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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan hasil penelitian

yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen kredit yang diterapkan pada UED SP Desa Jayapura sudah terlaksana

dengan baik sebagaimana mestinya dalam manajemen kredit. Hal ini sudah diatur

dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana serta Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan oleh program yang

menaungi UED SP yaitu PPD dibawah naungan BPM BangDesa (Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa) Provinsi Riau. Ini juga

ditunjukan dari jawaban karyawan yang setuju akan semua kebijakan dalam

menganalisis calon debitur.

2. Faktor utama penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu disebabkan oleh faktor

alam yang tidak bisa dihindari, seperti hujan sehingga tanaman padi debitur

banyak yang gagal panen akibat banjir, dan juga untuk usaha batu bata yang tidak

bisa berproduksi karena cuaca hujan, dan lain lain.

3. Untuk agunan atau jaminan, pihak UED SP Desa Jayapura menggunakan

peraturan yang sesuai dengan kemampuan UED SP Desa Jayapura dimana

kreditur hanya mampu memberikan sebesar Rp 10.000.000, jika pinjamannya
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telah lunas, debitur dapat melakukan peminjaman kembali dengan penambahan

sebesar Rp 5.000.000. Kebijakan ini memang tidak sesuai dengan perundangan-

undangan yang diberikan oleh PemKab Siak yaitu jumlah pinjaman yang

dicairkan sebesar 60% dari total keselurahan agunan. Namun pihak UED SP Desa

Jayapura memiliki tujuan kenapa tidak memakai kebijakan pemerintah, tujuannya

agar para debitur yang menitipkan agunan seperti Sertifikat Kepemilikan Tanah,

Sertifikat Kepemilikan Rumah, dan lain-lain. Dimana jumlah agunannya berkisar

harga Rp 100jtaan, maka para debitur akan berpikir ulang mengenai pelunasan

pinjamannya.

6.2 Saran

1. Dalam kegiatan perkreditan ini sebaiknya UED SP Desa Jayapura dapat

meningkatkan kinerja pengelola dalam memberikan pinjaman untuk lebih

meminimalisir terjadinya kredit macet dan memperbanyak sosialisasi kepada

masyarakat agar masyarakat tahu tujuan dan fungsi dari UED SP Desa

Jayapura itu sendiri serta memberikan bimbingan dan arahan kepada

pemanfaat untuk memanfaatkan dana pinjaman dengan baik dan benar agar

dapat mencapai tujuan dari UED SP Desa Jayapura sendiri, yaitu untuk

memberdayakan masyarakat menengah kebawah dalam pengembangan usaha.

2. Pihak UED SP bisa meminta bantuan kepada Kepala Desa Jayapura
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Kabupaten Siak, mengingat Desa Jayapura adalah daerah yang mayoritas

dibidang pertanian yang diwajibkan masyarakatnya untuk menanam padi oleh

pihak Kabupaten, maka sudah sepantasnya ada campur tangan Pemerintah

Kabupaten untuk memberikan bantuan dalam mengisi kekosongan waktu

menunggu pascapanen yang dimulai dari pembibitan hingga panen dengan

cara memberikan hewan ternak yang menghasilkan. Seperti hewan unggas,

sapi, dll.

3. Campur tangan Pemerintah yang ke dua yaitu memberikan subsidi pupuk

ataupun bibit kepada masyarakat, karena harga pupuk dipasaran mengalami

inflasi yang sangat tinggi.

4. Untuk lebih meminimalisir terjadinya kredit macet, pihak UED SP bisa

menjadwal ulang waktu pembayaran untuk nasabah yang bergerak dibidang

Pertanian.


