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       BAB I 

      PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan dan pengangguran merupakan hal yang tidak bisa 

dipisahkan dari masalah yang ada di Indonesia. Sumber daya manusia yang 

masih minim sehingga sulit mendapatkan sumber penghasilan serta kebutuhan 

ekonomi yang mendesak menjadikan perekonomian masyarakat menjadi 

sangat lemah. Ini merupakan hal yang selalu menjadi pekerjaan rumah bagi 

pemerintah dari masa ke masa. 

Setiap tahun anggaran digelontorkan oleh pemerintah untuk 

membangun perekonomian masyarakat. Dalam merealisasikan tujuan 

pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan 

dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusianya yang 

harus ditingkatkan dari segi pengetahuan serta keterampilannya sehingga 

mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara 

maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan dapat terealisasi. 

Pada hakikatnya tujuam pembangunan suatu negara dilaksanakan 

adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, demikian halnya dengan 

tujuan dibentuknya negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-undang 

Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa 

Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan ikut melaksanakan  
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ketertiban dunia .Untuk mewujudkan  tujuan tersebut dilaksanakan 

pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat seluruhnya. Berbagai rencana dan program-program 

pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintah telah dibuat dan 

diimplementasikan didaerah – daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah 

pusat pemerintah daerah itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu 

pembangunan perekonomian masyarakat yang didorong adanya program pro 

masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan perekonomian 

masyarakat maka perlu adanya managerial dari pemerintah, agar program 

yang diluncurkan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Selain itu 

juga perlu adanya sarana pengontrol yang berbasis kemajuan perekonomian 

masyarakat. 

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai 

sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia.Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program 

pembangunan perekonomian bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan 

aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan 

kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pelaksanaan program pembangunan perekonomian masyarakat. Adanya 

partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan. Berbagai 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan  masyarakatnya 

telah dilakukan, namun upaya tersebut selalu mendapatkan hasil yang kurang 

memuaskan. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan kembali yang 

kegunaanya yaitu untuk mengembangkan perekonomian masyarakat kecil  
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yang memiliki usaha kecil dan menengah (UKM). Program 

peningkatan perekonomian masyarakat ini melibatkan beberapa instansi 

pemerintahan. 

Jumlah penduduk Kecamatan Tembilahan Kota berdasarkan hasil 

reekapitulasi penduduk akhir tahun yang diaksanakan pada bulan Desember 

2018 sebanyak 68.534 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki  34.735 jiwa dan 

perempuan 33.799 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 34.735 jiwa serta 

kepadatan penduduk 318 jiwa per Km2, pada umumnya mempunyai mata 

pencaharian dibidang pertanian pangan, perkebunan, dan sebagian lainnya 

yang bergerak dibidang nelayan, perdagangan dan kerajinan industri. 
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Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro Kecil,  Menengah dan 

Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan 

kemiskinan, pemerintah menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan 

meningkatkan sector Riil dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan 

pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup :  

1. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan 

2. Pengembangan kewirausaha 

3. Peningkatan pasar produk UMKMK 

4. Reformasi regulasi UMKMK. 

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain 

dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 november 2007, presiden 

meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit 

dari pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Adapun Bank 

pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank 

BNI,  Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin. 

Ada beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat, 

yaitu : 

1. Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan. 

2. Inpres 6 Tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007 Tentang Kebijakan Percepatan 

Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia. 
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3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 5 Tahun 

2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit / Pembiayaan bagi 

UMKMK. 

4. Perjanjian Kerja sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga 

Penjaminan. 

5. Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR. 

6. Adendum II MoU Departemen Tekhnis, Perbankan, dan Perusahaan 

Penjaminan yang ditanda tangani pada tanggal 12 Januari 2010. 

7. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, 

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-

01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur 

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. 

Kredit usaha rakyat adalah kredit atau pembiayaan yang dberikan 

kepada UMKM yang feasible tapi belum bankable. Maksud dari feasible dan 

bankable adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan 

memiliki kemampuan untuk mengembalikan meski belum masuk dalam 

kategori memenuhi pesyaratan bank. 

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM 

diperoleh pengertian bahwa, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria Usaha 

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Usaha  Kecil 

adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar  



 

 
 

7 

yang memenuhi criteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud alam Undang-

Undang ini. Usaha Menengah dalam usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini. Berikut peneliti lampirkan kriterianya :  

Tabel 1.1 

Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 

tentang  

UMKM 

No.  Uraian  Kriteria  

Asset  Omzet  

1  Usaha Mikro  Maks 50 Juta  Maks 300 Juta  

2  Usaha Kecil  >50 Juta – 500 Juta  >300 Juta – 2,5 Miliar  

3  Usaha Menengah  >500 Juta – 10 Miliar  >2,5 Miliar – 50 Miliar  

Sumber : Kantor Dinas Koperasi dan UMKMK Tembilahan Kota. 

UMKM dan koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah 

yang bergerak disektor usaha produktif antara lain, pertanian, perikanan, 

kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. 

Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung. Maksudnya UMKM dan 

koperasi dapat langsung mengakses KUR dikantor cabang atau kantor cabang 

pembantu Bank Pelaksana. 

Dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro 

dapat mengakses KUR melalui lembaga keuangan mikro dan KSP/USP  
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koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerja sama 

dengan Bank pelaksana. 

Tabel 1.2 

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tembilahan 

Kota 

Kabupaten Indragiri Hilir 

No Periode UMKM  

 

 

 

1 2016 41 

2

2 

2017             122 

3 2018             60 

Sumber : Kantor Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Kecamatan Tembilahan Kota). 

Adapun syarat-syarat seorang menerima Kredit usaha Rakyat adalah 

pastikan usaha produktif. Beberapa contoh usaha produktif adalah usaha 

kerajinan, usaha salon kecantikan, rumah makan, dan lain sebagainya. Siapkan 

beberapa berkas dan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan kredit ini 

adalah : 

1. KTP 

2. Kartu Keluarga (KK) 

3. Keterang Domisili 

4. Surat Izin Usaha (SIUP, TDP) 

5. Laporan Keuangan 

6. Proposal Usaha 

7. Dan Persyaratan lain yang diminta oleh pihak Bank. 
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Faktor lain yang sekiranya dapat menghambat pelaksanaan program 

KUR, yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang memanfaatkan 

program tersebut. Adanya kekhawatiran terhadap suku bunga yang ada 

dibank, serta ada anggapan dari masyarakat bahwa jika berurusan dengan bank 

pasti melibatkan jaminan sementara mayoritas warga tidak memiliki jaminan 

selain usaha yang dijalankan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah di Kecamatan Tembilahan Kota”. 

1.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang peneliti paparkan dan dengan 

memperhatikan pada focus penelitian yang telah disebutkan dalam batasan 

masalah, maka hal yang menjadi kajian peneliti, adalah : 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat 

(KUR)  dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Tembilahan Kota ? 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi ? 

1.2 Tujuan Penilitian 

 Tanpa adanya tujuan peneliian, maka seorang peneliti tentunya akan 

mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian. Sesuai dengan latar 

belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui bagaimana Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat di 

Kecamatan Tembilahan Kota. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan 

dan pengetahuan karena akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam 

dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Negara, terutama yang berkaitan 

dengan implementasi kebijakan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga 

dapat bermanfaat untuk pengembangan studi administrasi negara. 

2. Secara Praktis 

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan 

kemampuan dan penguasaaan ilmu-ilmu yang pernah diperoleh peneliti 

selama mengikuti pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hingga saat ini.  

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini dijelaskan mengenai, Judul Penilitan, latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pendekatan 

masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini dijelas kan mengenai, deskripsi teori, deskripsi implementasi 

kebijakan, dan kerangka berpikir penelitian. 

  BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Pada Bab ini dijelaskan mengenai, deskipsi objek penelitian, gambaran 

kecamatan Tembilahan Kota, deskripsi data, dan informan penelitian. 
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  BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN   

   Pada Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

  BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang didapatkan 

peneliti dari lapangan serta membahas hasil wawancara. 

  BAB VI PENUTUP 

Pada Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang 

disampaikan oleh peneliti. 

 

 

 

 

 


