah Responden 

(Debitur) 

1. Untuk Beli Bahan Baku 927 

2. Investasi (Beli Peralatan, mesin, dll) 503 

3. Untuk Konsumsi 110 

4. Keperluan Lainnya 365 

 

Dalam variabel penggunaan KUR ini, Debitur dapat menyampaikan pilihannya lebih dari 

1 (satu). Dari Tabel 4.15 diketahui bahwa sebanyak 927 Debitur atau mayoritas responden 

menyampaikan bahwa Pinjaman KUR yang mereka peroleh, digunakan untuk keperluan 

dalam membeli bahan baku, kemudian selain bahan baku, Investas menjadi pilihan mereka 

dalam penggunaan pinjaman KUR nya, jenis Investasi di sini adalah Debitur menggunakan 

Pinjaman KUR untuk membeli Peralatan, Mesih, atau Perlengkapan yang berhubungan 

dengan keberlangsungan usaha Debitur. Namun masih banyak juga yang menggunakan 

sebagian Pinjaman KUR-nya untuk konsumsi rumah tangga mereka dan/atau keperluan 

lainnya seperti membayar sekolah anak, berobat, dan lain sebagainya yang di luar usaha 

mereka. 
 

10. Bunga Pertahun 

Gambar 4.19 
Bunga Pertahun 
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Berdasarkan Gambar 4.19 di atas, diketahui bahwa sebanyak 1113 Debitur atau 85% 

dari populasi survei menyampaikan bahwa bunga yang ditetapkan Penyalur pertahun 

kepada Debitur atas Pinjaman KUR adalah sebesar 6%. Jika diketahui sebelumnya bahwa 

mayoritas responden Survei adalah pengguna fasilitas KUR Mikro dan KUR Kecil, hal ini 

sejalan dengan yang disebutkan pada pasal 18 Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 

2019 bahwa Suku Bunga/Marjin KUR Mikro sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun 

atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.  

 

11. Permintaan Agunan Tambahan 

Gambar 4.20 
Permintaan Agunan Tambahan 

 
 

Seperti yang disajikan pada Gambar 4.20, dari 1310 Responden Survei KUR di Semester 

I 2021, sebanyak 997 Debitur (76%) dimintakan Agunan Tambahan oleh Penyalur. Untuk 

KUR SuperMi dan KUR Mikro yang jumlah Debiturnya ada sebanyak 709 Debitur, 476 

Debitur(67%) diantaranya masih dimintakan Agunan Tambahan. Hal ini tentunya belum 

sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Permenko Nomor 8/2019 dimana KUR Mikro dan KUR 

Penempatan TKI tidak diwajibkan dan tanpa perikatan. Adapun jenis Agunan Tambahan 

yang dimintakan seperti BPKB, Sertifikat Tanah, Sertifikat Rumah, Ijazah, Surat Nikah, 

Sertifikat Toko, Akta Kelahiran, dan lain-lain. 

 

12. Kelancaran Pembayaran Angsuran 

Dalam melakukan pembayaran angsuran, disini kami berusaha menggali informasi 

apakah selama ini Debitur dapat melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu dan 

lancar. Hal ini juga berhubungan dengan kondisi pandemi covid-19 ini yang telah berjalan 

lebih dari satu tahun. Dari hasil Survei diketahui bahwa 1261 (96%) responden 

mengungkapkan bahwa sejauh ini kondisi pembayaran mereka lancar dan tepat waktu, 

karena menurut mereka kelancaran pembayaran angsuran memberikan kemudahan untuk 

mereka dalam mengajukan KUR kembali di kemudian hari. Namun juga ada responden 

yang mengalami kendala dan kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman 

KUR-nya, 25 Responden pada kondisi tidak lancar dimana mereka pernah menunggak 

pembayaran (tidak tepat waktu), 19 responden sudah beberapa kali terlambat 

membayarkan angsuran, dan 5 responden dalam kondisi Macet. Debitur-debitur yang 

mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran bahkan sampai dengan macet 

76%

24%

Ada/Tidaknya Permintaan Agunan Tambahan

ADA

TIDAK
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mengungkapkan kalau hal ini dikarenakan usaha mereka yang mengalami kerugian, cash 

flow melambat akibat adanya PSBB dan PPKM, Harga jual hasil kebun menurun, adanya 

pandaemi covid 19, dan adanya keperluan keluarga. Selengkapnya dapat dilihat pada 

gambar 4.21 di bawah ini 

Gambar 4.21 
Kelancaran Pembayaran Angsuran 

 
 

13. Administrasi KUR yang Memberatkan/Tidak 
 

Gambar 4.22 
Administrasi KUR Memberatkan/Tidak 

 
 

Berdasarkan Gambar 4.22 diketahui bahwa 98% dari 1310 responden survei 

menganggap administrasi yang diberlakukan saat ini saat pengajuan pinjaman KUR ke 

Penyalur tidak memberatkan, sedangkan 2% lainnya masih ada administrasi yang 

memberatkan untuk mereka. Adapun hal yang memberatkan menurut mereka diantaranya 

adalah Adanya potongan biaya admin dan notaris yang cukup besar, adanya potongan 

wajib sebesar Rp.100.000, Debitur tidak memiliki sertifikat dan hanya ada sertifikat a.n. 

orangtua, maka diperlukan tandatangan dari seluruh ahli waris, namun dikarenakan ada 1 

orang yang tidak dapat hadir maka diproses dengan biaya notaris dibebankan 2 kali, Tidak 

boleh memiliki pinjaman di tempat lain, adanya tambahan jaminan yang tidak sesuai 

aturan KUR yang tanpa jaminan, dan lain sebagainya. 
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14. Agunan Tambahan Memberatkan/Tidak 

Gambar 4.23 
Agunan Tambahan Memberatkan/Tidak 

 
 

Berdasarkan Gambar 4.23 dapat diinformasikan bahwa dari 1310 Responden, 97% 

Responden menganggap bahwa Agunan Tambahan yang dimintakan oleh Penyalur Tidak 

Memberatkan, sedangkan 3% Responden lainnya menganggap Agunan Tambahan menjadi 

sesuatu yang memberatkan untuk mereka. Sebenarnya jika mengacu kepada Permenko 

Perekonomian Nomor 8/2019 dimana KUR Mikro dan KUR Penempatan TKI tidak 

diwajibkan dan tanpa perikatan. Adapun beberapa tanggapan Debitur atas Agunan yang 

memberatkan, diantaranya yaitu: 

a. Jumlah nilai yang diagunkan jauh lebih besar dari Jumlah Kredit yang diterima 

b. Debitur tidak memiliki Sertifikat sehinga harus meminjam ke Saudara 

c. Sertifikat rumah ditahan 
 

15. Bunga KUR Memberatkan/Tidak 

Bunga KUR merupakan salah satu alasan Debitur dalam memilih pinjaman KUR. adanya 

subsidi dari Pemerintah pada program KUR memberikan keringatan untuk para pelaku 

UMKM dalam mendapatkan modal yang mereka butuhkan. Namun apakah subsidi ini 

sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya pelaku UMKM ataukah masih ada 

keberatan atas bunga yang ditetapkan saat ini. Jika menilik dari hasil Survei KUR Semester I 

ini, didapatkan hasil bahwa dari 1310 responden, masih ada 43 Debitur (3%) yang 

menganggap Bunga KUR memberatkan, hal ini dimungkinkan karena periode Survei ini 

dilaksanakan masih dalam masa Pandemi Covid-19, Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan 

perekonomian belum stabil dan penurunan omset Debitur sehingga berbanding lurus 

dengan angsuran bunga KUR yang terasa memberatkan. Sebaran respon Debitur atas 

variabel ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

Gambar 4.24 
Bunga KUR Memberatkan/Tidak 
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16. Pencairan KUR Lama/Tidak 

Gambar 4.25 
Pencairan KUR lama/Tidak 

 
 

Seperti yang dapat pada Gambar 4.25, sebanyak 96% Debitur menyampaikan bahwa 

waktu tunggu pencairan KUR dari mulai proses pengajuan KUR relatif masih normal dan 

tidak lama, namun masih ada sekitar 56 Responden (4%) dari objek survei yang mengalami 

pencairan yang cukup lama.  

Dari 56 Responden yang mengalami pencairan yang perlu waktu lama, 20 Debitur 

(36%) diantaranya mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan waktu 7 hari dari mulai 

pengajuan sampai KUR tersebut cair ke Debitur, 17 Debitur (30%) memerlukan waktu pada 

rentang 1 s.d 6 hari, dan 9 Debitur (16%) mendapatkan pencairan KUR pada rentang 10 s.d 

30 hari dari saat pengajuan ke Penyalur, sedangkan 10 Debitur lainnya tidak menyebutkan 

secara rinci berapa jumlah hari yang dibutuhkan dalam pencairan KUR-nya. Adanya lack 

time dari mulai proses pengajuan sampai dengan pencairan dimungkinkan karena 

beberapa hal seperti, Penyalur membutuhkan waktu survei yang lebih lama untuk 

memastikan Debitur tersebut memang layak mengikuti program ini, Debitur mengajukan 

KUR pada high season seperti saat lebaran atau akhir tahun, pemenuhan dokumen-

dokumen Debitur yang memerlukan waktu, dan lain sebagainya. 
 

17. Jumlah Angsuran Perbulan 

Gambar 4.26 
Jumlah Angsuran Perbulan 
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Jumlah angsuran yang dibayarkan Debitur perbulannya cukup beragam, berdasarkan 

gambar 4.26 diketahui bahwa sebanyak 504 Debitur (38%) memiliki angsuran atas 

pinjaman KUR-nya pada rentang lebih dari Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp.3.000.000, 295 

Debitur  (23%) mengangsur pinjaman KUR nya paling besar Rp. 1.000.000, diikuti 

selanjutnya oleh Debitur yang berkewajiban mengangsur pinjaman KUR pada rentang lebih 

dari Rp. 3.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 ada sebanyak 228 Debitur (17%), 

sedangkan debitur lainnya memiliki angsuran perbulan di atas RP. 5.000.000. 
 

18.  Angsuran Pinjaman Memberatkan/Tidak 

Periode Survei KUR ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, hal ini tentunya 

mempengaruhi seluruh elemen masyarakat khususnya para Debitur KUR dalam 

menunaikan kewajibannya dalam membayar angsuran KUR. Berikut adalah gambaran atas 

apakah angsuran pinjaman KUR memberatkan para Debitur atau tidak. 

Gambar 4.27 
Angsuran Memberatkan/Tidak 

 
 

Jika dilihat pada Gambar 4.27, masih ada sekitar 58 Debitur (4%) yang mengutarakan 

bahwa angsuran pinjaman KUR yang harus dibayar Debitur cukup memberatan, adapun 

alasan angsurannya memberatkan bagi Debitur, adalah sebagai berikut: 

a. Adanya pandemi Covid-19, membuat penghasilan Debitur tidak menentu, dan 

berimbas kepada penurunan Omset yang dialami oleh Debitur. 

b. Usahanya kecil, keuntungan tidak besar sehingga Debitur beranggapan bahwa bunga 

yang ditetapkan oleh Penyalur masih cukup tinnggi. 

c. Adanya biaya tambahan sebesar Rp100.000 dari setoran pokok (tabungan investasi), 

d. Kondisi usaha yang tidak berjalan/gagal. 
 

19. Jangka Waktu Pembayaran Debitur Memberatkan/Tidak 

Gambar 4.28 
Jangka waktu Pembayaran Memberatkan/Tidak 
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Seperti halnya angsuran yang memberatkan, jangka waktu pembayaran juga salah satu 

variabel yang dianggap memberatkan untuk para Debitur KUR khususnya di masa Pandemi 

ini. Berdasarkan Gambar 4.28 di atas dapat dilihat bahwa masih ada sekitar 2% dari total 

1310 responden mengangap jangka waktu yang ditetapkan oleh Penyalur cukup 

memberatkan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan jangka waktu yang lebih lama dari 

yang diharapkan di awal pinjaman. Di satu sisi ada yang menginginkan tenor angsuran tidak 

berlangsung lama, di sisi lain ada Debitur yang berharap jangka waktu angsuran 

diperpanjang karena adanya Pandemic covid 19 yang berimbas kepada omset usaha 

Debitur yang menurun bahkan merugi, sehingga diharapkan adanya perpanjangan masa 

angsuran pinjaman, begitupun dengan Debitur yang memiliki pinjaman di atas Rp 

100.000.000 yang masuk dalam kriteria KUR Kecil, Debitur berujar bahwa jangka waktu 

yang ditetapkan oleh Penyalur kurang lama. 

 

20. Kredit yang Diterima Sesuai Kebutuhan 

Debitur mengajukan Pinjaman KUR kepada Penyalur denga tujuan mampu memberikan 

modal tambahan untuk mereka dalam mengembangkan usahanya, namun apakah jumlah 

Pinjaman yang mereka ajukan sudah sesuai dengan apa yang Debitur harapkan dan 

butuhkan?”. Berikut adalah gambaran sebaran respon Debitur: 

Gambar 4.29 
Kredit yang Diterima Sesuai Kebutuhan/Tidak 

 
 

Berdasarkan Gambar 4.29 di atas, diketahui bahwa sebanyak 1223 responden (93%) 

mengungkapkan bahwa pinjaman kredit yang mereka terima sudah sesuai dengan 

kebutuhan untuk usaha mereka, namun ada sekitar 87 responden (7%) yang menganggap 

jika kredit yang mereka terima belum sesuai dengan kebutuhan yang ada. Beberapa 

keteranga Debitur atas jumlah kredit yang diterima tidak sesuai kebutuhan, diantaranya 

adalah: 

a. masih adanya biaya admin dan dana yang dibekukan oleh Penyalur 

b. dana yang dibutuhkan Debitur jauh lebih besar, namun kredit yang bisa diperoleh 

hanya sampai dengan nominal tententu (misalkan: butuh 100 juta, namun yang bisa 

diperoleh dari Penyalur maksimal 50 juta) 

c. adanya kebutuhan lainnya dalam membangun usaha Debitur, seperti peralatan, bahan 

baku, tempat, dan lain-lain. 
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21. KUR Cair Tepat Waktu 

Gambar 4.30 
Kredit Cair Tepat Waktu Sesuai Kebutuhan 

 
 

Mengacu pada Gambar 4.30, Sebanyak 44 Responden (3%) menyampaikan bahwa 

Kredit yang diajukan tidak dicairkan secara tepat waktu. Adapun beberapa keterangan 

yang dianggap menyebabkan KUR dicairkan tidak tepat waktu adalah sebagai berikut: 

a. banyaknya Debitur yang mengajukan Kredit pada saat high season seperti lebaran, 

sehingga tidak semua Debitur dapat dicairkan tepat waktu. 

b. terdapat Kredit yang seharusnya cair sebelum masa tanam, namun ini cair saat masa 

tanam 

c. adanya kendala dalam proses agunan sertifikat di Badan Pertanahan Negara (BPN), 

sehingga menghambat pencairan Kreditnya. 

d. waktu yang lebih lama dibanding biasanya yaitu 30 hari sejak pengajuan berkas 

lengkap 
 

22. Debitur Menerima Kredit Pemerintah Lainnya 

Dalam membantu sektor UMKM, Pemerintah tidak hanya memiliki 1 (satu) jenis kredit 

tetapi juga masih ada program lainnya seperti Pembiayaan Ultra Mikro yang dikelola oleh 

BLU di Kementerian Keuangan dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), 

ada juga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang disalurkan oleh Lembaga 

Perbankan dan memiliki sasaran kepada Petani, Peternak, Pekebun, Nelayan, Pembudidaya 

ikan yang tergabung dalam suatu kelompok tani dan atau koperasi yang bergerak dalam 

bidang pengadaan pangan. 

Gambar 4.31 
Debitur Menerima Kredit Pemerintah Lainnya 
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Tabel 4.16 
Jenis Kredit Lainnya 

No.  Jenis Kredit 
Jumlah Responden 

(Debitur) 
% 

1. UMi 4 5% 

2. Supermikro 1 1% 

3. Program Pemda 2 2% 

4. PKBL Pertamina 2 2% 

5. Kemitraan  2 2% 

6. Ternak Ayam Kampung 1 1% 

7. KKPE 1 1% 

8. Kredit Multiguna 3 4% 

9. Komersil di Penyalur 68 81% 

    84 100% 

 

Sesuai dengan yang disajikan pada Gambar 4.31, ada sekitar 6% atau 84 Debitur yang 

juga mengajukan atau memperoleh kredit dari program pemerintah lainnya baik yang 

statusnya sudah dilunaskan maupun belum lunas. Jika melihat tabel 4.16, Sebaran Debitur 

yang menggunakan kredit lainnya tidak hanya yang menyebutkan yang merupakan 

program pemerintah tetapi juga program komersil yang ada pada masing-masing Penyalur. 

Untuk kredit program Pemerintah, selain KUR ada beberapa Debitur yang pernah 

memperoleh kredit pembiayaan Umi, Program Kredit dari Pemerintah Daerah Setempat,  

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, dan ada juga yang Debitur yang mendapatkan kredit 

dari program Corporate Social Responsibility (CSR) salah satu BUMN (Pertamina). 

Sayangnya dalam survei ini didapatkan adanya  misintepretasi pertanyaan dengan 

beberapa jawaban Debitur yang menyebutkan Kredit Komersil bukan menjawab jenis 

kredit Pemerintah lainnya. 
 

23.  Debitur Mengajukan Kredit Komersil 
 

Gambar 4.32 
Debitur Pernah/Tidak Menerima Kredit Komersil 
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Kredit Komersial sendiri merupakan kredit yang disalurkan nasabah baik perseorangan 

maupun badan usaha untuk membiayai kegiatan usaha. Dari Gambar 4.32 diketahui bahwa 

sebanyak 1118 responden (85%) belum pernah menerima kredit komersil, 13% Debitur 

mengungkapkan pernah menerima kredit komersil namun statusnya sudah lunas, 

sedangkan 2% atau 20 Debitur menyampaikan bahwa mereka pernah menerima kredit 

komersil dan sampai dengan saat ini (survei dilakukan) masih belum lunas.  

Namun apakah mereka yang belum pernah menerima kredit komersil adalah mereka 

yang belum mencoba untuk mengajukan kredit kepada Penyalur atau memang sudah 

pernah mengajukan ke Penyalur namun ditemukan hambatan sehingga tidak dapat 

menerima kredit tersebut. Berikut beberapa tanggapan Debitur yang belum pernah 

menerima kredit komersil. 

Gambar 4.33 
Debitur Pernah Mengajukan/Tidak Kredit Komersil 

 
 

Berdasarkan Gambar 4.33 di atas, diketahui bahwa dari 1118 Debitur yang belum 

pernah menerima Kredit Komersil, 44 (4%) Debitur diantaranya sudah pernah mencoba 

mengajukan kredit komersil ke Bank Penyalur namun pengajuannya ditolak. Sedangkan 

1035 Debitur lainnya memang belum pernah mencoba mengajukan kredit komersil ke 

Penyalur, dan 39 lainnya dinyatakan tidak valid/tidak memberikan respon. 
 

24. Perubahan  setelah Menerima KUR 

Kredit Usaha Rakyat merupakan sebuah layanan kredit atau pembiayaan yang 

diberikan oleh Pemerintah  melalui Perbankan kepada para pelaku UMKM yang feasible 

namun belum bankable. Umumnya tujuan KUR ini adalah untuk menciptaan lapangan 

pekerjaan hingga mengentaskan kemiskinan. Melalui KUR ini, Pemerintah juga berharap 

dapat memberikan nilai tambah kepada usaha-usaha yang memiliki prospek atau potensi 

untuk berkembang. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan berbagai macam kebijakan 

dalam pengembangan serta pemberdayaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 

sektor rill dan memberdayakan UMKM.  Kemudian dengan dilaksanakannya program KUR 

ini apakah dapat berdampak positif kepada usaha para Debitur. Berikut beberapa variabel 

yang coba kami telaah dampaknya setelah Debitur menerima KUR, yaitu: 
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a. Omset Usaha Perbulan 

Gambar 4.34 
Perubahan dalam Omset Usaha Perbulan 

 
 

Seperti apa yang disajikan pada Gambar 4.34, diketahui bahwa tercatat ada sekitar 

848 Debitur (65%) dari populasi atau mayoritas responden mengungkapkan jika KUR 

telah memberikan dampak positif kepada omset usaha mereka. Dari 848 Debitur yang 

mengalami peningkatan dalam omset usaha, 65% diantaranya menyampaikan jika 

omset mereka meningkat pada kisaran sampai dengan 10 juta rupiah, 18% Debitur 

mengalami kenaikan omset pada renrang lebih dari Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 

50.000.000, bahkan ada yang mengalami kenaikan pada omset lebih dari Rp. 

50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000. (Data Kenaikan Omset Usaha, 

selengkapnya dapat dilhat pada Tabel 4.17). 
 

Tabel 4.17 
Data Kenaikan Omset Usaha 

No.  OMSET 
Jumlah Responden 

(Debitur) 
% 

1 s.d 10 juta 553 65% 

2 >10 juta s.d 50 juta 152 18% 

5 >50 juta s.d 500 juta 63 7% 

6 >500 juta 0 0% 

6 tidak valid 80 9% 

    848 100% 

 

Selain terdapat Debitur yang mengalami peningkatan omset usaha, pada Gambar 

4.34 juga dapat dilihat sebanyak 31% Debitur omset usahanya masih sama (tetap) 

dengan sebelum mereka memperoleh KUR, dan 4% Debitur lainnya mengungkapkan 

bahwa omset mereka mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya Pandemi 

Covid-19 membuat perekonomian mereka belum stabil, dan persaingan usaha yang 

semakin meningat menyebabkan omset yang mereka dapatkan mengalami penurunan 

dari sebelumnya. 
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b. Profit Perbulan 

Secara pengertian omset dan profit merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, omset 

merupakan jumlah uang hasil penjualan barang/pendapatan selama satu periode, 

sedangkan profit dalah pendapatan bersih perusahaan atau jumlah uang yang 

dihasilkan darii penjualan dalam periode tertentu setelah dikurangi HPP dan Biaya. 

Gambar 4.35 
Perubahan Profit Perbulan 

 
 

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.35, bahwa 58% Debitur dari 1310 objek 

yang disurvei mengalami peningkatan profit setelah menerima KUR. Jika sebelumnya 

pada Omset terdapat 65% dari populasi mengalami kenaikan, tidak serta merta sama 

dengan profit yang Debitur hasilkan. Hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan Omset 

dan Profit merupakan hal yang berbeda, bisa saja seorang Debitur meningkat omsetnya 

namun beriringan dengan kenaikan dari biaya-biaya untuk menghasilkan omset 

tersebut, sehingga setelah dikurangi usaha Debitur tidak mendapatkan profit. 
 

c. Tenaga Kerja 

Gambar 4.36 
Perubahan dalam Tenaga Kerja 

 
 

Jika pada variabel omset usaha mayoritas Debitur mengalami peningkatan, tidak 

berbanding lurus dengan variabel Tenaga Kerja. Dimana dapat dilihat pada Gambar 4.36 

jika sebanyak 1055 Debitur (80%) belum mengalami penambahan ataupun 

pengurangan dalam penggunaan tenaga kerja. Hal ini dapat dimaklumi karena 
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kebanyakan usaha yang dijalankan oleh para Debitur merupakan Perusahaan 

Perseorangan yang mempekerjakan Debitur itu sendiri atau dari lingkungan keluarga 

Debitur. Meski begitu, masih ada 231 Debitur yang menyampaikan jika setelah 

menerima KUR, mereka harus menambahkan tenaga kerja dalam mengembangkan 

usahanya. Dampak Positif pada variabel tenaga kerja mengindikasikan bahwa salah satu 

tujuan KUR dalam penyerapan tenaga kerja dapat tercapai. 

 

d. Jam Kerja  

Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan yang dapat dilaksanakan pada 

siang hari dan/atau malam hari. Jam kerja karyawan pada umumnya ditentukan oleh 

pemilik usaha berdasarkan kebutuhan usaha dan disesuaikan dengan Peraturan 

Pemerintah. 
 

Gambar 4.37 
Perubahan dalam Tenaga Kerja 

 
 

Berdasarkan Gambar 4.37 diketahui bahwa 92% Debitur dari 1310 responden 

survei menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam variabel jam kerja setelah 

menerima KUR, 7% mengalami kenaikan Jam Kerja, dan 1% lainnya mengalami 

pengurangan jam kerja. Debitur mengungkapkan pengurangan jam kerja  dilakukan  

tidak lepas dari adanya pandemi Covid 19, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang biasa disebut PPKM 

menyebabkan jadwal usaha para Debitur harus disesuaikan dengan jadwal PPKM/PSBB 

dari Pemerintah. 
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25. Kepuasan KUR 
 

Gambar 4.38 
Kepuasan KUR 

 
 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan 

permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor 

riil dan pemberdayaan UMKM ini telah berjalan bertahun-tahun. Dan di tahun  2021 ini 

melalui Survei yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan diketahui bahwa sebanyak 778 

Debitur (59%) mengaku sangat puas dengan salah satu program Pemerintah ini, dan 526 

Debitur (40%) menyampaikan bahwa mereka Puas dengan program KUR yang membantu 

usaha mereka. Ini mengindikasikan bahwa sinergi yang terjalin antara Pemerintah, 

Penyalur, dan pihak-pihak terkait berjalan dengan sangat baik yang telah mampu 

menciptakan dan mengarahkan salah satu program yang memberikan nilai tambah untuk 

Perekonomian Indonesia, khususnya untuk para Pelaku Usaha UMKM. 

 

26. Prioritas Debitur dalam Memilih KUR 

Gambar 4.38 
Prioritas Debitur dalam Memilik KUR 
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Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi magnet tersendiri untuk para pelaku 

UMKM. Berdasarkan Gambar 4.38 di atas, diketahui bahwa 90% Debitur memilih program 

pemerintah ini adalah karena Bunga yang ditawarkan lebih rendah dari bunga kredit bank 

lainnya. Namun, tidak hanya Bunga yang rendah, ada juga sekitar 6% Debitur yang 

menganggap veriabel Kecepatan Layanan Akses dari Penyalur menjadi salah satu 

alasannya. Selain itu ada sekitar 2% yang mempertimbangkan Jarak Penyalur yang dekat 

dengan usaha Debitur, dan 2% lainnya memilih disediakannya Pembinaan dari Penyalur 

menjadi alasan mereka memilih program KUR. 

 

27. Program KUR harus Dilanjutkan/Tidak 

Setelah mengukur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari berbagai macam 

variabel termasuk kepuasan Debitur KUR, kemudian apakah salah satu program 

Pemerintah ini harus dilanjutkan/tidak. 

Gambar 4.39 
Program KUR dilanjutkan/Tidak 

 
 

Seperti yang terlihat pada Gambar 4.39 di atas, diketahui bahwa sebanyak 1286 

responden (98%) Debitur menginginkan program Pemerintah ini dilanjutkan. Hal ini 

dikarenakan program KUR membantu pelaku UMKM khususnya pengusaha kecil menengah 

dalam membantu modal usaha, selain itu bunganya lebih terjangkau dibanding kredit 

komersil yang ada pada Penyalur.  Namun untuk saat ini Debitur juga berharap untuk lebih 

memperhatikan  para Debitur karena semua pasti masih sangat terpengaruh dengan 

kondisi virus covid19, diberikan solusi untuk lebih meringankan angsurannya bukan 

menghilangkan angsurannya, hal ini supaya Debitur-debitur yg menjadi pengusaha kecil 

menengah bisa tetap bertahan dan mengembangkan kembali usahanya. Selain ada yang 

ingin program ini dilanjutkan, juga ada sekitar 2% dari populasi survei yang menjawab jika 

program KUR tidak perlu dilanjutkan. Namun setelah ditelusuri alasan mereka bukan 

kepada programnya melainkan kepada kepada alasan pribadi Debitur yang mengatakan 

bahwa saat ini mereka belum membutuhkan pinjaman kembali, dan modalnya sudah 

cukup. 
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28. Hambatan dalam mengajukan KUR 

Dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Penyalur, tentunya ada 

beberapa Hambatan yang dirasakan oleh para Debitur. Berikut beberapa Hambatan yang 

dihadapi oleh Debitur dalam mengajukan KUR, yaitu: 

a. Antrian yang lumayan lama dan saat pencairan harus datang saat itu juga 

b. Adanya persyaratan Agunan yang membuat prosesnya cenderung lebih lama, seperti 

kepemilikan aset, belum memiliki IMB, dan lain-lain 

c. Dokumen/berkas yang belum lengkap seperti NPWP, Ijin Usaha, dan lain sebagainya 

d. Adanya keharusan untuk mengurus perjanjian kredit ke Notaris 

e. Adanya ketidakcocokan Nomor NIK/NPWP sehingga proses pencocokan jadi lebih 

lama 

f. Proses Survey yang lama khususnya proses rumah yang menjadi agunan dan jarak dari 

rumah ke Penyalur yang lama. 

g. Plafon kredit yang tidak disetujui dan tidak diketahui alasannya, meskipun usaha dan 

angsuran sebelumnya berjalan lancar. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan data, informasi yang diperoleh dan hasil pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mayoritas responden yang menjadi objek survei Kredit Usaha Rakyat (KUR) di semester 1 

tahun 2021 merupakan Debitur KUR Mikro dengan 47% dari populasi dan KUR Kecil dengan 

45%. 

2. Hampir setengah (46%) dari responden Survei KUR ini menyatakan bahwa sumber 

informasi  terkait KUR mereka dapatkan dari Petugas Bank. Selain Petugas Bank, 

Teman/Kolega menjadi pilihan kedua terbanyak yang mampu memberikan informasi 

tentang KUR kepada Debitur dengan  jumlah persentase sekitar 40%.  

3. Masih ada sejumlah Debitur (31%) yang mengungkapkan bahwa mereka tidak menerima 

nominal pinjaman sesuai dengan akadnya. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti adanya 

Biaya Admin, Deposit/Blokir Angsuran, Biaya Asuransi, Notaris, dan lain sebagainya. 

4. Terkait agunan tambahan,  dari 709 responden yang tergolong sebagai Debitur KUR 

SuperMi dan KUR Mikro, 476 Debitur(67%) diantaranya masih dimintakan Agunan 

Tambahan. Hal ini tentunya belum sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Permenko Nomor 

8/2019 dimana KUR Mikro dan KUR Penempatan TKI tidak diwajibkan dan tanpa perikatan. 

Adapun jenis Agunan Tambahan yang dimintakan seperti BPKB, Sertifikat Tanah, Sertifikat 

Rumah, dan lain-lain. 

5. Sehubungan dengan masih adanya agunan tambahan yang dimintakan oleh Penyalur, 

beberapa Debitur menyatakan keberatannya terkait hal tersebut. . Adapun beberapa 

tanggapan Penyalur atas Agunan yang memberatkan, diantaranya yaitu: 

a. Jumlah nilai yang diagunkan jauh lebih besar dari Jumlah Kredit yang diterima 

b. Debitur tidak memiliki Sertifikat sehinga harus meminjam ke Saudara 

c. Sertifikat rumah ditahan 

6. Terdapat Debitur yang menyatakan bahwa proses pencairan KUR pada Penyalur  terbilang 

cukup lama. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan  Penyalur membutuhkan waktu survei 

yang lebih lama untuk memastikan Debitur tersebut memang layak mengikuti program 

KUR, Debitur mengajukan KUR pada high season seperti saat lebaran atau akhir tahun, 

pemenuhan dokumen-dokumen Debitur yang memerlukan waktu, dan lain sebagainya. 

7. Sebanyak 3% Debitur menganggap bahwa Bunga KUR saat ini masih memberatkan, hal ini 

dimungkinkan karena periode Survei ini dilaksanakan masih dalam masa Pandemi Covid-

19, Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan perekonomian belum stabil dan penurunan 

omset Debitur sehingga berbanding lurus dengan angsuran bunga KUR yang terasa 

memberatkan. 

8. Responden Survei yang merupakan Debitur KUR menanggapi bahwa terjadi Perubahan 

pada usaha mereka setelah menerima KUR, sebagian mengungkapkan bahwa KUR telah 

memberikan dampak positif kepada usaha mereka, khususnya pada omset usaha dan 

profit Debitur yang mengalami peningkatan secara bersamaan, namun hal ini tidak 

sepenuhnya beriringan dengan kenaikan variabel tenaga kerja dan jam kerja.  
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9. Survei KUR yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaraan pada Semeter I di tahun 2021 ini 

juga mengukur kepuasan Debitur KUR atas pelaksanaan program KUR. Dari Survei ini 

diketahui bahwa sebanyak 778 Debitur (59%) mengaku sangat puas dengan salah satu 

program Pemerintah ini, dan 526 Debitur (40%) menyampaikan bahwa mereka Puas 

dengan program KUR yang turut andil dalam membantu dan mengembangkan usaha 

Debitur. 

10. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi magnet tersendiri untuk para pelaku UMKM, 

Debitur memilih program pemerintah ini 90% adalah karena Bunga yang ditawarkan lebih 

rendah dari kredit bank lainnya. Namun, tidak hanya Bunga yang rendah, ada juga 

beberapa Debitur yang menganggap variabel Kecepatan Layanan Akses dari Penyalur 

menjadi salah satu alasannya. Selain itu ada sekitar 2% yang mempertimbangkan Jarak 

Penyalur yang dekat dengan usaha Debitur, dan disediakannya Pembinaan dari Penyalur 

menjadi beberapa alasan responden memilih proram KUR. 

11. Dalam pelaksanaan Survei KUR di Semester I 2021 yang melibatkan seluruh Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan dan KPPN di Seluruh Indonesia tidak lepas dari beberapa keterbatasan. 

Pelaksaanaan yang sepenuhnya dilakukan oleh Kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan baik 

secara online maupun tatap langsung, masih ditemukan data-data yang kurang relevan dan 

tidak valid dengan kebutuhan Survei. Data cenderung kosong atau jawaban yang 

disampaikan belum sesuai dengan tujuan survei. 

 

B. SARAN 

 

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dalam kegiatan Survei KUR ini dapat 

dilakukan rekomendasi yang dipandang berguna dan dapat dipertimbangkan agar dapat 

meningkatkan kegiatan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan program KUR dan 

dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk para pengambil keputusan terkait program KUR 

di kemudian hari, yaitu: 

1. Sesuai dengan hasil Survei KUR, pada plafon 10 s.d 50 juta masih terdapat Penyalur yang 

memintakan jaminan dalam penyaluran KUR nya, hal ini belum sesuai dengan Permenko 

Perekonomian yang menaunginya, ini menjadi concern tidak hanya bagi komite kebijakan 

namun juga untuk Penyalur. Diperlukan payung hukum yang menegaskan bahwa Penyalur 

tidak dapat memintakan jaminan kepada Debitur KUR tertentu. 

2. Masih terkait jaminan yang disertakan pada pengajuan KUR Mikro, sebaiknya 

dikoordinasikan terlebih dahulu apakah Penyalur akan bersedia dengan kebijakan tersebut. 

mengingat bahwa penyalur KUR dalam menyalurkan pinjaman tetap harus memperhatikan 

risiko agar debitur dapat mengembalikan pinjamannya. 

3. Guna menyebarluaskan informasi kepada masyarakat di era digital, Pemerintah diharapkan 

dapat bersinergi dengan lembaga Perbankan dalam meningkatkan efektfitas penggunaan 

sosial media sehingga dapat menjangkau masyarakat secara luas dan memberkan peluang 

dalam peningkatan Debitur-debitur baru dari para pelaku UMKM khususnya kaum milenial. 

4. Dalam Pelaksanaan Survei KUR Periode berikutnya, diperlukan upaya kolaboratif antara 

Direktorat Sistem Manajemen  Investasi (SMI) dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

dalam mengakomodir jenis pertanyaan, analisa, dan laporan yang sesuai kebutuhan dalam 

melakukan monitoring dan evaluasi program KUR sehingga dapat menyajikan informasi 

yang valid dan relevan. 


