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BAB VI 

 PENUTUP  
  
  

6. 1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan pada bab sebelumnya 

tentang masalah dan temuan-temuan di lapangan mengenai penelitian 

“Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam 

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tembilahan Kota” 

peneliti mendapatkan kesimpulan akhir bahwa implementasi kebijakan program 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha mikro kecil dan 

menengah di Kecamatan Tembilahan Kota belum Optimal. 

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa penyaluran KUR belum 

sepenuhnya tepat sasaran. Dari temuan di lapangan, penyaluran KUR banyak 

diserap bukan untuk sektor usaha produktif. Jika mengacu pada aturan yang sudah 

ditentukan serta penyaluran program yang tepat sasaran, program KUR 

sesungguhnya bermanfaat bagi target sasaran untuk perbaikkan taraf 

kesejahteraannya. Berdasarkan temuan di lapangan terdapat beberapa kasus 

mengenai dana KUR turun pada yang bukan semestinya atau yang bukan pada 

usaha produktif seperti yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Temuan 

dilapangan, ada beberapa kasus dana KUR dipergunakan bukan sebagai tambahan 

modal usaha produktif. Hal ini sebenarnya yang membuat program KUR kurang 

begitu optimal dirasakan oleh pelaku usaha. Program KUR sendiri memiliki 

manfaat yaitu: membantu pembiayaan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha sektor 

UMKMK serta usaha-usaha produktif lainnya.  
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Penerapan KUR sendiri diharapkan terjadi percepatan pengembangan sektor 

riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan/ pengentasan 

kemiskinan. Sejak diterapkannya pada 2007, perubahan yang menjadi harapan 

pemerintah belum terwujud. Menurut peneliti, hal ini dikarenakan beberapa faktor 

seperti kurang tepatnya sasaran penyaluran KUR. Ke depan diharapkan bahwa 

program KUR membawa perubahan signifikan bagi kelangsungan usaha-usaha 

kecil dan mikro serta membawa manfaat bagi masyarakat. Tujuan dari program 

KUR ini bisa memajukan usaha-usaha sektor rill, meningkatkan taraf hidup pelaku 

usahanya serta meminimalkan angka pengangguran Setiap upaya pembangunan 

ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis 

peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah 

daerah dan masyarakat harusnya bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan 

daerah. Dengan adanya program KUR hendaknya pemerintah daerah ikut 

mendorong pengembangan usaha-usaha daerah dengan turut memfasilitasi usaha-

usaha kecil yang ada agar mendapatkan fasilitas pembiayaan dari KUR. 

Keberhasilan suatu program dapat diukur dari seberapa jauh tingkat sosialisasi yang 

dilaksanakan. Sosialisasi merupakan faktor yang penting yang menjadi penentu 

berhasil tidaknya suatu program. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. Sosialisasi program KUR tidak hanya menjadi peran dari bank 

pelaksana, tetapi juga merupakan peran dari pemerintah daerah selaku kepanjangan 

tangan dari pemerintah pusat. Sosialisasi  ditin yang di tingkat kecamatan maupun 

pada instansi terkait sebenarnya bisa lebih mengoptimalkan program KUR yang sedang  
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berjalan. Minimnya peran pemerintah daearah dalam pelaksanaan Program 

KUR. Seringkali nasabah KUR khususnya pelaku usaha mengajukan pinjaman 

tanpa diketahui pihak pemerintah daerah. Padahal berdasarkan tujuan 

dilaknakannya program KUR salah satunya adalah untuk meningkatkan 

perekonomian di daerah dengan cara pemberdayaan usaha-usaha mikro kecil 

serta menengah yang dalam usahanya mengedepankan potensi daerah masing-

masing. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

saran  agar impelemntasi program KUR berjalan optimal sehingga 

membantu dalam perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di 

Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Saran tersebut sebagai 

berikut :  

a.  Mengoptimalkan sosialisasi mengenai program KUR baik oleh bank 

pelaksana maupun oleh pemerintah daerah yang merupakan fasilitator 

masyarakat dalam pengajuan pembiayaan KUR. Sosialisasi yang dilakukan 

harus menyeluruh agar masyarakat memahami keseluruhan maksud dan 

tujuan program KUR.  

b. Penguatan kerjasama antara Bank pelaksana dengan pemerintah daerah 

agar terciptanya sinergitas pengelolaan program KUR sehingga 

meminimalisir penyelewengan dan tidak tepat sasaran dari program KUR 

itu sendiri.  
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c. Memperketat pengawasan dari pemerintah terkait penyaluran KUR 

sehingga tidak ada lagi dana KUR yang turun kepada yang tidak berhak 

menerimanya. 

d. Mengoptimalkan tenaga pendampingan dari pemerintah daerah melalui 

instansi terkait terhadap usaha-usaha mikro kecil dan menengah 

didaerahnya sehingga nantinya terdata siapa-siapa yang telah menerima 

dana KUR.  

e. Mengkaji kembali persyaratan pengajuan KUR sehingga lebih meringankan 

pelaku usaha kecil dalam memperoleh bantuan usaha dari pemerintah.  

 

 

 


