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ABSTRAK 

KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM 

MENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH 

PIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA 

MIKRO KECIL DAN MENENGAH 

DI PROVINSI LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

M. ATHA HIDAYATULLAH 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran dan kontribusi yang cukup 

besar dalam Perekonomian Indonesia. Dalam upaya untuk mengambil langkah-

langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan 

pembiayaan bagi UMKM, maka perlu diatur Pedoman Pelaksana Kredit Usaha 

Rakyat yang mengacu pada Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam 

menyalurkan Kredit Usaha Rakyat yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, 

Kecil, dan MenengahNomor 4 Tahun 2015 TentangPedoman Pelaksanaan Kredit 

Usaha Rakyat Mikro. 

Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah Kebijakan Dinas Koperasi dan 

UMKM dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung?(2) Faktor-faktorapakah 

yang menjadi penghambat dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak 

Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Kantor Dinas 

Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung? 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Sumber 

data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan 

melalui tahap seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan 

data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam penyaluran Kredit 

Usaha Rakyat, Bank Pelaksana tidak mengharuskan pemohon untuk menjadi 

anggota koperasi. Hal ini dikarenakan merupakan sebuah kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh pihak Bank Pelaksana. Faktor penghambat dalam penyaluran 

Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga yaitu tersendat nya pembayaran angsuran 

kredit tersebut dan sektor usaha yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian memiliki keuntungan yang tidak stabil. 

Kata Kunci: Kebijakan, Dinas Koperasi, Kredit Usaha Rakyat 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE POLICY OF COOPERATIVE DEPARTMENT AND MSMEs IN 

DISTRIBUTING CREDIT FOR BUSSINESS (KUR) AS BUSSINESS 

CAPITAL BY THIRD PARTY IN LAMPUNG PROVINCE 

 

By 

 

M. Atha Hidayatullah 

 

Enterprises like Micro, Small and Medium have a significant role and contribution 

in the Indonesian economy. In an effort to solve the obstacles and problems in the 

financial policies for MSMEs (Micro Small, Medium Enterprises), it is necessary 

to regulate the Guidelines for the Implementation of Credit for Bussiness (KUR) 

which refers to the Policy of the Cooperative Department and MSMEs in 

distributing Credit for Bussiness, namely the Coordinating Minister for Economic 

Affairs as the Chairman of the Policy Committee on Financing For Micro, Small 

and Medium Enterprises No. 4/2015 regarding the Guidelines for Micro Credit of 

Micro Business Enterprises. 

 

The research problems are formulated as follows : (1) How is the policy of the 

Cooperative Department and MSMEs in distributing Credit for Bussiness (KUR) 

by third party to Micro, Small and Medium Enterprises in Lampung Province? (2) 

What are the inhibiting factors in distributing Credit for Bussiness (KUR) as 

bussiness capital by third party to Micro, Small and Medium Enterprises at the 

office of Cooperative Department and MSMEs in Lampung Province? 

 

The approach used in this research was empirical normative approach. The data 

sources consisted of primary data and secondary data. The data collection was 

done through literature study and field study. While the data processing was done 

through data selection, data examination, data classification, and data preparation. 

The data analysis was done with descriptive qualitative analysis. 

 

Based on the results of the research, it showed that: in the distribution of Credit 

for Bussines (KUR), the Executing Bank did not require the applicant to become a 

member of the cooperative. This is a policy that has been established by the 

Executing Bank. The inhibiting factors in the distribution of Credit for Bussiness 

by third party included the stagnant payment of loans and that the chosen 

enterprises by the Coordinating Minister for Economic Affairs has less stable 

profits. 

 

Keywords : Policy, Cooperative Department, Credit for Bussiness 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat 

(4), perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan 

anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, 

bukan kemakmuran seseorang saja. Secara konstitusional makna yang terdapat 

pada pasal di atas memberikan kewajiban pemerintah untuk mendirikan koperasi 

dan usaha mikro kecil dan menengah.  

Oleh karena itu diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang 

koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) bahwa perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan cabang-

cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh Negara. Pengaturan masalah Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 
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Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

Hal ini sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Pasal 3, 

yang menyebutkan bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.. 

Perkembangan perekonomian Indonesia semakin lama semakin berkembang 

dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan 

perekonomian dan pendapatan perkapita penduduk.  Koperasi, yang menjadi salah 

satu Lembaga keuangan di Indonesia yang mempunyai tugas mengatur, 

menghimpun, dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat sangat 

dibutuhkan untuk membantu perekonomian Indonesia agar menjadi lebih baik. 

Bank merupakan pihak ketiga yang dipercaya oleh koperasi dan masyarakat untuk 

melakukan tugas menyalurkan dana ke pihak yang kekurangan dana. Sektor 

perbankan merupakan sesuatu hal yang vital karena menjadi urat nadi 

perekonomian nasional. Di perbankan inilah terjadi aliran uang yang mendukung 

kegiatan ekonomi. Roda perekonomian masyarakat Indonesia menjadi semakin 

baik dengan hadirnya perbankan tersebut. Pertumbuhan bank sendiri dikatakan 

baik apabila mampu menghimpun dana dari masyarakat dalam jumlah yang besar 

sehingga dana tersebut dapat dioperasikan oleh bank dalam bentuk kredit maupun 

yang lainnya. Dana bank yang diperoleh dari masyarakat tersebut terikat oleh 
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waktu maka dari itu bank harus mampu mengelola dananya secara optimal agar 

dana operasionalnya terus bertambah. 

Prioritas pertama dana bank dialokasikan untuk cadangan hukum, prioritas kedua 

untuk menjamin likuiditas agar dapat mencukupi permintaan penarikan 

deposannya. Setelah itu apabila ada sisa dana bank maka dana tersebut digunakan 

untuk pemakaian yang nantinya memberikan pendapatan bagi bank, salah satunya 

dengan kredit yang ditawarkan oleh bank yang beragam jenis peminjamnya, besar 

pinjaman, jangka waktu, skedul jatuh tempo pelunasan, risiko, jaminan, dan lain-

lain. Kata kredit sendiri berasal dari bahasa Yunani Credere yang mempunyai arti 

kepercayaan, sedangkan bahasa Latinnya Creditum yang artinya kepercayaan 

akan kebenaran.  

Undang-undang tentang kredit adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang 

mendefinisikan pengertian kredit sebagai berikut (Pasal 1 Ayat 12) bahwa: 

“Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil 

keuntungan.” 

Koperasi sebelum adanya Kredit Usaha Rakyat (yang selanjutnya disingkat KUR) 

tidak berkembang karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Hal ini 

dikarenakan sosialiasi kepada masyarakat yang belum optimal. Masyarakat hanya 

mengetahui koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk 

barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi dari 
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koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikanya. 

Mereka tidak mengetahui bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, 

dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi 

miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu 

sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa 

partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggota nya sendiri terhadap pengurus. 

Kurang berkembangnya koperasi juga berkaitan sekali dengan kondisi modal 

keuangan badan usaha tersebut.  Kendala modal itu bisa jadi karena kurang 

adanya dukungan modal yang kuat dan dalam atau bahkan sebaliknya terlalu 

tergantungnya modal dan sumber koperasi itu sendiri. Jadi, untuk mengatasi 

masalah tersebut harus dilakukan melalui terobosan structural, maksudnya 

dilakukannya restrukturasi dalam penguasaan factor produksi. 

Pada tanggal 5 November 2007, pemerintah mulai mencanangkan program Kredit 

Usaha Rakyat (yang selanjutnya disingkat KUR) sebagai respon atas Instruksi 

Presiden No. 6 Tahun 2007 agar penyaluran kredit dapat merata.Kredit Usaha 

Rakyat ini ditujukan bagi kelompok-kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (yang selanjutnya disingkat UMKM) di Indonesia. Dalam hal ini 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan 

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menetapkan Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan 

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahNomor 4 Tahun 2015 

TentangPedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro. 
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Dalam menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (yang selanjutnya 

disingkat UMKM), diperlukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh Koperasi. 

UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.UMKM memiliki peran penting 

dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi 

dan menggunakan sumber daya alam lokal. UMKM merupakan salah satu 

barometer bagi perekonomian nasional. 

Kebijakan tentang penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan 

Menteri Keuangan No. 135/ PMK.05/2008 tentang fasilitas pemerintah yang telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009.Selama ini 

kredit perbankan yang mengalir untuk sektor UMKM dirasa masih kurang karena 

sulitnya akses yang salah satunya adalah ketatnya persyaratan dalam kredit 

termasuk masalah jaminan. Dahulu analisis kredit masih mengutamakan jaminan 

dan karakter untuk menjamin adanya risiko kredit sehingga orang-orang lebih 

memilih mencari alternatif sumber dana lainnya selain di bank yang 

persyaratannya lebih mudah. Namun sekarang, persyaratan untuk mengajukan 

Kredit Usaha Rakyat ini tidak begitu sulit karena kredit ini bertujuan untuk 

mempermudah sektor UMKM mendapatkan pinjaman modal agar usahanya dapat 

berkembang. 

Pada bulan Mei 2014 Undang-Undang Koperasi (Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2012) yang baru resmi dibatalkan. Keputusan Mahkamah Konstitusi. 

Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam amar putusannya antara lain memutuskan 

sebagai berikut: 
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak 

mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat. 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berlaku untuk 

sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru. 

Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disingkat MK) menyatakan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum 

mengikat.Pertimbangan hakim menyatakan filosofi dalam Undang-Undang 

Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian 

sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang tercantum dalam 

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disingkat 

MK) juga menegaskan bahwa undang-undang itu mengutamakan skema 

permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang 

menjadi ciri fundamental koperasi sebagai entitas khas pelaku ekonomi 

berdasarkan UUD 1945. Pada sisi lain, koperasi harus menjadi sama dan tidak 

berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai 

bangsa yang berfilosofi gotong royong. Pembatalan undang-undang terbaru itu, 

secara otomatis acuan yang diikuti seluruh geralan koperasi Indonesia tetap 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 
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Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

mengambil judul “Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam 

Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Oleh Pihak Ketiga Untuk Modal Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung” 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimanakah Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Menyalurkan 

Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah di Provinsi Lampung? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Menyalurkan Kredit 

Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah pada Kantor Dinas Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung ? 

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, 

dengan kajian mengenai Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam 

Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Oleh Pihak Ketiga Untuk Modal Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Menyalurkan 

Kredit Usaha Rakyat Oleh Pihak Ketiga Untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah di Provinsi Lampung. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Menyalurkan 

Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah pada Kantor Dinas Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan 

wawasan dan kemampuan berfikir mengenai penerapan teori dan praktek yang 

telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang 

sebenarnya.  

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan Ilmu Hukum 

Administrasi Negara, khususnya yang mengkaji masalah Kebijakan Dinas 

Koperasi dan UMKM dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak 

Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi strategis kepada 

pembaca untuk dijadikan referensi dalam Menyalurkan Kredit Usaha 

Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 
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3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi strategis bagi 

masyarakat dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga 

untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Kebijakan Pemerintah 

2.1.1 Pengertian Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh 

suatu organisasi atau lembaga dalam rangka menghadapi permasalahan tertentu. 

Kebijakan memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan konteks dan situasi 

yang dihadapi suatu organisasi atau lembaga.
1
 

Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan melalui perencanaan manajemen 

yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan kedepan, memperhitungkan 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan 

membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi. 

Kebijakan adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-

kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan 

memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-

asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan 

merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang 

                                                           
 

1
 Malayu S.P. Hasibuan. Organisasi dan Manajemen (Rajawali Press). 2004. hlm. 23. 
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diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat 

melihat keadaan kedepan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang 

akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang 

ingin dicapai organisasi.
2
 

Pengertian kebijakan diatas merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan 

atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. 

Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk 

seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah 

yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari 

sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai 

kepada masyarakat. 

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan 

dasar rencana bagi pemerintah atau organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, 

kepemimpinan, cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud 

sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Kebijakan sebagai keputusan suatu organisai, baik publik atau bisnis, yang 

dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan 

tertentu berisi ketentuan-ketentuan pedoman perilaku dalam: 

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok 

sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan. 

                                                           
 

2
 Soewarno Hariyoso. Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi (Jakarta: Penerbit 

Erlangga). 2002. hlm. 72. 
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2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik 

dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana maupun kelompok 

sasaran dimaksud.
3
 

Pengertian diatas menunjukan bahwa masalah kebijakan pada intinya merujuk 

pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan 

kemudian menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis 

kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain: 

masalah tersebut bersifat aktual, penting, dan mendesak, relevan dengan 

kebutuhan dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi 

dan agenda perubahan sosial, artinya masalah tersebut sejalan dengan 

transformasi sosial yang sedang bergerak di masyarakat, misalnya penguatan 

demokrasi, hak asasi manusia dan transparansi. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka diketahui bahwa kebijakan pemerintah 

adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada 

tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah 

merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang 

keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan 

sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh 

pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. 

 

2.1.2 Tahapan Kebijakan Pemerintah 

                                                           
 

3
 Azrul Azwar. Pengantar Administrasi (Jakarta: Bina Aksara). 1999. hlm. 44-45. 
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Kebijakan pemerintah sebagai sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara 

langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terdapat tahapan yaitu: 

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai 

pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik 

untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu keputusan ini juga 

dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, administrator serta pressure 

groups, pada level ini keputusan merupakan kebijakan terapan. 

2. Adanya output kebijakan. Kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut 

pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, penentuan personil 

dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi 

kehidupan masyarakat. 

3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat.
4
 

Dalam memecahkan masalah yang dihadapi kebijakan pemerintah, terdapat 

beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: 

1. Agenda Setting 

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama 

kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu 

kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar 

terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya 

dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol 

                                                           
 

4
 Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksaan: Dari Formulasi Ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Bumi Aksara). 2005. hlm 16. 
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nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar (market failure) dan tersedianya 

teknologi untuk menyelesaikan masalah publik. 

2. Policy Formulation 

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk 

menyelesaikan masalah publik. Pada tahap ini para analis mulai 

mengaplikasikan beberapa teknik untuk mengjustifikasikan bahwa sebuah 

pilihan kebijakan merupakan pilihan yang baik dari kebijakan yang lain. Dalam 

melakukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya 

manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada 

posisi ketidakpastian dan keterbatasan informasi. 

3. Policy Adoption 

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan 

melalui dukungan stakeholders. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses 

rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu:  

a. Mengidentifikasi alternatif kebijakan (policy alternative) yang dilakukan 

pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan 

merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.  

b. Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan 

direkomendasi.  

c. Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-

kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih 

besar dari efek negatif yang akan timbul. 

4. Policy Implementation 
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Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 

tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan 

pada tahap ini monitoring dapan dilakukan. Implementasi berkaitan dengan 

berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi 

ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan 

menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. 

5. Policy Assesment 

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses 

implementasi dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya 

dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.
5
 

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa di dalam kebijakan terkandung 

beberapa komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran spesifik dan cara mencapai 

sasaran tersebut. Di dalam cara terkandung komponen kebijakan, yakni siapa 

implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa sasarannya, bagaimana 

program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di 

dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas 

kemudian diintepretasikan. Cara ini biasa disebut implementasi. Implementasi 

kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. 

2.1.3 Kategori Kebijakan Pemerintah 

Istilah kebijakan dewasa ini telah digunakan untuk menjelaskan hal yang 

beragam. Penggunaan istilah kebijakan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

                                                           
 

5
 Ibid. hlm. 18. 
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1. Kebijakan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan tertentu 

Dalam konteks ini, kata kebijakan digunakan untuk menjelaskan bidang 

kegiatan pemerintahan atau bidang kegiatan dimana pemerintah terlibat di 

dalamnya, seperti kebijakan ekonomi atau kebijakan luar negeri. 

2. Kebijakan sebagai ekspresi mengenai tujuan umum/keadaan yang dikehendaki 

Di sini kebijakan digunakan untuk menyatakan kehendak dan kondisi yang 

dituju, seperti pernyataan tentang tujuan pembangunan di bidang SDM untuk 

mewujudkan aparatur yang bersih. 

3. Kebijakan sebagai bidang proposal tertentu 

Dalam konteks ini, kebijakan lebih berupa proposal, seperti misalnya usulan 

RUU di bidang keamanan dan pertahanan atau RUU di bidang kepegawaian 

4. Kebijakan sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh pemetintah 

Sebagai contoh adalah keputusan untuk melakukan perombakan terhadap suatu 

sistem administrasi negara. 

5. Kebijakan sebagai sebuah pengesahan formal 

Di sini kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun telah sebagai 

keputusan yang sah. Contohnya adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah 

sebagai merupakan keputusan sah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 

 

6. Kebijakan sebagai sebuah program 

Kebijakan dalam hal ini adalah program yang akan dilaksanakan. Sebagai 

contoh adalah peningkatan pendayagunaan aparatur negara, yang menjelaskan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, termasuk cara pengorganisasiannya. 

7. Kebijakan sebagai out put atau apa yang ingin dihasilkan 
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Kebijakan dalam hal ini adalah out put yang akan dihasilkan dari suatu 

kegiatan, seperti misalnya pelayanan yang murah dan cepat atau pegawai 

negeri sipil yang profesional. 

8. Kebijakan sebagai out come 

Kebijakan disini digunakan untuk menyatakan dampak yang diharapkan dari 

suatu kegiatan, seperti pemerintahan yang efektif dan efisien.
6
 

2.2Koperasi 

2.2.1 Pengertian Koperasi 

2.2.1.1 Pengertian Koperasi Menurut Istilah 

Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata ”co” yang berarti bersama 

dan ”operation” (operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja 

sama. Sedangkan pengertian umum, Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang 

yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan 

kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. 

 

 

2.2.1.2 Pengertian Koperasi Menurut Undang-Undang 

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:  

“Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang beradasarkan atas dasar asas 

kekeluargaan.” 

                                                           
 

6
 Ferdinand Agustino. Pengantar Kebijakan Negara (Jakarta: Bina Cipta). 2008. hlm. 22-

23 
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Jadi, Koperasi adalah suatu badan atau lembaga melakukan usaha bersama atas 

dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar 

dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara 

demokratis oleh anggotanya. 

2.2.2 Ciri-Ciri Koperasi dan Unsur-Unsur Koperasi 

Beberapa ciri dari koperasi ialah: 

1. Terdiri dari perkumpulan orang. 

2. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi. 

3. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki 

kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

4. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. 

5. Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan 

pribadi dengan prinsip kebersamaan. 

Unsur-unsur yang terkandung dalam koperasi sabagai berikut: 

1. Mengusahakan keutuhan barang dan jasa untuk perbaikan kehidupan 

anggotanya. 

2. Berasaskan kekeluargaan. 

3. Bertujuan menyejahterakan anggotanya khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. 

4. Keanggotaannya bersifat sukarela. 

5. Pembagian Sisa Hasil Usaha (yang selanjutnya disingkat SHU) secara adil dan 

besarnya sesuai dengan usahanya masing-masing. 

6. Kekuasaan tertinggi di tangan rapat anggota. 

7. Berusaha mendidik dan menumbuhkan kesadaran berkoperasi anggota. 
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2.2.3 Fungsi dan Peranan Koperasi 

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan 

peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini: 

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosial. Potensi dan kemampuan ekonomi para 

anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan 

kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga 

dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan 

memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

dan sosial anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

2. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia 

dan masyarakat.Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi 

jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat 

disekitarnya. 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional.Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang 

dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi 

diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan 

memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha 

sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab 

hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat 

sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. 
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4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi.Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem 

perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk 

mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku 

ekonomi lainnya. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan 

untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut 

koperasi dapat mengemban amanat dengan baik. 

2.2.4 Prinsip-Prinsip Koperasi 

Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan 

usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.Di Indonesia, 

prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 

Tahun 1992.Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang 

diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya 

penjelasan mengenai Sisa Hasil Usaha (yang selanjutnya disingkat SHU).
7
Prinsip 

koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk 

membangun koperasi yang efektif dan tahan lama.
8
Prinsip koperasi terbaru yang 

dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-

pemerintah internasional) yaitu:
9
 

                                                           
7
 Hendar & Kusnadi. Ekonomi Koperasi (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI). 2005. hlm. 

18-23. 
8
 Hans. Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-undang Koperasi. Direktorat Jenderal 

Koperasi. 1980. 
9
 Hendar & Kusnadi. Op. Cit.. 
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1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela 

2. Pengelolaan yang demokratis, 

3. Partisipasi anggota dalam ekonomi, 

4. Kebebasan dan otonomi, 

5. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi 

Koperasi dianggap sebagai satu lembaga bisnis yang unik. Keunikan itu sering 

dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang tidak saja mendasarkan diri pada prinsip 

ekonomi melainkan juga kebersamaan. Menurut penjelasan (Pasal 5) undang-

undang Perkoprasian No.25 tahun 1992, adapun yang menjadi prinsip-prinsip 

koperasi yaitu: 

1. Keanggotaan bersifat sekarela dan terbuka 

2. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa 

menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sedangkan 

sikap tebuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan 

pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. 

 

3. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 

Prinsip demokratis menunjukan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas 

kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang 

dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi 

4. Pembagian  sisa hasil usaha dilakukan secara adil 

Yaitu sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 

Ketentuan demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan 

keadilan 
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5. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota 

dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Karena itu balas jasa terhadap 

modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan 

semata-mata alas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan 

terbatas adalah wajar dalam arti melebihi suku bunga yang berlaku. 

6. Kemandirian 

2.2.5 Asas Koperasi dan Tujuan Koperasi 

Koperasi mempunyai asas-asas yang berasal dari Negara Indonesia karena badan 

usaha ini bersumber dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Asas-asas tersebut 

antara lain:  

1. Asas kekeluargaan 

Asas ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap    

anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang 

berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi itu. Jadi, bukan 

untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja dan juga bukan dari satu 

anggota melainkan mencakup semuanya. Dengan asas yang bersifat seperti ini 

maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.  

2. Asas kegotongroyongan 

Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, 

sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerja 

sama, bukan orang perorangan.  
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Berdasarkan bunyi pasal 3 UU No. 25/1992, tujuan koperasi Indonesia dalam 

garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut: 

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya; 

2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; dan 

3. Turut Serta membangun tatanan perekonomian nasional. 

2.2.6 Jenis-Jenis Koperasi 

2.2.6.1Koperasi Berdasarkan Fungsinya 

1. Koperasi Konsumsi 

Didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Di 

sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi 

koperasinya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih 

murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk 

mensejahterakan anggotanya. 

2. Koperasi Produksi 

Koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, di sini anggota berperan sebagai 

pemilik dan pekerja koperasi. Bidang usahanya adalah membantu penyediaan 

bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis 

barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi 

tersebut. 

3. Koperasi Jasa 

Koperasi Jasa memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para 

anggotanya. Misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di 

sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Angkutan
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Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang 

lain. 

4. Koperasi penjualan/pemasaran 

Koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota 

berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. 

2.2.6.2Koperasi Berdasarkan Tingkat dan Luas Daerah Kerja 

1. Koperasi Primer adalah koperasi yang yang minimal memiliki anggota 

sebanyak 20 orang perseorangan. 

2. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan 

koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan 

koperasi primer. 

2.2.6.3 Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya 

1. Koperasi Simpan Pinjam (yang selanjutnya disingkat KSP) adalah koperasi 

yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan 

melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan 

mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa 

bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, 

kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota”. 

2. Koperasi Serba Usaha (yang selanjutnya disingkat KSU) adalah koperasi yang 

bidang usahanya bermacam-macam. Anggota KSU adalah orang-orang yang 

bertempat tinggal diwilayah itu. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit 

pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit 

produksi, unit wartel. 
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3. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan 

kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan 

bahan makanan, pakaian, dan perabot rumah tangga. 

4. Koperasi Produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang 

(memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada 

umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota 

mendapatkan bantuan modal dan pemasaran. 

2.2.6.4 Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya 

1. Koperasi Unit Desa (yang selanjutnya disingkat KUD) adalah koperasi yang 

beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha 

ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan 

KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, 

alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian. 

2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat KPRI), 

koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini 

bernama Koperasi Pegawai Negeri (yang selanjutnya disingkat KPN). KPRI 

bertujuan terutama meningkatkan kesejateraan para pegawai negeri (anggota). 

KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi. 

3. Koperasi Pasar (yang selanjutnya disingkat Koppas), Koperasi ini 

beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar 

mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan 

kegiatan para pedagang. Misalnya modal dan penyediaan barang dagangan. Di 

tingkat kabupaten atau provinsi terdapat Pusat Koperasi Pasar (yang 
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selanjutnya disingkat Puskoppas) yang bertujuan memberikan bimbingan 

kepada koperasi pasar yang ada di wilayah binaannya.  

4. Koperasi Sekolah, memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, 

dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan 

warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. 

Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, 

melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, 

kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran. 

2.2.7 Sejarah Singkat Koperasi di Indonesia 

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya 

merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-

orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika 

penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem 

kapitalisme semakin memuncak.Beberapa orang yang penghidupannya sederhana 

dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban 

ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya 

sendiri dan manusia sesamanya.
10

 

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto 

mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh 

keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat 

                                                           
10

 Dahlan Djazh. Pengetahuan Koperasi (Jakarta: PN Balai Pustaka). 1980. hlm. 16. 
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oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud 

Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman.
11

 

Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, 

seorang asisten residen Belanda.De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil 

mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan 

Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. 

Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin 

menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank 

tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung 

desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan 

memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha 

menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi 

Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, 

Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi 

Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank-bank Desa , 

rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia 

(yang selanjutnya disingkat BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan 

dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.
12

 

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:
13

 

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang 

memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi. 

                                                           
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
13

 Dahlan Djazh. Pengtahuan Perkoprasian (Jakarta: PN Balai Pustaka). 1977. hlm. 26-

27. 
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2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi. 

3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena 

pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik 

untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu. 

Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakat, 

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang 

perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, 

Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 

1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan 

Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan 

Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 

1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum 

Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra. 

Diskriminasi pun diberlakukan pada tataran kehidupan berkoperasi. 

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan 

peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 

1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada 

tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.Pada tahun 1927 dibentuk Serikat 

Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi 

pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional 

Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. 

Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan 

usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942Jepang menduduki 
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Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini 

berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepanguntuk 

mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
14

 

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli1947, pergerakan koperasi di 

Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini 

kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk 

Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (yang selanjutnya disingkat 

SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebagai ibukota provinsi 

sedang diduduki oleh tentara Belanda). 

2.3 Kredit Usaha Rakyat 

2.3.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat 

Peran Usaha Mikro dan Kecil selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam 

perekonomian nasional. Beberapa peran strategis Usaha Mikro dan Kecil yaitu 

jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap 

banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan 

kerja, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan 

menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga 

terjangkau. Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain Usaha Mikro dan Kecil 

masih menghadapi banyak  masalah  dan  hambatan  dalam  melaksanakan  dan  

mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang 

dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, yaitu 

                                                           
14

 Ibid. 
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manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, 

infrastruktur, birokrasi dan pungutan, serta kemitraan. 

Kredit Usaha Rakyat(yang selanjutnya disingkat KUR), adalah kredit/ 

pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (yang selanjutnya 

disingkat UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang 

didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.Penyaluran Kredit Usaha 

Rakyat dapat dilakukan langsung, maksudnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat 

dapat diakses ke Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. 

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat juga dilakukan secara tidak langsung, 

maksudnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat dapat diakses melalui Lembaga 

Keuangan Mikro dan Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya 

yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana. 

Kredit Usaha Rakyat(yang selanjutnya disingkat KUR) adalah program yang 

dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari 

dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko Kredit Usaha 

Rakyat(yang selanjutnya disingkat KUR) sebesar 70% sementara sisanya sebesar 

30% ditanggung oleh bank pelaksana.Penjaminan Kredit Usaha Rakyat(yang 

selanjutnya disingkat KUR) diberikan dalam rangka meningkatkan akses Usaha 

Mikro Kecil Menengah Koperasi (yang selanjutnya disingkat UMKM-K) pada 

sumber pembiayaan dalam rangka mendorong  pertumbuhan  ekonomi  

nasional.Kredit Usaha Rakyat(yang selanjutnya disingkat KUR)  disalurkan oleh 8 

bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, BRI Syariah, Bank 

Syariah Mandiri, dan Bank Pembangunan Daerah. 



31 

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha Rakyat 

Tujuan Program Kredit Usaha Rakyat (yang selanjutnya disingkat KUR) adalah 

untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha 

skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-

lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan 

kerja. Pada dasarnya, Kredit Usaha Rakyat(yang selanjutnya disingkat 

KUR)berfungsi sebagai modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara 

khusus untuk unit usaha produktif  melalui  program  penjaminan  kredit. 

2.4 Bank 

2.4.1 Pengertian Bank 

Asal dari kata Bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat 

penukaran uang. Secara umum pengertian Bank adalah sebuah 

lembagaintermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan 

untuk menerima  simpanan  uang,  meminjamkan  uang,  dan  menerbitkan  

promes  atau yang dikenal sebagai banknote.  

Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan bukanlah 

sembarang usaha melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan 

kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Bank merupakan 

salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, 

baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang 

lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa giral.  

Definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha  pokoknya  adalah  

menghimpun  dana  dan  menyalurkan  kembali  dana tersebut ke masyarakat 
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dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas  pembayaran  

dan  peredaran  uang.
15

  Oleh  karena  itu,  dalam  melakukan kegiatan usahanya 

sehari-hari ban harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada 

masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), 

pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat 

dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada 

saat pendirian bank.  

Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh 

pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan 

pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal. 

Sebelum  dana  diteruskan  kepada  penerima,  bank  dapat  menggunakan  dana 

tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk 

pinjaman antar bank (interbank call money) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. 

Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana 

tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini 

dihimpun  oleh  bank  dengan  menggunakan  instrumen  produk  simpanan  yang 

terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan.  

Menurut Undang‐Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan tarah hidup orang banyak. 

                                                           
15

 Mudrajad Kuncoro. Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: BPFE). 

2002. hlm. 68. 
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Menurut Muchdarsyah Sinungan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberikankredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang.
16

 

Menurut Bambang Riyanto, bank adalah lembaga keuangan kredit yang 

mempunyai tugas utamamemberikan kredit disamping memberikan jasa-jasa lain 

di bidang keuangan.
17

 

Menurut Kasmir, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya 

adalahmenghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 

danatersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.
18

 

Menurut Faisal Abdullah, bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang 

memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang 

kelebihan dana dan menyalurkan dana yang dihimpunnya kepada masyarakat 

yang kekurangan dana.
19

 

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwabank 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinyaaktivitas 

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehinggaberbicara mengenai 

bank tidak lepas dari masalah keuangan. 

2.4.2 Tugas dan Fungsi Bank 
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 Muchdarsyah Sinungan.Manajemen Dana Bank (Jakarta: Bumi Aksara).1993. hlm. 45. 
17

 Bambang Riyanto.Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat, Cetakan 

Ketujuh (Yogyakarta: BPFE). 2001. hlm. 161.  
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Pada dasarnya tugas pokok bank adalahmembantu pemerintah dalam hal 

mengatur, menjaga, dan memeliharastabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran 

produksi dan pembangunan sertamemperluas kesempatan kerja guna 

peningkatantaraf hidup rakyat banyak. 

Sedangkan fungsi bank pada umumnya:
20

 

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien 

dalamkegiatan ekonomi. 

2. Menciptakan uang. 

3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. 

4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain. 

2.4.3 Jenis-Jenis Bank 

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain:
21

 

1. Dilihat dari segi fungsinya 

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis 

perbankan menurut fungsinya terdiri dari: 

a. Bank Umum 

b. Bank Pembangunan 

c. Bank Tabungan 

d. Bank Pasar 

e. Bank Desa 

f. Lumbung Desa 

                                                           
20

 Dahlan Siamat,Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan, 

Edisi Kelima (Jakarta: FEUI).2005. hlm. 276. 
21

 Kasmir,Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Rajawali Press). 2002. hlm. 15. 
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g. Bank Pegawai 

Namun setelah keluarnya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, 

maka jenis perbankan terdiri dari: 

a. Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Dilihat dari segi kepemilikannya 

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki 

bank tersebut. Kepemilikan ini dilihat dari akte pendirian dan penguasaan 

saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi 

kepemilikan tersebut adalah: 

a. Bank milik pemerintah 

Bank ini, akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, 

sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. 

b. Bank milik swasta nasional 

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta 

nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula 

pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. 

c. Bank milik koperasi 
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Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang 

berbadan hukum koperasi. 

d. Bank milik asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, bank 

milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh 

pihak luar negeri. 

e. Bank milik campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak 

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh 

Warga Negara Indonesia. 

3. Dilihat dari segi status 

Status bank yang dimaksud adalah: 

 

 

a. Bank devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. 

b. Bank non devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan 

transaksi seperti bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih 

dalam batas-batas Negara. 

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 
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b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah, aturan perjanjian berdasarkan 

hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau 

pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. 

5. Dilihat dari fungsi dan tujuan usahanya 

a. Bank Central 

Bank Central adalah bank yang bertindak sebagai bankers bank pimpinan 

penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang 

ada. 

b. Bank Umum 

Bank Umum adalah bank milik negara, swasta, maupun koperasi yang 

dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk 

giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan 

kredit jangka pendek. 

 

c. Bank Tabungan 

Bank Tabungan adalah bank milik negara, swasta maupun koperasi yang 

dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk 

tabungan sedangkan usahanya terutama memperbanyak dana dengan 

kertas berharga. 

d. Bank Pembangunan 

Bank Pembangunan adalah bank milik negara, swasta mmaupun koperasi 

yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam 

bentuk deposito dan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan 
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panjang. Sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka 

menengah dan panjang di bidang pembangunan. 

2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat UMKM. Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam 

pengentasan kemiskinan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur secara 

hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kelompok 

pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi katup 

pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator 

pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang 

paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga 

kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. 

 

2.5.1 Usaha Mikro 

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu 

usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 

Adapun kriteria usaha Mikro menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain: 
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1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (ket.: nilai nominal 

dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh 

Peraturan Presiden). 

Ciri-ciri yang ada di usaha mikro, antara lain: 

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat 

berganti; 

2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; 

3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak 

memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang 

cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-

nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak 

selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain: 

1. Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana 

yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap 

berjalan bahkan terus berkembang; 

2. Tidak sensitif terhadap suku bunga; 

3. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter; 

4. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan 

asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. 



40 

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang 

sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi 

usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri. 

Profil usaha mikro yang selama ini berhubungan dengan Lembaga Keuangan, 

adalah: 

1. Tenaga kerja, mempekerjakan 1-5 orang termasuk anggota keluarganya. 

2. Aktiva Tetap, relatif kecil, karena labor-intensive. 

3. Lokasi, di sekitar rumah, biasanya di luar pusat bisnis. 

4. Pemasaran, tergantung pasar lokal dan jarang terlibat kegiatan ekspor-impor. 

5. Manajemen, ditangani sendiri dengan teknik sederhana. 

6. Aspek hukum: beroperasi di luar ketentuan yang diatur hukum: perijinan, 

pajak, perburuhan, dll. 

2.5.2 Usaha Kecil 

Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang 

memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada 

khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam 

memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas, 

agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat. 

Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan yang dilakukan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 



41 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Perbedaan usaha kecil 

dengan usaha lainnya, seperti usaha menengah dan usaha kecil, dapat dilihat dari: 

1. Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan pengusaha 

kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan. 

2. Pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena 

teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih 

dikerjakan secara tradisional. 

3. Terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, 

seperti: untuk tujuan ekspor barangbarang hasil produksinya. 

Sedangkan pada hakikatnya penggolongan usaha kecil, yaitu: 

1. Industri kecil, seperti: industri kerajinan tangan, industri rumahan, industri 

logam, dan lain sebagainya. 

2. Perusahaan berskala kecil, seperti: toserba, mini market, koperasi, dan 

sebagainya. 

3. Usaha informal, seperti: pedagang kaki lima yang menjual barang-barang 

kebutuhan pokok. 

2.5.3 Usaha Menengah 

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 
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cabang 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. 

Adapun kriteria usaha Menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain: 

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling 

banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai 

dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat diubah 

sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan 

Presiden). 

Ciri-ciri usaha menengah, antara lain: 

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, 

lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara 

lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi; 

2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi 

dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau 

pemeriksaan termasuk oleh perbankan; 

3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada 

Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll; 
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4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin 

usaha, izin tempat, Nomor Pokok Wajib Pajak, upaya pengelolaan lingkungan 

dll. 

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir 

seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu: 

1. Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah 

2. Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor 

3. Usaha jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (yang selanjutnya disingkat EMKL), 

garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar propinsi 

4. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam 

5. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan 

pendekatan secara empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan 

hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang 

meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber 

lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris, 

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung 

atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan 

mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang dilkaukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder, yaitu sebagai berikut: 

3.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dengan cara 

melakukan wawancara dengan informan. 

 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

(library research) dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip terhadap 
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berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

penelitian. Data sekunder yang digunakan ini terdiri dari dua bahan hukum 

sebagai berikut: 

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari: 

(a) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 

(b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 

(c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

(d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah 

(e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 

(f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan 

Mikro 

(g) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua 

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksana Kredit Usaha Rakyat 

Mikro 

(h) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan 

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum 

yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami 

permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen, dan makalah. 

3. Bahan Hukum Tersier 
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Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian hukum, 

bulletin, majalah, artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan masalah 

yang hendak diteliti. 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut: 

1. Studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan serangkaian kegiatan 

seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literature 

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 

2. Studi lapangan (field research), dilakukan melalui wawancara langsung 

terhadap pihak-pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut: 

1) Bapak Asroni, selaku Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung 

2) Bapak Afrizan Lutfi Lunsinan, selaku Staf Penyaluran Kredit UMKM 

Komersial dan Kredit Program Bank Lampung 

3) Bapak Doni, selaku pihak masyarakat sebagai debitur/pemohon. 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. 

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 
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1. Seleksi data, yaitu data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun 

data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang 

dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar. 

2. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, 

kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh. 

3. Klarifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, 

diklasifikasikan menurut data yang telah ditentukan. 

4. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-

masing dengan sistematis. 

3.4 Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci 

kenyataan/keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan 

gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga 

memudahkan untuk dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya. 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Menyalurkan Kredit Usaha 

Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 

Provinsi Lampung yaitu: 

a. Arah kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM dalam periode tahun 

2015-2019 adalah meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM 

sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala 

yang lebih besar dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian 

nasional. 

b. Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (yang selanjutnya disingkat KUR) 

Bank Pelaksana tidak mengharuskan pemohon untuk menjadi anggota 

koperasi. Hal ini dikarenakan merupakan sebuah kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh pihak Bank Pelaksana. 

2. Faktor Penghambat dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Oleh Pihak Ketiga 

untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung 

yaitupada saat debitur/pemohon terlambat/tidak membayar angsuran dana 
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Kredit Usaha Rakyat kepada Bank Pelaksana dan sektor usaha yang 

dilaksanakan oleh Bank Lampung yaitu sektor pertanian dan perikanan harga 

jualnya tidak stabil dan cenderung turun tiap tahunnya yang akan membuat 

kerugian kepada debitur/pemohon dan juga Bank Pelaksana. 

5.2 Saran 

Sebaiknya dalam mewujudkan Kredit Usaha Rakyat yang baik, hendaknya bila 

pada saat debitur/pemohon terlambat/tidak membayar angsuran dana Kredit 

Usaha Rakyat kepada Bank Pelaksana diberikan sanksi berupa sanksi administrasi 

dan dicantumkan di dalam perjanjian kredit. 

Sedangkan sektor-sektor usaha yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian kepada Bank Pelaksana/Pihak Ketiga yakni Bank Lampung, 

seharusnya menambah sektor-sektor usaha lainnya yang memiliki keuntungan 

usaha yang lebih besar. Jangan hanya berpaku kepada dua sektor usaha yakni 

sektor pertanian dan perikanan. 
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