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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Laporan ini menyajikan analisis akhir dan rekomendasi dari proyek penelitian yang didanai JBIC 
yang meliputi beberapa aktivitas berikut ini: 
 
1. Melaksanakan survei utama pada usaha kecil untuk mengukur hubungan antara jasa keuangan 

dan pertumbuhan usaha kecil di Jawa Timur, Indonesia; 
2. Mewawancarai kantor pusat dan staf kantor cabang pada 20 lembaga keuangan yang aktif di 

pasar jasa keuangan di Jawa Timur. 
3. Memberikan upaya tambahan dengan bekerjasama dengan satu bank untuk mendorong 

modifikasi produk keuangannya bagi usaha kecil dan mendorong fokus yang lebih kuat pada 
usaha kecil sebagai segmen konsumen inti; dan 

4. Mengukur kebijakan terkait untuk perubahan yang bisa memfasilitasi peningkatan aliran jasa 
keuangan pada usaha kecil. 
 

Usaha kecil di  Jawa Timur menggunakan berbagai macam jasa keuangan, terutama yang 
disediakan oleh bank-bank komersial. Dengan mengasumsikan bahwa semua faktor lain konstan, 
usaha kecil yang telah melakukan pinjaman memiliki pertumbuhan usaha yang lebih cepat 
daripada yang belum melakukan pinjaman, terutama ketika pijaman diambil selama periode 
ekspansi makroekonomi yang kuat. Lebih lanjut, pertumbuhan usaha dikaitkan dengan pinjaman 
bukanlah suatu hal yang terjadi bersamaan; setiap tambahan pinjaman memiliki hubungan yang 
kuat dengan pertambahan pertumbuhan usaha. 
 
Sebagian besar usaha kecil memulai usahanya sebagai usaha mikro, dan penyalur kredit  terbesar 
pada usaha kecil tetap institusi dengan orientasi pembiyaan usaha mikro. Bank-bank komersial 
yang tidak berorientasi pada pembiayaan mikro lebih aktif pada pelayanan tabungan dan transfer. 
Tampak bahwa usaha kecil telah banyak menggunakan tabungan dan transfer pada bank dengan 
kapasitas pembayaran yang lebih kuat, tetapi belum dapat melakukan hal yang sama terkait 
dengan kredit. 
 
Sementara usaha kecil bersikap konservatif dan realistis mengenai kebutuhan pinjaman dan 
kapasitas pembayaran kembali, mereka sebenarnya mempunyai keinginan yang kuat untuk 
meminjam dari bank yang secara tradisional tidak memiliki fokus pada kredit skala mikro. 
Kemampuan usaha kecil untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah yang mereka perlukan, 
bagaimanapun juga, masih terhambat oleh tiga kesenjangan: 
 
 Kesenjangan skala pinjaman—kesenjangan dalam besar pinjaman antara pinjaman 

komersial skala mikro yang paling besar dan besar pinjaman yang diminati oleh bank 
komersial dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha; 

 
 Kesenjangan formalisasi—kesenjangan antara tingkat formalisasi aktual yang dimiliki 

pengusaha dan tingkat formalisasi yang diharapkan oleh bank; dan 
 

 Kesenjangan informasi—kesenjangan antara hal-hal yang diketahui oleh usaha kecil (yang 
layak tetapi tidak meminjam) mengenai preferensi dan prosedur perbankan dengan hal-hal 
yang perlu mereka ketahui agar berhasil dalam memperoleh pinjaman. 
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Tim peneliti menemukan bahwa kesenjangan skala pinjaman dapat dikurangi melalui solusi 
strategi dan produk pada perbankan. Dari semua bank yang disurvei belum ada yang melakukan 
analisis keuntungan produk yang dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam pengambilan 
keputusan strategis untuk penentuan fokus pasar. Meskipun pinjaman usaha kecil tampak 
memberikan tigkat rata-rata profit yang lebih tinggi dibandingkan dengan profit rata-rata yang 
dicapai oleh produk perbankan lainnya, namun informasi ini belum terinternalisasi atau menjadi 
bagian integral dalam strategi  bank-bank yang dilibatkan dalam penelitian ini. Sebagai tambahan, 
sebagian besar produk untuk usaha kecil masih menggunakan karakteristik dan prosedur yang 
dipakai pada produk untuk usaha menengah dan besar—tetapi dengan tingkat pinjaman yang jauh 
lebih rendah. 
 
Kesenjangan formalisasi dapat dikurangi secara parsial melalui perbankan dan untuk 
menuntaskannya diperlukan upaya refomasi kebijakan yang lebih luas untuk memudahkan proses 
formalisasi usaha kecil. Peraturan Bank Indonesia mewajibkan pinjaman pada level yang relatif 
rendah (Rp 50 juta) hanya dapat diberikan pada usaha yang memiliki NPWP (Nomor Pokok 
Wajib Pajak). Lebih lanjut, untuk memperoleh NPWP tersebut, pemilik usaha harus terlebih 
dahulu memiliki ijin usaha. Proses untuk memperoleh ijin usaha seringkali merupakan suatu 
proses rumit yang mengakibatkan tertundanya proses persetujuan dan pencairan pinjaman. 
Hambatan kebijakan lainnya meliputi permasalahan sertifikasi tanah, sistem notaris, dan 
pendaftaran jaminan. 
 
Kesenjangan informasi dapat diatasi melalui kombinasi upaya-upaya yang dilaksanakan pihak 
bank, asosiasi-asosiasi bisnis, dan Bank Indonesia. Saat ini, banyak usaha kecil yang memiliki 
anggapan yang salah—kadang disebabkan oleh panduan yang disediakan oleh proyek-proyek 
yang dibiayai donor—bahwa rencana usaha merupakan syarat untuk mengakses pinjaman 
perbankan. Sebagian besar bank dengan senang hati besedia membantu usaha kecil dalam 
menyusun pro forma laporan keuangan. Tentu saja, bank lebih senang berhubungan secara 
langsung dengan usaha kecil dan cenderung kurang mempercayai intermediasi konsultan—atau 
pihak  pemberi referensi lainnya, kecuali nasabah bank itu sendiri. 
 
 

REKOMENDASI 
 
Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menutup kesenjangan-kesenjangan tersebut, guna 
mendorong pertumbuhan usaha kecil dan kesempatan kerja dengan meningkatkan aliran jasa 
keuangan pada usaha kecil di Jawa Timur dan pada wilayah yang lebih luas. Rekomendasi tim 
peneliti meliputi beberapa aktivitas untuk dipertimbangkan pada program JBIC yang akan datang. 
Dalam hal ini meliputi: 
 
 Dana Inovasi Pinjaman dengan menggunakan dana pinjaman JBIC untuk membiayai insentif 

berbasis pasar untuk meningkatkan partisipasi lembaga keuangan dalam memperluas 
portofolio usaha kecil yang dapat memberikan profit; 

 
 Hubungan kemitraan yang lebih intensif dengan satu atau dua lembaga keuangan tertentu 

yang menunjukkan potensi yang besar dalam memperluas operasional pada sektor usaha kecil; 
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 Upaya yang didukung dengan dana pinjaman untuk mendukung implementasi proses 
sertifikasi masal dan proses perijinan yang mudah (satu atap); 

 
 Bantuan teknis untuk mendukung beberapa perubahan kebijakan; 

 
 Bantuan teknis dan pembiayaan untuk pengembangan strategi komunikasi yang akan menutup 

kesenjangan informasi antara usaha kecil dan pemberi pinjaman yang potensial; serta 
 
 Bantuan teknis untuk menutup kesenjangan lainnya yaitu dalam pengumpulan data usaha 

kecil yang telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah Indonesia. 
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PENDAHULUAN 
 
Usaha kecil memberikan kontribusi yang siginifikan pada penyediaan lapangan kerja dan 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam upaya untuk memperkuat usaha kecil dan 
mengidentifikasi faktor penentu keberhasilannya maka Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC), bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 
menyusun terms of reference untuk proyek penelitian yang difokuskan pada usaha kecil, jasa 
keuangan dan pertumbuhan di Jawa Timur.  
 
Beberapa hipotesis pokok yang mendasari rancangan proyek ini adalah sebagai berikut: 
 
1. Akses pada pembiayaan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi pertumbuhan usaha 

kecil dalam hal penjualan dan penciptaan lapangan kerja; dan  
 
2. Produk keuangan yang  dirancang agar sesuai dengan kebutuhan dan permintaan UKM dan 

agar dapat mengurangi risiko pemberi pinjaman akan dapat meningkatkan akses pada 
pembiayaan. 

 
Dengan demikian, proyek ini dirancang dengan memfokuskan pada tiga tujuan:  
 
 Mengukur pengaruh jasa keuangan pada pertumbuhan usaha kecil, dan mengidentifikasi 

hambatan dalam pemanfaatan jasa keuangan oleh usaha kecil; 
 
 Merancang produk keuangan untuk lembaga keuangan lokal yang merefleksikan kebutuhan 

dan permintaan UKM setempat dan yang dapat mengurangi risiko bagi pemberi pinjaman; 
 
 Memberikan rekomendasi untuk reformasi kebijakan yang mungkin dapat meningkatkan 

kemampuan usaha kecil untuk memperoleh dan menggunakan jasa keuangan, termasuk 
didalamnya potensi pembentukan lembaga Apex. 

 
 
Aktivitas Proyek 
 
Tujuan-tujuan tersebut akan dicapai dengan pelaksanaan lima kegiatan: 
 
1. Menghimpun dan  mengkaji kembali data dan studi yang sudah ada, khususnya studi SUSI 

yang secara berkala setiap tahun dilaksanakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS); 
 
2. Melaksanakan survei usaha kecil yang lebih luas; 
  
3. Melakukan survei pda lembaga keuangan lokal untuk memahami tujuan, prioritas, dan 

hambatan dalam menawarkan jasa keuangan pada usaha kecil; 
 
4. Membantu lemabga keuangan yang telah dipilih dalam merancang atau menyesuaikan produk 

keuangannya agar dapat lebih baik dalam memenuhi permintaan usaha kecil atau agar lebih 
baik dalam mengurangi risiko pemberi pinjaman. 
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5. Wawancara dengan lembaga keuangan lokal dan pejabat pemerintah setempat untuk 

mengukur kebutuhan reformasi kebijakan, termasuk di dalamnyapotensi pembentukan 
mekanisme Apex untuk pembiayaan usaha kecil. 

 
Terms of reference yang lebih lengkap dilampirkan sebagai Lampiran A. Kontrak untuk 
pelaksanan proyek diberikan pada Development Alternatives, Inc. (DAI) dari Amerika Serikat 
melalui tender/lelang kompetitif, yang pada saat ini menyeesaikan tugas ini bekerjsama dengan 
mitra dan subkontraktor yang berbasis di Surabaya,  Regional Economic Development, 
Incorporated (REDI). Secara khusus, REDI telah memmberikan kunci dukungan dalam 
manajemen dan pelaksanaan kedua survei yang telah dilaksanakan dalam proyek tersebut. 
 
 
Jadual Proyek 
 
Aktivitas proyek ini dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan  survei pada  lebih dari  
1200 sampel usaha kecil yang dipilih secara acak di Jawa Timur. Pesiapan survei ini dilaksanakan 
pada bulan Juli dan Agustus 2003, survei dilaksanakan pada bulan Agustus dan September, dan 
dianalisis pada bulan Oktober. Laporan secara lengkap mengenai hasil survei dan berbagai 
temuannya disusun dalam laporan yang dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia pada 
bulan November. Untuk mempublikasikan dan memperoleh tanggapan atas hasil survei, 
diselenggrakan workshop setengah hari di Surabaya (secara khusus untuk kalangan perbankan) 
dan Jakarta (secara khusus untuk pembuat kebijakan) pada Desember 2003. 
 
Aktivitas tahap kedua difokuskan pada lembaga keuangan yang melayani pasar usaha kecil. 
Tahap kedua ini diluncurkan bersamaan dengan workshop pada bulan Desember 2003 yang 
dihadiri cukup banyak peserta dari kalangan perbankan yang beroperasi di Jawa Timur. Oleh 
karena survei usaha kecil pada Tahap I lebih difokuskan pada kesulitan yang dihadapi usaha kecil 
dalam memenuhi prosedur perbankan, maka survei pada perbankan yang dilaksanakan fokusnya 
lebih detail dibandingkan dengan yang ditunjukkan pada Term of Reference yang disusun pada 
bulan Januari 2004 dan dilaksanakan dalam bentuk wawancara yang dikerjakan tim peneliti 
selama bulan Februari - April 2004. Kegiatan lanjutan berupa asistensi pengembangan produk 
dengan beberapa bank yang tertarik masih berlangsung dan akan selesai pada bulan Juni 2004. 
  
Masalah kebijakan yang teridentifikasi melalui survei telah didiskusikan dengan pemilik usaha 
kecil, staf lembaga keuangan, dan juga beberapa pejabat pemerintahan dalam proyek ini.  
 
 
Tim Proyek dan Penghargaan 
 
Tim Proyek ini dipimpin oleh Don Johnston dari DAI. Pada Tahap I, Mike McPherson, John 
Magill, Jenny Pan, dan Susan Pietrzyk dari DAI mengatur perencanaan dan manajemen survei 
usaha kecil. REDI menyiapkan lebih dari dua lusin staf  untuk pelaksanaan survei usaha kecil, dan  
memberikan kontribusi besar pada survei Tahap II melalui kerja yang baik dari Indra Nur Fauzi, 
yang dibantu oleh Ilmiawan Auwalin (Alin). Zan Northrip membantu mengatur pelaksanaan 
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proyek dari kantor DAI dan memberikan kontribusi di lapangan dalam hal pengembangan produk 
dan penilaian lembaga Apex. 
 
Dalam pelaksanaan proyek, tim proyek juga mendapatkan banyak bantuan dari beberapa staf 
JBIC, termasuk diantaranya Teruhisa Oi dan Sonoko Takahashi dari JBIC/Tokyo dan Shigeru 
Yamamura and Sukasah Syahdan dari JBIC/Jakarta. Panduan dan bantuan penting juga datang 
dari Bapak Eiko Whismulyadi, Direktur Pemberdayaan UKM dan Koperasi, Dr. Hedi M. Idris, 
and Bapak Fahmi Wibawa dari BAPPENAS. 
 
Akhirnya, beberapa staf Bank Indonesia, BPS, dan 20 lembaga keuangan telah membantu 
keberhasilan proyek ini. Terima kasih yang tidak terhingga pantas kami sampaikan pada lebih 
dari 1200 pemilik usaha kecil yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Tim Proyek 
dalam mengidentifikasi karakteristik permintaan dan potensi jasa keuangan bagi usaha kecil di 
Jawa Timur. 
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RINGKASAN TEMUAN SURVEI USAHA KECIL  
DAN DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS USAHA KECIL 

 
 
Tahap pertama proyek ini difokuskan pada pelaksanaan penelitian primer untuk mengetahui 
karakteristik usaha kecil dan kebutuhan pembiayaannya di Jawa Timur. Tim peneliti melakukan 
survei pada lebih dari 1.200 usaha-usaha kecil yang dipilih secara acak dan kemudian 
melaksanakan diskusi kelompok terfokus dengan sampel dari responden survei.  
 
Analisis statistik dan kualitatif  hasil penelitian secara menyeluruh disajikan dalam Interim Report 
proyek penelitian, yang terdapat pada Lampiran D. Dalam laporan ini, kami meringkas temuan 
dan statistik pendukung yang berkaitan erat dengan penelitian tahap kedua, di mana Tim Proyek 
Penelitian menganalisis pelayanan dan kecenderungan perbankan serta mendorong lembaga 
keuangan untuk memodifikasi produk dan prosedurnya untuk melayani pasar usaha kecil secara 
lebih lengkap dan efektif. 
 
 

TEMUAN UTAMA DAN STATISTIK PENDUKUNG 
 

Usaha kecil ternyata cukup sukses  secara finansial, dengan operasinal usaha yang secara 
signifikan lebih besar dan lebih berpengalaman dibandingkan dengan usaha mikro. 
 
 Usaha kecil yang disurvei telah menjalankan usahanya rata-rata selama 14 tahun. 
 
 Mereka memiliki tenaga kerja rata-rata sekitar 8 sampai 9 pekerja, 85 persen pekerjanya tidak 

memiliki hubungan keluarga dengan pemilik. 
 
 Nilai tengah penjualan tahunan sebesar Rp 180 juta. 
 
 Nilai tengah laba tahunan sebesar Rp 36 juta. 
 
 Rata-rata matematis nilainya secara signifikan lebih tinggi, dengan rata-rata penjualan Rp 380 

juta dan rata-rata laba Rp 67 juta. 
 
Sebagian besar usaha kecil yang disurvei telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),  
ijin usaha (SIUP) dan juga mempunyai aset yang substansial baik aset bergerak maupun aset 
tetap, termasuk tanah bersertifikat, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka telah memenuhi  
persyaratan administratif formal yang dibutuhkan dalam pengajuan pinjaman bank, serta 
pelayanan perbankan lainnya. 
 
 61 persen responden telah memiliki ijin usaha (SIUP). 
 
 58 persen responden telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
 
 93 persen responden memiliki kendaraan atau peralatan lain, yang rata-rata bernilai Rp 52 juta. 
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 79 persen  responden memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan, bernilai rata-rata Rp 
296 juta. 

 
Penggunaan jasa keuangan formal cukup sering dan beragam, tetapi usaha kecil yang 
disurvey jarang yang menggunakan penyedia jasa keuangan informal—seperti rentenir, 
pegadaian dan arisan   
  
 81% responden memiliki rekening tabungan. 
 24% memiliki rekening giro. 
 58% menggunakan transfer bank. 
 57% memiliki kartu ATM. 
 34% mempunyai pinjaman usaha. 
 16% memiliki kartu kredit. 
 
Bagi sebagian besar usaha kecil yang disurvey, tabungan dan jasa pembayaran/ transfer 
dianggap sebagai jasa keuangan yang lebih penting jasa keuangan daripada kredit.  
 
 Walaupun lebih dari sepertiga responden telah menerima pinjaman usaha, tetapi hanya 12 

persen yang menyatakan pinjaman sebagai jasa perbankan paling bermanfaat. 
 
 30 persen responden menyatakan bahwa rekening tabungan sebagai jasa yang paling 

bermanfaat. 
 
 24 persen menganggap kartu ATM sebagai jasa yang paling bermanfaat. 
 
 21 persen menggap transfer sebagai layanan yang paling berguna. 
 
Penekanan usaha kecil yang disurvei pada pelayanan non kredit mungkin mencerminkan ciri 
khas mereka sebagai usaha mikro penghemat modal. Sebagian besar usaha yang disurvei 
merupakan ‘lulusan’ usaha mikro yang (dalam beberapa kasus, enggan) mendapatkan 
perangkap formalitas sebagai produk samping  pertumbuhan mereka dan sekarang dapat 
menggunakan berbagai lembaga untuk pemenuhan kebutuhan jasa keuangan non kredit. 
 
 Walaupun secara umum adalah benar bahwa tidak banyak usaha mikro yang “lulus” menjadi 

usaha kecil, namun 53 persen usaha kecil yang disurvei memulai usahanya sebagai usaha 
mikro. 

 
 Keberadaan ‘lulusan’ usaha mikro adalah lebih dari 50 persen pada semua sektor yang 

disurvei—manufaktur, perdagangan dan jasa. 
 
Sejak tahun 1998, bagaimanapun juga, usaha kecil yang disurvei juga menghadapi 
kesempatan pasar yang terbatas. Secara umum, kondisi perekonomian dianggap sebagai 
penghambat yang paling signifikan pada pertumbuhan usaha, dan persepsi ini diperkuat oleh 
hasil analisis data: pinjaman tidak berkorelasi dengan pertumbuhan yang lebih cepatnya pada 
periode setelah tahun 1998. Sebaliknya, terdapat korelasi yang kuat antara pinjaman dan 
pertumbuhan pada periode sebelum tahun 1998, dan untuk periode secara keseluruhan. 
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Dalam hal ini terlihat bahwa  selama penurunan kondisi perekonomian pada beberapa tahun 
terakhir, kredit telah sedikit kehilangan kegunaannya bagi usaha kecil. 
 
 Permasalahan pasar sebagai masalah paling penting dalam usaha pada saat ini dinyatakan oleh 

52 usaha. 
 
 Masalah keuangan sebagai permasalahan paling penting hanya dinyatakan oleh 19 persen 

usaha. 
 
 Usaha yang disurvei tumbuh secara pesat pada periode sebelum tahun 1998 (rata-rata 20 

persen per tahun) dibandingkan dengan periode sebelum tahun 1998 (rata-rata 6% per tahun). 
 
 Dalam periode secara keseluruhan, dengan mengasumsikan semua faktor lain konstan, usaha 

yang meminjam dari lembaga keuangan formal memiliki pertumbuhan tahunan 3 persen lebih 
tinggi dibandingkan dengan yang tidak meminjam, dan setiap tambahan pinjaman memberikan 
kenaikan tingkat pertumbuhan tahunan peminjam sebesar 2 persen lebih tinggi.  

 
 Sebelum tahun 1998, setiap penambahan pinjaman menaikkan pertumbuhan peminjam per 

tahun sebesar 17 persen. 
 
 Setelah tahun 1998, hanya ada hubungan yang lemah antara pinjaman bank dengan 

pertumbuhan usaha. 
 

Dengan perbaikan perekonomian secara menyeluruh, kesempatan bagi usaha kecil semakin  
berkembang. Isyarat bahwa kondisi tersebut telah kembali tampak di antara peserta kelompok 
diskusi terfokus di daerah perkotaan, yang menyatakan adanya permintaan kredit yang tidak  
terpenuhi seperti yang dilaporkan dalam survei secara keseluruhan. Usaha kecil yang 
membutuhkan kredit ternyata cukup realistis mengenai kebutuhan dan kapasitas pembayaran 
mereka, dan menyarankan agar pinjaman dan persyaratannya disesuaikan dengan ukuran 
dan struktur usaha mereka. 
 
 Kurang dari setengah responden merasa usaha mereka akan memperoleh manfaat dengan 

adanya tambahan dana pada saat ini. 
 
 Rata-rata, usaha kecil yang mencari kredit membutuhkan dana sebesar Rp 79 juta.  
 
 80 persen usaha kecil yang mencari pinjaman bersedia membayar angsuran secara bulanan, 

rata-rata Rp 6,8 juta— sekitar 9 persen dari pokok pinjaman yang diminta. 
 
 83 persen usaha kecil yang mencari kredit membutuhkankan dana untuk modal kerja. 
 
Jika kenaikan kesempatan dapat mendorong kenaikan  permintaan kredit, maka sekarang 
adalah saat yang tepat untuk meningkatkan kemampuan bank dalam merespon kebutuhan 
tersebut. Prosedur perbankan yang rumit dianggap sebagai hambatan terbesar oleh usaha 
kecil dalam pengembangan hubungan peminjaman. Dengan penekanan pada efisiensi 
prosedur, lembaga  yang memiliki fokus pada keuangan mikro (BRI unit, BPR dan koperasi) 
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tetap merupakan sumber kredit terbesar bagi usaha kecil yang disurvei, meskipun besar dana 
yang ditawarkan relatif kecil. 
  
 60 persen responden menyatakan bahwa hal-hal administratif dan prosedur sebagai aspek yang 

tidak disukai dalam hubungan dengan lembaga keuangan. 
 
 Pada responden yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap lembaga keuangan, prosedur 

yang rumit merupakan sebab yang paling sering disebutkan. 
 
 Dengan 47 persen pinjaman yang  pernah diperoleh responden survei sejak 2002 berasal dari 

BRI dengan besar pinjaman rata-rata Rp 33 juta. 
 
 Pemberi pinjaman terbanyak berikutnya adalah koperasi (dengan rata-rata besar pinjaman Rp 

11 juta) dan BPR (dengan rata-rata besar pinjaman Rp 8 juta), secara berturutan masing-
masing menyalurkan pinjaman pada 12 persen dan 10 persen responden survei sejak tahun 
2002. 

 
Tampak bahwa usaha kecil telah dapat memanfaatkan berbagai layanan perbankan non kredit 
jauh lebih cepat dibandingkan dengan pemanfaatan layanan pinjaman, dan untuk pinjaman 
mereka tetap berkisar pada lembaga yang beroriantasi pada pembiayaan mikro. Bank swasta 
banyak memiliki penabung dan fee-based customer dari kalangan usaha kecil, tetapi tidak 
banyak berperan dalam pinjaman usaha kecil di perkotaan. Meskipun demikian, mayoritas 
usaha kecil yang disurvei sangat ingin meminjam dari bank tempat mereka menabung dan 
melakukan transfer. Rata-Rata ukuran pinjaman yang lebih besar merupakan alasan yang 
paling jelas, tetapi mungkin juga terkait dengan preferensi usaha kecil untuk 
mengkonsentrasikan hubungan jasa keuangan mereka pada lembaga keuangan yang memiliki 
cakupan produk lebih luas, khususnya dalam hal transaksi pembayaran dan transfer. 
Lembaga keuangan yang tidak menawarkan pinjaman yang besar maupun yang tidak 
memiliki akses pada sistem kliring kurang diminati dalam preferensi usaha kecil 
 
 Tidak satupun usaha kecil yang disurvei yang menyatakan BPR sebagai institusi yang paling 

mereka kehendaki untuk mengajukan pinjaman di masa yang akan datang—meskipun pada 
kenyataannya BPR merupakan penyedia 10 persen dari keseluruhan pinjaman yang diperoleh 
responden survei sejak 2002. 

 
 Koperasi—juga merupakan sumber pinjaman yang signifikan sejak 2002—juga sangat kurang 

diminati. 
 
 Sebaliknya, BCA yang memberikan rata-rata pinjaman sebesar Rp 106 juta dan menawarkan 

jasa pembayaran yang baik, dinyatakan sebagai lembaga yang paling diinginkan untuk 
mengajukan pinjaman oleh 15 persen usaha kecil yang membutuhkan pinjaman, meskipun 
BCA hanya menyediakan 5 persen dari pinjaman yang diperoleh responden survei sejak 2002. 

 
 BRI, dengan jasa yang tersedia melalui jaringan Unit Desa dan kantor cabang, juga cukup 

diminati, dengan 51 persen responden menyatakan BRI sebagai institusi yang diinginkan 
dalam pengajuan pinjaman. 
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IMPLIKASI PADA PENELITIAN LEBIH LANJUT 

 
Temuan dari survei dan diskusi kelompok terfokus memberikan hipotesis untuk penelitian 
selanjutnya dalam Tahap II proyek ini: 
 
 Sebagian besar usaha kecil tampak telah memenuhi persyaratan administratif formal untuk 

pinjaman pada bank, meskipun sebagian kecil masih belum. Lebih lanjut, bank yang ingin 
melayani usaha kecil telah secara aktif menyediakan jasa tabungan dan pembayaran bagi 
banyak usaha kecil. 

 
 Dalam konteks ini, modifikasi produk dan penyederhanaan prosedur dapat secara substansial 

memperluas akses kredit, dan sekaligus membentuk lahan bisnis berharga yang potensial bagi 
bank. 

 
 Institusi yang berkeinginan melayani usaha kecil perlu untuk "membidik lebih rendah", 

menyederhanakan prosedur dan persyaratan mereka dengan cara yang serupa dengan lembaga 
keuangan mikro yang berorientasi komersial, dan bekerja secara aktif untuk mengidentifikasi 
usaha mikro dan usaha kecil yang berpotensi menjadi nasabah jangka panjang yang 
menguntungkan. 

 
 Dalam jangka pendek, menjangkau usaha kecil di pedesaan memerlukan kerjasama dengan 

sejumlah institusi yang telah melayani pasar pedesaan. 
 
 Meningkatkan akses kredit pada saat ini akan memberikan posisi yang bagus bagi usaha kecil 

dalam memanfaatkan peluang ekonomi secara lebih baik ketika peluang itu kembali. Dengan 
tidak adanya perbaikan perekonomian secara umum, peningkatan akses kredit akan sangat 
membantu usaha kecil dengan arus kas berjalan yang lebih kuat dan meningkatkan peluang 
untuk berkembang. 

 
Bagian berikutnya dalam laporan ini meninjau kembali implikasi-implikasi tersebut, dipandang 
dari sudut penelitian oleh Tim Proyek pada perbankan yang dilaksanakan dalam tahap kedua 
proyek ini.
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RINGKASAN TEMUAN SURVEI PERBANKAN 
 
 

JASA PERBANKAN BAGI USAHA KECIL DI JAWA TIMUR 
 

Lembaga keuangan bagi usaha kecil di Jawa Timur sebagian besar diisi oleh bank komersial. 
Sampai sampai saat ini, bank komersial milik pemerintah masih merupakan sumber kredit usaha 
baik mikro, kecil, maupun menengah yang paling utama. Bank Rakyat Indonesia mempunyai  
peran yang penting dalam hal ini, lebih dari 80% portofolionya adalah pada pembiayaan skala 
mikro dan UKM secara nasional. 
 
Bank swasta secara umum menunjukkan pencapaian yang lebih baik dibandingkan dengan bank 
pemerintah dalam pembiayaan industri (walaupun Bank Mandiri mempunyai proporsi pinjaman 
industri yang lebih tinggi dibandingkan bank pemerintah lainnya), meskipun tidak terlalu bagus 
pada pembiyaan industri kecil dan menengah. Setelah suatu usaha industri besar menjadi bisnis 
yang dapat dipercaya, bank-bank pun sangat ingin membiayai para penyalur, distributor, dan 
pedagangnya. 
 
Walaupun BPR pada umumnya merupakan lembaga keuangan mikro, beberapa BPR yang cukup 
berhasil kini juga membiayai usaha kecil. Pada umumnya, sebagian besar nasabah usaha kecilnya 
memulai sebagai peminjam mikro, dan BPR tetap melayani mereka bersamaan dengan 
pertumbuhan kebutuhan kredit mereka. Oleh karena BPR sekarang melayani cukup banyak usaha 
mikro di Jawa Timur dan di berbagai tempat lain, pola ini berhubungan erat dengan rekomendasi 
untuk membiayai usaha kecil  yang telah "lulus" dari pembiayaan mikro BPR. 
 
Secara nasional, Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan kelas lembaga keuangan dengan 
potensi pembiayaan UKM yang tinggi tetapi sebagian besar tidak dapat diwujudkan. BPD secara 
khususnya merupakan pemimpin dalam hal jaringan cabang di propinsinya, dan mereka hampir 
selalu mendapatkan mandat dari pemilik mereka untuk membantu SME di wilayahnya. Meskipun 
demikian, dalam prakteknya, sebagian besar BPD tampak menyadari bahwa mayoritas 
pendapatan mereka berasal dari aktivitas terkait dengan pemerintah propinsi dan daerah, 
khususnya melalui simpanan biaya rendah dari pemerintah propinsi, pinjaman pembangunan 
proyek pemerintah, dan/atau pinjaman dengan jaminan gaji pada pegawai negeri sipil. 
Dibandingkan dengan BPD di hampir semua provinsi, Bank Jatim (bank pembangunan propinsi 
untuk Jawa Timur) cukup maju pada kapasitas dan prestasinya dalam pembiayaan UKM, cukup 
besar untuk menjadi membuat penerima asistensi pengembangan lebih lanjut yang secara 
potensial produktif. 
 
Meskipun kecil, pinjaman syariah (baik melalui bank syariah dan BPR syariah) merupakan 
segmen pasar yang berkembang cepat dalam pinjaman UKM. Secara khusus hal ini signifikan 
karena beberapa bentuk pembiayaan syariah, terutama mudarabah dan musyarakah, menyerupai  
produk keuangan berdasarkan bagi hasil yang biasanya ditawarkan oleh usaha modal ventura di 
Indonesia. Meskipun demikian, kurangnya data agak mempersulit verifikasi, pembiayaan bagi 
hasil oleh bank syariah kemungkinan telah melampaui pembiayaan oleh  usaha modal ventura 
baik di Jawa Timur maupun secara nasional. 
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Modal Ventura Tingkat Propinsi 
 
Memang, usaha modal ventura tingkat propinsi (usaha modal ventura daerah atau PMVD) sampai 
saat ini masih salah diberi nama. Tidak hanya karena usaha ini belum siap mengakses modal 
ekuitas untuk investasi, mereka belum secara khusus memfokuskan pada pengembangan usaha 
dalam rangka membawa mereka pada pasar, baik melalui penjualan pada individu atau 
menawarkan pada publik. Melihat ke depan, pertanyaan kunci untuk PMVD adalah: adakah 
potensi yang cukup pada institusi ini untuk mempertimbangkan baik pada peningkatan peran 
mereka pada saat ini, khususnya dalam mengembangkan eksportir kecil, atau melakukan 
perubahan untuk membawanya lebih dekat pada fungsi modal ventura yang “klasik”. 
 
 
Prospek Tahun 2004 
 
Hal yang agak mengejutkan, hasil survei menunjukkan bahwa 2004 dipandang menjanjikan 
sebagai tahun pertumbuhan kredit yang sehat, dan tidak hanya pada pembiayaan konsumsi. Bank 
tampak memperoleh rasa percaya diri terhadap keadaan ekonomi dan masyarakat umum karena 
masa pemilihan umum berjalan dengan damai. 
 
 

TUJUAN DAN PENDEKATAN SURVEI 
 

Tujuan pokok survei perbankan di Jawa Timur adalah untuk memperoleh wawasan yang 
mendalam pada permasalahan akses kredit yang dilaporkan oleh responden dalam survei usaha 
kecil pada Tahap I proyek ini. Oleh karena hasil survei Tahap I menunjukkan bahwa usaha kecil 
memandang prosedur dan persyaratan bank yang sulit serta memakan waktu sebagai faktor 
negatif, maka instrumen survei memberi penekanan khusus pada pengujian yang terperinci pada 
dua hal pokok tersebut. Sebagai tambahan, survei ini juga menghimpun informasi tentang produk 
pinjaman yang tersedia untuk usaha kecil serta kepentingan strategi dan penilaian risiko serta 
profitabilitas terkait pinjaman UKM oleh perbankan yang beroperasi di Jawa Timur. 
 
 

SAMPEL SURVEI  
 
Survei ini mencakup 20 lembaga perbankan yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori 
berikut ini: bank milik pemerintah, bank swasta komersial besar, bank swasta komersial 
menengah, bank swasta komersial dengan kantor pusat di Surabaya, bank syariah, dan BPR yang 
aktif memberikan pinjaman pada usaha kecil. Bank-bank tersebut diwawancarai di kantor 
pusatnya atau kantor wilayah di Jawa Timur untuk mengetahui kebijakan dan produk secara 
keseluruhan untuk UKM. Hal tersebut kemudian diikuti wawancara dengan cabang (yang 
memiliki kewenangan peminjaman) di Surabaya, dan jika memungkinkan juga di luar Surabaya 
untuk bank yang sama. Di tingkat cabang, pertanyaan-pertanyaan difokuskan pada proses 
peminjaman dan faktor yang mempengaruhi akses kredit, termasuk persyaratan permohonan, 
preferensi bank mengenai karakteristik peminjam, jaminan, dan tahap-tahap dalam proses 
pinjaman. 
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Oleh karena beroperasi dengan cara yang sedikit banyak berbeda dari perbankan (dan pada saat 
ini belum merupakan penyedia pembiayaan UKM yang signifikan di tingkat provinsi), maka 
usaha modal ventura di Jawa Timur tidak secara langsung tercakup dalam survei ini tetapi 
diwawancarai secara terpisah. Hasil dari wawancara ini kemudian disajikan dalam Lampiran. 
 
 

TEMUAN UTAMA 
 

 
Fokus Strategis Bank-Bank yang Disurvei 
 
• Sebagian besar bank yang disurvei menyatakan bahwa  mereka memberikan perhatian khusus 

pada pembiayaan UKM, meskipun sebagian besar tampaknya lebih memfokuskan pada usaha 
skala menengah pada saat ini.  

• Bagaimanapun juga, tidak satupun bank  yang menjadi pemimpin pasar memandang pinjaman 
dalam skala “kecil yang rendah” (dalam hal ini, mencakup pinjaman dengan skala Rp 50 juta 
sampai dengan Rp 250 juta) sebagai fokus strategis utama. 

• Sebagian besar bank (kecuali BPR) menyukai penyaluran pinjaman sebesar Rp 100 juta atau 
lebih, dan beberapa bank menyukai pinjaman Rp 200 juta atau lebih besar sebagai batas nilai 
minimum umum mereka . 

 
 
Persyaratan Formal 
 
 Kecuali BPR, bank menghendaki perijinan lengkap dari peminjamnya, dan hanya beberapa 

bank yang akan memberikan pinjaman sementara perijinan masih dalam proses. Waktu yang 
diperlukan untuk memperoleh suatu ijin usaha bervariasi di tiap daerah, dari beberapa hari 
sampai lebih dari satu bulan.  

 
 Bank (sekali lagi kecuali BPR) senantiasa berusaha memenuhi persyaratan Bank Indonesia 

bahwa semua individu atau usaha yang meminjam lebih dari Rp 50 juta harus mempunyai 
Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal ini bisa menyebabkan penurunan dalam permintaan pinjaman, 
karena banyak pengusaha kecil yang khawatir akan beban administratif dan konsekuensi lain 
dari pendaftaran pajak. 

 
 Beberapa responden mengusulkan peningkatan batas pinjaman tanpa NPWP menjadi sebesar 

Rp 100 juta. 
 
 Bank tidak memberikan perlakuan yang berbeda pada usaha kecil yang telah berbentuk badan 

hukum. Sebagian besar bank mulai melihat perseroan sebagai nilai lebih, meskipun bukan 
merupakan persyaratan mutlak, untuk pinjaman skala menengah (dalam hal ini didefinisikan 
sebagai pinjaman antara Rp 500 juta – Rp 5 milyar). 

 
 Dengan pengecualian untuk BPR, bank pada umumnya lebih menyukai tanah dengan sertifikat 

formal sebagai jaminan. Beberapa bank, dalam kondisi tertentu, bersedia menerima tanah yang 
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sertifikatnya masih dalam proses (sertifikasi bisa memakan waktu enam bulan atau lebih). BPR 
sangat dan umumnya lebih menyukai kendaraan bermesin sebagai jaminan. 

 
 Asuransi kredit/ penjaminan dana terkadang dipergunakan untuk peminjam dengan usaha yang 

baik tetapi jaminan yang tidak cukup. Namun demikian, kelompok peminjam potensial dengan 
jaminan yang kurang bagi bank, tetapi yang memenuhi standar pemberi jaminan, sepertinya 
tidak banyak. 

 
 
Mengidentifikasi Peminjam 
 
• Bank lebih menyukai mencari peminjam secara langsung di lapangan, dan rekomendasi dari 

pelanggan lama yang baik merupakan dua cara yang paling umum dan paling efektif untuk 
mengajukan pinjaman. 

• Calon peminjam yang datang ke bank tanpa rekomendasi (walk-in customer) dipandang 
dengan kecurigaan oleh sebagian besar bank, meskipun semua mengatakan bahwa mereka 
tetap akan melakukan evaluasi penuh.  

• Di lain pihak, rekomendasi dari pemerintah daerah, organisasi sosial/politik/keagamaan, dan 
bahkan asosiasi bisnis seringkali tidak produktif. Para bankir tampaknya berhati-hati terhadap 
peminjam potensial yang mempunyai hubungan politis atau menempatkannya sebagai bagian 
dari program ”sosial”. 

 
 
Proses Pinjaman 
 
 Bank tidak mewajibkan proposal formal tertulis (hal ini penting, karena beberapa proyek BDS 

yang didanai donor memiliki anggapan yang sebaliknya). 
 Untuk UKM yang tidak mempunyai laporan keuangan, bank biasanya membantu 

penyusunannya berdasarkan wawancara dan catatan keuangan, rekening koran bank, dan 
informasi lainnya dari usaha tersebut. 

 Bank biasanya juga mencari informasi dari tetangga, pemasok/pembeli usaha, pesaing 
setempat dan peminjam dengan bidang usaha yang sama yang ada di area itu untuk memeriksa 
karakter pemohon dan reputasi usahanya. 

 Praktek penggunaan jasa notaris (yang mahal) untuk mendaftarkan akad pinjaman sangat 
bervariasi, mulai dari yang selalu menggunakan jasa notaris sampai yang tidak pernah 
menggunakan jasa itu untuk pinjaman usaha kecil. Bagi para bankir, keuntungan penggunaan 
jasa notaris masih belum jelas. 

 
 
Kewenangan Pinjaman 
 
 Bank-bank memiliki kebijakan yang beragam terkait dengan kewenangan pinjaman. Beberapa 

bank memberikan kewenangan penuh dalam keputusan pinjaman di tingkat cabang, sedang 
beberapa bank lain memberikan wewenang penuh pada tingkat regional (terkadang melalui 
"UKM center").  
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 Diantara bank yang diwawancarai, bank-bank yang sangat menginginkan pengembangan 
pinjaman usaha kecil (dibandingkan dengan pinjaman usaha menengah) secara aktif 
mendesentralisasi atau telah mempunyai suatu struktur keputusan yang terdesentralisasi. 

 
 
Profitabilitas Pinjaman 
 
• Rata-rata, ‘spread’ untuk pinjaman UKM adalah sebagai berikut: 
 
  Estimasi Responden, Rata-rata pendapatan bunga  13.5% 
       
 DIKURANGI: 
 
  Rata-rata Biaya Loanable Funds  6.5% 
  Estimasi Responden, Rata-rata Biaya Overhead   2.5% 
  Estimasi Responden, Rata-rata Kerugian Tahunan  1% 
 

SAMA DENGAN: 
 

Return on Lending sebelum pajak  3.5%   
 
 
 Jika benar, Return on Lending dalam skala ini dapat dianggap cukup kuat dibandingkan 

dengan tingkat yang diharapkan oleh para bankir di Indonesia. Sayangnya, ada beberapa alasan 
untuk meragukan akurasi dan sustainabilitas hasil ini (lihat analisis dalam bab berikutnya). 

 
 
Beban kerja dan Efisiensi 
 
 Perbedaan dalam beban kerja aktual dan beban kerja standar di antara bank yang disurvei 

ternyata cukup mengejutkan. Dari kedua beban kerja tersebut, beban kerja aktual tampak lebih 
ekstrim (beragam mulai dari 20 rekening per staf kredit sampai lebih dari 100), tetapi beban 
kerja standar beragam antara 25 dan 75. 

 
 Hal ini lebih mengejutkan lagi kerana adanya keseragaman dalam proses pengambilan 

keputusan pinjaman dan pendekatan monitoring pinjaman yang digunakan, dua hal utama yang 
banyak memakan waktu staf kredit (account officer). 

 
 
Persepsi Risiko 
 
 Pinjaman usaha kecil dipandang relatif aman. Sebagian besar bank melihat pinjaman usaha 

menengah dan besar lebih beresiko dibandingkan dengan pinjaman untuk usaha kecil. 
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Kota Besar  vs. Kota Kecil 
 
 Kantor cabang bank di kota yang lebih kecil dan kota kabupaten secara umum lebih bersedia 

untuk memberikan pinjaman usaha kecil dibandingakn dengan bank yang ada di Surabaya. 
 
 
Ringkasan dan Kesimpulan : Tiga Jenis Kesenjangan 
 
Melihat hasil secara keseluruhan dan dengan mengacu pada hasil penelitian tahap pertama, 
dimungkinkan untuk membagi karakteristik permasalahan akses pembiayaan bagi usaha kecil 
sebagai akibat dari 3 jenis kesenjangan: 
 
 Kesenjangan Skala Pinjaman—kesenjangan dalam skala pinjaman antara pinjaman usaha 

kecil yang terbesar dan skala pinjaman yang diminati perbankan komersial dalm penyaluran 
kredit usaha, 

 
 Kesenjangan Formalisasi—kesenjangan antara tingkat formalisasi aktual yang dimiliki usaha 

kecil dan tingkat formalisasi yang diharapkan oleh perbankan, dan  
 
 Kesenjangan Informasi—dalam hal ini, kesenjangan dalam hal-hal yang tidak diketahui oleh 

pengusaha kecil (biasanya non-peminjam) mengenai preferensi dan prosedur perbankan. 
Pemilik usaha kecil tampak kurang memiliki informasi mengenai hal-hal penting yang dapat 
membantu dalam keberhasilan permohonan pinjaman. 

 
Analisis dan rekomendasi dalam bagian berikut akan ditujukan dan merupakan rekomendasi 
untuk ketiga kesenjangan di atas.
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MENJEMBATANI KESENJANGAN SKALA PINJAMAN:  SOLUSI STRATEGI 
DAN PRODUK  

 
 
Salah satu temuan kunci yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya adalah adanya kesenjangan 
skala pinjaman: yaitu, kesenjangan antara skala pinjaman dirasa siap oleh suatu usaha untuk 
"lulus" dari (atau skala pinjaman maksimum yang ditawarkan oleh) institusi/produk pembiayaan 
mikro dengan skala pinjaman minimum yang diminati oleh perbankan. Seperti ditunjukkan di 
atas, karakteristik kesenjangan ini bervariasi antara satu bank dengan bank lain (bank dengan 
jaringan cabang lebih besar atau yang memiliki operasi pembiayaan mikro cenderung melihat 
pasar bawah lebih jauh dibandingkan bank lain) dan juga beragam antara satu tempat dengan 
tempat lain (dari area studi, tampak bahwa kantor cabang di luar Surabaya biasanya lebih bersedia 
menerima pinjaman yang lebih kecil, bahkan ketika dibandingkan dengan kantor cabang bank 
yang sama di Surabaya). Meskipun demikian, tidak ada rentang besaran pinjaman "normal" pada 
bank untuk pinjaman baru yang mencapai Rp 50 juta; besaran pinjaman paling rendah yang 
dilaporkan adalah Rp 100 juta, dan pada umumnya adalah sekitar Rp 200 juta dan lebih.4 
 
Pada dasarnya, ada dua sarana yang mungkin untuk mengatasi kesenjangan dalam suplai kredit 
ini: melengkapi dan mendorong lembaga pembiayaan mikro untuk menawarkan pinjaman yang 
lebih besar pada peminjam mereka yang telah sukses, atau melengkapi dan mendorong bank 
komersial untuk menawarkan pinjaman usaha "tingkat awal" yang lebih kecil. Terkait dengan 
sarana pertama, Bagian VII di bawah akan membahas kemungkinan bantuan pada BPR untuk 
meningkatkan pinjaman usaha kecil mereka. Bank-bank seperti BRI, BNI, dan Bank Jatim yang 
telah menawarkan keduanya baik produk pinjaman usaha mikro dan usaha kecil memiliki 
sejumlah pilihan untuk menutup kesenjangan layanan internalnya, termasuk didalamnya 
memperluas lingkup unit bisnis pembiayaan mikronya. 
  
Namun demikian, komponen kunci dari semua solusi yang mungkin dilakukan adalah memotivasi 
dan melengkapi bank komersial untuk menyalurkan pinjaman usaha kecil secara menguntungkan. 
Hal ini adalah benar karena dua alasan: pertama, menunjukkan bahwa bank komersial 
dimungkinkan memperoleh keuntungan dengan turun ke pasar yang lebih rendah adalah cara 
terbaik untuk mendorong kompetisi dan masuknya pemain baru ke dalam pasar ini. Hal ini 
memberikan manfaat jangka panjang bagi usaha kecil dan efisiensi pasar. Kedua, hal terbaik dari 
perspektif kebijakan adalah dengan mendorong institusi pembiayaan mikro untuk tetap fokus 
pada pinjaman usaha mikro sebagai  bisnis inti mereka; pasar kredit mikro masih jauh dari 
tercukupi, dengan sedikitnya dua kali lipat non-peminjam yang memenuhi syarat sebagai 
peminjam.  
 

                                                 
4  Untuk memperoleh informasi mengenai standar ukuran pinjaman minimum yang menarik bagi bank tidak selalu 

dilakukan secara langsung. Beberapa bank mempunyai kebijakan ukuran pinjaman minimum yang eksplisit untuk 
pinjaman UKM-nya, tetapi sebagian besar bank tidak memiliki kebijakan seperti itu. Sebagai gantinya, survei 
meminta bank untuk menunjukkan rentang besaran "normal" untuk pinjaman baru, rentang besaran di mana 
sebagian besar pinjaman usaha kecil baru berada. Semua bank bisa menjawab pertanyaan ini, sedangkan 
pertanyaan yang secara lebih eksplisit menanyakan perincian distribusi besaran pinjaman baru telah diuji dan 
dinilai tidak feasible.  
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Dalam jangka pendek, sebagian besar bank setidaknya sedang melakukan usaha nominal dalam 
pinjaman usaha kecil, dan beberapa bank sedang menjalankan kebijakan pertumbuhan yang cukup 
agresif pada pinjaman usaha kecil. Jika usaha ini terus berlanjut, bagaimanapun juga, bank akan 
perlu mengkaji apakah pinjaman UKM adalah aman dan menguntungkan.  
 

 
STRATEGI YANG DITERAPKAN PADA PROFITABILITAS PORTOFOLIO  

 
Pada dasarnya, ukuran pinjaman minimum yang lebih disukai bank komersil untuk pinjaman 
usaha kecil dikaitkan dengan persepsi break-even level—ukuran pinjaman minimum yang dirasa 
bank dapat menutup semua biaya-biaya dan rata-rata tingkat resiko terkait dengan pinjaman usaha 
kecil. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa untuk mendorong bank guna 
meningkatkan pinjaman usaha kecilnya, mungkin diperlukan upaya untuk:  
 
 Meyakinkan bahwa persepsi bank sesungguhnya secara akurat mencerminkan kinerja 

aktualnya, karena tidak ada satupun bank yang disurvei yang bisa menunjukkan apakah 
mereka memperoleh keuntungan ataukah merugi dalam pinjaman usaha kecil yang mereka 
salurkan, dan 

 
 Menunjukkan pada bank bagaimana mereka dapat meningkatkan efisiensi, menurunkan risiko, 

dan meningkatkan margin dalam rangka mencapai titik impas dalam ukuran pinjaman yang 
lebih rendah. 

 
Salah satu temuan yang mengejutkan dalam survei ini adalah bahwa bank-bank di Indonesia tidak 
melakukan upaya rutin untuk memperhitungkan profitabilitas portofolio UKM mereka. Hal ini 
adalah lebih mengejutkan karena sebagian besar bank yang disurvei sudah menerapkan sistem 
informasi manajemen kualitas tinggi yang mampu memberikan informasi kinerja yang rinci, 
akurat, dan setiap saat. Dalam beberapa kasus, bank sudah menjelaskan bahwa mereka sedang 
dalam proses pengembangan sistem untuk mengukur profitabilitas per individu nasabah—jauh 
lebih sulit dibandingkan dengan mengukur profitabilitas produk atau portofolio. Secara umum, 
tampak bahwa pihak manajemen tidak menanyakan pertanyaan itu—menunjukkan bahwa 
pengukuran profitabilitas produk atau portofolio belum menjadi prioritas penting dalam 
manajemen puncak pada bank-bank di Indonesia. 
 
Pengukuran profitabilitas produk atau portofolio (dalam hal ini, istilah portofolio yang digunakan 
mengacu pada sekelompok produk pinjaman yang serupa, misalnya, portofolio pinjaman modal 
kerja dan investasi pada usaha kecil dan usaha menengah), tentu saja, tidak mudah dilaksanakan, 
tetapi sesungguhnya semua bank yang disurvei seharusnya bisa melakukannya dengan sedikit 
berusaha. Masing-Masing bank seharusnya bisa memperoleh pendapatan bunga dan kerugian 
pinjaman (atau pengeluaran biaya) untuk suatu lini produk atau portofolio dalam periode tertentu, 
dan biaya dana yang tersedia secara internal. Hal ini tidak menyertakan kalkulasi biaya overhead 
yang terkait dengan portofolio tersebut. 
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Mulai Menghitung Profitabilitas Pinjaman UKM 
 
Bahkan pada bank dengan sistem akuntansi yang sangat baik, alokasi biaya overhead berbasis 
aktivitas secara penuh masih belum menjadi kenyataan. Bagaimanapun juga, setiap bank dapat 
mengembangkan aturan alokasi biaya untuk digunakan dalam penaksiran profitabilitas 
produk/portfolio. Pada mulanya, aturan ini bisa jadi hanya menunjukkan hasil diskusi/negosiasi di 
antara manajer bank tersebut. Meskipun demikian, selanjutnya, bank dapat mulai menggunakan 
analisis survei/data internal dan memperbaiki prosedur akuntansi untuk memperhalus estimasi 
tersebut. Poin pentingnya adalah bahwa aturan alokasi biaya harus digunakan untuk mencakup 
analisis profitabilitas umum dalam laporan informasi manajemen standar bank tersebut secepat 
mungkin. 
 
 
Perkiraan Responden Terhadap Profitabilitas 
 
Rata-rata, para responden memperkirakan bahwa bank mereka pada saat memperoleh keuntungan 
dari pinjaman UKM di Jawa Timur, dan memperkirakan return on lending mencapai 3.5% per 
tahun.  
 
Sayangnya, ada beberapa alasan kuat untuk meragukan akurasi dan kebenaran perkiraan kinerja 
ini: 
 
 Estimasi tingkat risiko adalah rendah secara historis. Bankir tampaknya tidak 

memperhitungkan kemungkinan penurunan serius dalam pembayaran kembali, seperti yang 
terjadi pada 1990-1991 ("Goncangan Sumarlin") dan yang lebih serius lagi pada 1998-1999. 
Pengambilan sudut pandang jangka panjang terhadap resiko pinjaman mungkin akan 
menaikkan premi risiko tahunan sebesar 1-2 poin persentase. 

 
 Dalam beberapa bulan terakhir, suku bunga deposito telah menurun lebih cepat daripada 

tingkat bunga pinjaman. Bagaimanapun juga, peningkatan margin ini adalah tampaknya hanya 
bersifat temporer; dari waktu ke waktu selisihnya (spread) akan menyempit lagi. 

 
 Biaya overhead aktual mungkin akan lebih tinggi daripada yang diperkirakan, karena bankir 

mungkin cenderung meremehkan biaya total yang terkait dengan pinjaman usaha karena tidak 
adanya data riil. 

 
 
Penentuan Tingkat Bunga 
 
Dengan tidak adanya data mengenai biaya dan profitabilitas yang terperinci, bank-bank cenderung 
menentukan harga/tingkat bunga pinjaman usaha kecil secara identik dengan pinjaman usaha 
menengah. Sekarang, hal ini mungkin merupakan strategi yang masuk akal, karena biaya 
overhead pinjaman usaha kecil yang lebih tinggi dan asumsi risiko pinjaman usaha menengah 
yang lebih tinggi mungkin cenderung saling menghilangkan satu sama lain. Meskipun demikian, 
dari waktu ke waktu, kedua faktor ini bisa menyimpang secara siginifikan, dan oleh karena itu 
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penting untuk menganalisis komponen biaya pinjaman usaha kecil dan usaha menengah secara 
terpisah. 
 
Bank-bank menjalankan kebijakan harga yang berbeda-beda, dari kebijakan tingkat bunga tunggal 
untuk pinjaman usaha kecil sampai dengan kebijakan pendelegasian wewenang pada kepala 
cabang untuk menentukan tingkat harga dalam batasan rentang yang telah ditentukan. Bank 
syariah tidak hanya memberikan tingkat tarif dengan cara yang berbeda (sebagai contoh, karena 
tingkat bagi hasil tidak bisa ditetapkan di muka, maka lebih baik menyatakannya sebagai hasil 
aktual atau hasil yang diharapkan dan bukan tingkat bunga) tetapi secara khusus jauh kurang 
transparan dalam penyajiannya. Peminjam perlu secara khusus perlu membandingkan biaya 
pembiayaan syariah dengan pinjaman bank konvensional dengan secara langsung 
membandingkan sistem pembayaran dan jadual. 
 
 
Pengaturan Untuk Efisiensi: Standard Beban Kerja 
 
Struktur organisasi, tingkat susunan staf, alokasi tugas antar kategori pekerjaan, desain produk, 
dan insentif suatu bank mempengaruhi efektivitas dan efisiensi. Salah satu indikator penting 
terkait dengan  efisiensi kredit adalah beban kerja standar bank untuk para staf kredit, jumlah 
pinjaman yang dapat ditangani oleh seorang staf kredit. Beberapa bank tidak mempunyai beban 
kerja standar yang eksplisit, baik berdasarkan jumlah rekening, total besaran portofolio, atau 
ukuran lainnya. Dalam kasus ini, responden diminta untuk memperkirakan beban kerja yang 
optimal untuk bank mereka. 
 
Perbedaan dalam beban kerja aktual dan beban kerja standar antar bank yang disurvei ternyata 
cukup mengejutkan. Dari kedua beban kerja tersebut, beban kerja aktual ternyata lebih ekstrim 
perbedaannya (bervariasi mulai dari 20 rekening per staf kredit sampai lebih dari 100), tetapi 
beban kerja standar juga cukup bervariasi antara 25 dan 75. Hal ini lebih mengejutkan karena 
adanya keseragaman yang relatif umum dalam proses pengambilan keputusan pinjaman dan 
pendekatan yang dinyatakan untuk monitoring pinjaman, dua hal utama yang memakan banyak 
waktu staf kredit. 
 
 
Penempatan Kewenangan Pengambilan Keputusan Kredit Usaha Kecil 
 
Bank-bank pemimpin dalam segmen UKM telah mulai mendesentralisasi kewenangan pinjaman 
setelah sempat melakukan pemusatan besar-besaran dalam kewenangan pinjaman yang terjadi 
selama krisis yang ekonomi. Bagi sebagian besar bank, pembentukan "Pusat Pinjaman UKM/ 
UKM Center” ternyata tidak efektif  dalam memperluas jangkauan perbankan. Memang, 
pembentukan UKM Center dalam beberapa kasus tampaknya dihubungkan dengan penekanan 
kembali sektor-sektor ekonomi di tingkat kantor cabang. 
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Akankah Keberhasilan Mendorong Pertumbuhan? 
 
Secara logis, kinerja dan profitabilitas yang kuat dalam pinjaman usaha kecil tentunya mendorong 
bank untuk mengembangkan segmen ini dalam bisnis mereka, menyediakan lebih banyak staff 
dan sumber daya keuangan dalam bisnis pinjaman usaha kecilnya. Bagaimanapun juga, 
peningkatan investasi tidaklah otomatis; tidak ada jaminan bahwa keberhasilan akan membantu 
mendorong pengembangan. 
 
Seperti dibahas di bagian lain laporan ini, hubungan antara kinerja yang menguntungkan dan 
investasi masa depan adalah suatu strategi yang koheren. Strategi ini harus didasarkan pada 
analisis profitabilitas per-produk yang sistematis, dan penilaian terhadap keseluruhan pasar yang 
menjadi prioritas pilihan investasi bank berdasarkan proyeksi keuntungan tertinggi yang telah 
disesuaikan dengan risiko. 
 
Berdasarkan analisis awal yang dilaksanakan dalam proyek ini, rata-rata return atas pinjaman 
usaha kecil adalah relatif tinggi dibandingkan dengan aktivitas lain dalam perbankan. Tantangan 
pokok pada masa mendatang—dibahas pada bagian rekomendasi dalam laporan ini—adalah 
menyediakan alat dan insentif bagi perbankan di Jawa Timur agar dapat mengarahkan mereka 
untuk menginternalisasi temuan ini, membuat analisis mereka sendiri, dan menentukan strategi 
pasar mereka sendiri dengan menekankan pada pinjaman usaha kecil yang menguntungkan dan 
responsif. 
 

 
PRODUK KREDIT USAHA KECIL YANG DITINGKATKAN  

 
Desain produk kredit memegang peran penting dalam penentuan biaya penyalurannya. Pada saat 
ini, sebagian besar bank menawarkan pada usaha kecil satu set produk kredit yang identik dengan 
produk yang ditawarkan pada usaha menengah dan besar, yaitu kredit dengan sistem rekening 
koran untuk pinjaman modal kerja dan sistem angsuran untuk pinjaman investasi. 
 
Pada prinsipnya, setiap jenis pinjaman angsuran merupakan produk yang sederhana bagi bank 
dalam mendesain dan memonitornya. Tapi hal ini tidak berlaku untuk pinjaman rekening koran. 
Pinjaman dengan sistem rekening koran untuk usaha hampir selalu merupakan produk yang 
membutuhkan banyak tenaga (labor intensive). Oleh karena pembayaran yang diwajibkan relatif 
rendah, account officer harus memonitor usaha itu secara ketat agar dapat menilai kondisi 
pinjaman yang sebenarnya. Dalam kredit rekening koran, tidak ada semacam "peringatan awal" 
yang terintegrasi dalam bentuk keterlambatan atau penuggakan pembayaran. 
 
Untuk alasan inilah, penyalur pinjaman usaha mikro menyalurkan pinjamannya secara eksklusif 
menggunakan sistem angsuran; pada skala ini, pemakaian pendekatan rekening koran akan 
menjadi penghambat karena terlampau mahal terkait dengan penggunaan tenaga kerja. 
 
Pada waktu yang sama, sebagian besar peminjam usaha kecil jelas lebih menyukai mengambil 
pinjaman dengan sistem rekening koran untuk keperluan modal kerja ketika produk semacam itu 
tersedia. Kenyamanan—dan tingkat bunga yang lebih rendah—merupakan alasan utama mengapa 
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usaha kecil yang sedang tumbuh lebih menyukai mengambil kredit rekening koran ketika 
dimungkinkan bersamaan dengan peningkatan pinjaman mereka pada pinjaman yang lebih besar. 
 
Selanjutnya, pertanyaan kuncinya adalah apakah mungkin mendesain suatu produk kredit 
rekening koran yang efisien dan lebih baik bagi usaha kecil. Untuk pinjaman investasi, tampaknya 
tidak banyak ruang untuk perbaikan fitur produk, meskipun proses pinjaman bisa diefektifkan, 
dengan menciptakan efisiensi yang bisa memberikan keuntungan yang sama bagi peminjam dan 
pemberi pinjaman. 
 
 
Meningkatkan Efisiensi Produk Pinjaman Usaha Kecil: Fitur yang Mungkin pada 
suatu Produk Modal Kerja yang Ditingkatkan 
 
 Jenis Pinjaman:  Rekening Koran 
 
 Pembayaran: pada umumnya bulanan, dengan jangka triwulanan atau jangka waktu lain sesuai 

kebutuhan (sebagian besar bank lebih menyukai pembayaran bunga secara bulanan) 
 
 Pembayaran minimum ditetapkan lebih tinggi dari bunga itu sendiri 
 Pembayaran secara tunai atau melalui transfer (tidak langsung ditambahkan pada saldo 

pinjaman) 
 Tanggal jatuh tempo pembayaran didasarkan pada tanggal pemberian pinjaman (tidak pada 

akhir bulan), sehingga membuat beban kerja account officer menjadi lebih merata sepanjang 
bulan. 

 
 Statemen bulanan pada peminjam (dalam bentuk cetak, elektronik, atau melalui telepon) 

sebagai pengingat pembayaran untuk mengurangi beban account officer 
 
 Monitoring baki debet pinjaman dibandingkan dengan target yang telah ditentukan bersama-

sama oleh staf bank dan peminjam, khususnya target tanggal "menghabiskan" atau  membuat 
saldo rekening koran musiman menjadi nol 

 
 Fitur pengawasan: pilihan penggunaan promes, target berdasarkan musim, pembatasan lain 

dalam penarikan 
 
 Keputusan Pinjaman: didasarkan pada perhitungan kapasitas pembayaran kembali seolah-olah 

pinjaman tersebut adalah pinjaman angsuran, dengan acuan jangka waktu maksimum 
berdasarkan perkiraan risiko dan reliabilitas peminjam 

 
Secara ringkas, desain ini meniru produk kartu kredit konsumsi untuk merancang fitur produk 
pinjaman modal kerja untuk usaha kecil. 
 
Hal ini bukan merupakan pendekatan "pasar massal"; staf kredit tetap perlu memelihara hubungan 
pribadi dengan peminjam. Bagaimanapun juga, dengan penggunaan fitur desain produk kredit 
konsumsi untuk pengelolaan portofolio pinjaman usaha kecil oleh para account officer, bank akan 
dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan. 



23 

Menjembatani Kesenjangan Formalisasi  dan 
 Saran Untuk Reformasi Kebijakan 

MENJEMBATANI KESENJANGAN FORMALISASI: REFORMASI KEBIJAKAN 
 

 
MENGAPA FORMALISASI USAHA KECIL PENTING UNTUK PEMBIAYAAN USAHA KECIL 

 
Di Indonesia, pembiayaan usaha mikro sebagian besar bersifat informal, bahkan ketika 
dilaksanakan oleh lembaga keuangan "sektor formal" seperti bank komersial dan BPR. Dalam hal 
ini, hanya ada sedikit persyaratan aturan mengenai usaha yang mengatur pemberian pinjaman 
pada usaha mikro. Sebaliknya, pinjaman usaha kecil sebagian besar diperlakukan secara formal; 
sebagian besar persyaratan administratif dan kehati-hatian yang berlaku2 untuk semua skala 
pinjaman usaha juga berlaku pada pinjaman usaha kecil, yang dalam hal ini didefinisikan sebagai 
pinjaman antara Rp. 50 juta - 500 juta. 
 
Dengan demikian, agar memenuhi persyaratan pinjaman skala usaha kecil, usaha kecil harus 
menjadi formal. Secara khusus, usaha kecil pada umumnya memerlukan: 1) perijinan lengkap 
(SIUP atau yang sejenisnya), 2) sertifikat resmi atas tanah dan bangunan yang digunakan sebagai 
jaminan, dan 3) NPWP guna memperoleh kredit usaha kecil. Meskipun ada pinjaman yang tidak 
mewajibkan tiga persyaratan tersebut, tapi pinjaman ini disertai biaya yang cukup berat dalam 
aksesnya (sebagai contoh, usaha kecil informal mungkin dapat memperoleh pinjaman yang lebih 
besar dari BPR—jika mereka mempunyai kendaraan bermesin yang cukup untuk jaminan dan 
mereka bersedia meminjam dalam "aturan kredit mikro"). 
 
Dalam beberapa hal, mungkin bisa dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian persyaratan 
kehati-hatian (terutama persyaratan NPWP) untuk memudahkan usaha kecil yang meminjam pada 
batas bawah. Namun demikian, secara umum, merupakan hal yang diinginkan untuk membawa 
usaha kecil ke dalam perekonomian formal—dengan mengasumsikan bahwa peraturan dan 
lingkungan usaha cukup positif dalam memfasilitasi pertumbuhan usaha. 
 
 

DIMENSI KUNCI FORMALISASI USAHA 
 
Hal-hal pokok untuk formalisasi usaha yang teridentifikasi dalam kedua survei meliputi: 
 
 Perijinan (khususnya SIUP) 
 Sertifikat tanah, dan 
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
 
 

PRIORITAS KEBIJAKAN UNTUK FORMALISASI USAHA 
 
Bank komersial dan BPR yang melayani peminjam skala mikro (dan bank lain, yang berpotensi, 
seperti BCA yang memiliki jumlah usaha mikro dan kecil non-peminjam yang besar di antara 
nasabahnya) dapat memainkan peran pendukung yang penting dalam membantu nasabah mereka 
untuk melaksanakan proses formalisasi. Namun demikian, ada sejumlah cara melalui perbaikan 
                                                 
2 Pengecualian meliputi persyaratan audit dan persyaratan proposal pinjaman tertulis yang formal 
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kebijakan yang sejak awal bisa membantu prosesnya menjadi jauh lebih efisien dan mengurangi 
beban usaha kecil dan bank. 
 
 Perijinan Usaha—Proyek percobaan unit 

pelayanan satu atap untuk perijinan usaha di 
Sidoarjo, Jawa Timur, menunjukkan hasil yang 
dramatis, begitu dramatisnya sehingga proyek ini 
mempunyai suatu efek nyata terhadap sikap para 
bankir maupun pengusaha, yang memperlakukan 
perijinan sebagai hal yang rutin dan mudah. Di 
daerah lain di Jawa Timur, sebagai pembanding, 
proses perijinan lokal masih dianggap memakan 
waktu dan membebani. Di luar pendekatan satu 
atap, pemerintah daerah harus aktif mendaftar 
usaha-usaha yang ada, tidak hanya pasif 
menunggu mereka mengajukan permohonan. 

 
 Sertifikat Tanah—Upaya sertifikasi tanah harus 

didukung dengan pertimbangan-pertimbangan 
lain di luar keperluan akses pembiayaan dan 
kepemilikan jaminan resmi yang siap digunakan. 
Hak kepemilikan melindungi individu baik dari 
tindakan arbitrase oleh negara dan kepentingan 
swasta yang berkuasa, serta dengan kepemilikan 
sertifikat resmi atas sebidang tanah secara 
substansial akan menambah nilainya.  

 
Bahkan di banyak daerah yang relatif merupakan 
wilayah kota atau wilayah pedesaan yang padat di 
Jawa, sertifikasi tanah masih jauh dari lengkap. 
Untungnya, solusinya sudah dikenal dan memang 
telah terbukti. Sejauh ini pendekatan yang paling 
murah dan paling efektif dalam sertifikasi tanah 
adalah pendekatan sertifikasi masal di wilayah 
yang luas, di mana semua tanah disuatu area di 
sertifikasi secara serempak. Cara ini sendiri juga 
dapat memberikan efek yang substansial pada 
kegiatan ekonomi dan investasi setempat. Dengan 
memformalkan dan meningkatkan nilai, bahkan 
juga untuk pemilik tanah yang paling rendah, 
pemerintah dapat secara langsung meningkatkan 
kekayaan finansial berjuta-juta pemilik tanah 
yang miskin dan berpendapatan rendah. 
 

Sebaliknya, pendekatan lain, termasuk MOU atau 
persetujuan khusus antara bank dan Badan 

APA YANG DAPAT DILAKUKAN BANK 
 
Bank yang memiliki komitmen untuk bekerja 
dengan usaha kecil (dan, idealnya, usaha 
mikro) dapat memainkan peran pendukung 
dalam membantu usaha-usaha tersebut unttuk 
menjadi formal. Tentu saja, bank yang 
mempunyai portofolio pembiayaan usaha mikro 
(di Jawa Timur, dalam hal ini meliputi BRI, BNI, 
Bank Jatim, dan BPR) mempunyai insentif  
jangka panjang yang kuat untuk membantu 
nasabahnya untuk berkembang dan tumbuh 
lebih besar meninggalkan level mikro. 
 
Pada dasarnya, peran bank adalah membantu 
peminjam memisahkan proses formalisasi 
dari proses permohonan pinjaman dengan 
mendorong peminjam mikro untuk memiliki 
rencana tersebut ke depan. Hanya dengan 
memulai proses formalisasi jauh sebelum 
mengajukan pinjaman dengan besar lebih dari 
Rp 50 juta, pengusaha dapat semakin 
meningkatkan baik kemudahan pengajuan 
pinjaman maupun kesempatan persetujuan 
pinjaman. Pengusaha juga semakin 
membanyak pilihan lembaga keuangan 
tersedia untuk mereka. 
 
Pendekatan ini merupakan yang paling 
langsung terkait dengan upaya memperoleh 
SIUP, yang pada umumnya tidak mahal tetapi 
seringkali memakan waktu yang cukup lama di 
daerah yang belum menerapkan perijinan satu 
atap. Tentu saja, biaya ekstra sering terjadi 
dalam upaya membujuk petugas  agar 
dilewatkan layanan "jalur cepat". 
 
Setidaknya ada satu bank, Bank Jatim, yang 
mungkin juga bisa membantu peminjam dalam 
memperoleh sertifikat tanah yang formal dan 
saat ini sedang mengembangkan suatu produk 
pinjaman untuk menutup biaya-biaya sertifikasi. 
Bagaimanapun juga, bankir lain secara pribadi 
menyatakan keraguan bahwa otoritas 
pertanahan akan benar-benar mampu 
menerapkan komitmen mereka (biasanya 
dinyatakan dalam suatu Nota Kesepahaman) 
untuk menyediakan perlakuan khusus untuk 
peminjam bank, menimbang pengalaman 
buruk masa lalu dalam hal yang sama. 
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 Saran Untuk Reformasi Kebijakan 

Pertanahan Nasional (BPN) cenderung kurang berhasil dalam pelaksanaannya. Di lain pihak, 
salah satu bank, bank Jatim sedang melaksanakan upaya baru melalui pendekatan “MOU” dan 
pada saat ini cukup optimis mengenai prospek program terbarunya yang bekerjasama dengan 
BPN. 

 
 Jangkauan dan administrasi pajak—hambatan utama dalam hal ini adalah rasa takut dan 

ketidakpastian, bukan beban pajak itu sendiri—dan tentu saja bukan proses untuk memperoleh 
NPWP (yang gratis, cepat dan relatif mudah). Dalam hal ini ada kebutuhan yang mendesak 
terkait akan jangkauan dan bahasa yang disederhanakan untuk menunjukkan bahwa 
persyaratan administratif dan perpajakan bagi usaha kecil adalah mudah/ sederhana dan dapat 
dipersiapkan/ diperkirakan sebelumnya. Upaya ini mungkin membutuhkan reformasi 
administratif, khususnya terkait dengan formulir, cara pengisian, dan metode/persyaratan 
pembayaran. 

 
 

PRIORITAS KEBIJAKAN UNTUK MENGEFEKTIFKAN PROSES PINJAMAN 
 
Disamping kebijakan yang ditujukan untuk memfasilitasi formalisasi usaha, kebijakan yang bisa 
mengurangi waktu dan biaya proses pinjaman usaha oleh bank bisa memberikan perubahan yang 
cukup besar dalam membantu bank menyalurkan pinjaman secara menguntungkan pada usaha 
kecil. Kedua survei yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa ada empat bidang di mana 
perubahan kebijakan secara substansial dapat mengurangi biaya dan/atau waktu proses pinjaman. 
Berdasarkan tingkat kepentigannya, keempat bidang itu adalah sebagai berikut: 1) menaikkan 
ukuran pinjaman di mana peminjam diwajibkan memiliki NPWP dari yang saat ini Rp 50 juta 
menjadi Rp 100 juta, 2) mengurangi biaya pendaftaran agar menjadi akad kredit yang legal, 3) 
mengefektifkan pendaftaran jaminan, dan 4) memodifikasi aturan peran bank Indonesia dalam 
pengaturan dampak jaminan terhadap cadangan penghapusan pinjaman untuk pinjaman usaha 
kecil. 
 
Dalam survey tahap II, beberapa responden merekomendasikan agar Bank Indonesia menaikkan 
persyaratan NPWP, di mana sebagian besar menyatakan Rp 100 juta sebagai batas yang sesuai. 
Peningkatan batas besar pinjaman dengan NPWP secara substansial mempermudah usaha untuk 
melakukan transisi dari skala pinjaman mikro ke skala kecil. Sebagai bagian dari upaya ini, 
implementasi data persyaratan setiap pinjaman di BI perlu ditinjau kembali agar dapat 
mengakomodasi tidak adanya NPWP dengan lebih baik pada pinjaman kecil yang terkecil. 
 
Berkenaan dengan akad kredit, permasalahan kunci adalah efisiensi proses formalisasi bank dan 
peminjam, mengikat kontrak pinjaman satu sama lain secara legal. Dalam hal ini, isu kunci 
tampaknya adalah peran notaris dalam pembuatan akad kredit; dengan adanya variasi yang luas 
dalam praktek antar bank, bank memerlukan panduan tentang apakah ada manfaat yang sangat 
signifikan atas notarisasi secara penuh (dan relatif mahal) dibandingkan dengan legalisasi, yaitu, 
menjadi saksi pada akad antara peminjam dan bank. 
 
Pendaftaran jaminan pada saat ini dirasa oleh banyak bank responden sebagai hal yang tidak 
terlampau mahal. Responden menyatakan bahwa waktu yang diperlukan juga bervariasi antara 
satu daerah dengan daerah lain. 
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Akhirnya, sejumlah responden menyatakan beberapa permasalahan berhubungan dengan aturan 
BI yang mengatur dampak jaminan atas cadangan penghapusan piutang. Pada pokoknya, 
persyaratan BI dalam pendaftaran dan penilaian independen atas jaminan terhadap cadangan 
penghapusan piutang dapat dikurangi biaya yang dikenakan pada pinjaman kecil yang secara 
tidak proporsional terlalu tinggi. 
 
Satu permasalahan yang lebih khusus terkait dengan penggunaan aset bergerak (termasuk 
kendaraan) sebagai jaminan. Aturan hukum baru yang diproyeksikan atas penggunaan fiducia 
(aset bergerak) mungkin jika tidak hati-hati akan mempersulit BPR dan pemakai lain yang sering 
menggunakan kendaraan sebagai jaminan untuk pinjaman mikro/kecil. 
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MENJEMBATANI KESENJANGAN INFORMASI: DATA DAN KOMUNIKASI 
YANG DITINGKATKAN 

 
 

KESENJANGAN INFORMASI, BAGIAN I: BANKIR DAN USAHA KECIL 
 
Dengan membandingkan hasil survei Tahap I dan Tahap II, dapat dilihat dengan jelas bahwa ada 
suatu kesenjangan informasi antara bank dan peminjam usaha kecil yang potensial. Pengusaha 
non-peminjam tampaknya kurang memiliki pengetahuan mengenai persyaratan pinjaman, proses 
persetujuan pinjaman, dan strategi agar berhasil dalam pengajuan pinjaman. 
 
Hal-hal kunci yang perlu disebarluaskan meliputi: 
 
 Pemahaman mengenai Proses Pinjaman (persyaratan administratif dan informasi keuangan 

yang biasanya diminta oleh bank); 
 
 Mengidentifikasi suatu bank (dimulai dengan bank yang digunakan pengusaha untuk jasa lain; 

menanyakan pada para penyalur, distributor, usaha lain dalam bisnis yang sama, dll.); 
 
 Membuat kontak (mencoba untuk mendapatkan pengantar atau rekomendasi dari peminjam 

lama pada suatu bank; jangan terlalu memikirkan penggunaan perantara atau rekomendasi dari 
lembaha non-bisnis; jangan hanya "mengumpulkan" informasi dari banyak bank tanpa suatu 
strategi); dan 

 
 Mengajukan Permohonan Pinjaman (jangan membuang waktu untuk membuat proposal yang 

panjang; yang diperlukan adalah suatu surat pendek/singkat dan melengkapi informasi 
pendukung).  

 
Dalam melaksanakan upaya tersebut, bagaimanapun juga, pemerintah harus menghindari posisi 
sebagai perantara bagi calon peminjam potensial dan bank. Hasil survei Tahap II jelas 
menunjukkan bahwa para bankir ingin tetap memepertahankan hubungan langsung dengan 
peminjam mereka dan merasa sangat mampu menilai kemampuan keuangan suatu usaha kecil. 
Sebagai tambahan, para bankir tampaknya enggan terhadap "rekomendasi" dari pihak lain selain 
dari rekan bisnis yang dipercayai nasabah bank—khususnya lembaga pemerintah dan organisasi 
politik/sosial. 
 
Business Development Services (BDS) yang memfokuskan pada bantuan dalam penyiapan 
proposal pinjaman biasanya dipandang tidak perlu (dan bahkan sama sekali tidak membantu). 
Secara lebih umum, bank ingin melihat hasil Business Development Services (BDS) pada usaha 
sebelum mereka mengambil keputusan atas pinjaman dan pada umumnya tidak melihat manfaat 
untuk menawarkan jasa seperti itu pada peminjam mereka, baik secara langsung ataupun tidak 
langsung. 
 
Pada sisi yang positif, Bank Indonesia pada umumnya dipandang terpercaya dan sangat 
mendukung pinjaman UKM, dan sejumlah bank akan menghargai bantuan dengan kualitas tinggi 
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dalam mengidentifikasi calon peminjam usaha kecil yang memiliki prospek baik—yang 
kemudian akan dihubungi oleh pihak bank. 
 
 

KESENJANGAN INFORMASI, BAGIAN II: STATISTIK UNTUK PENENTU KEBIJAKAN 
 
Dalam persiapan studi Tahap I dan Tahap II, tim peneliti berkesempatan bekerja dengan data 
statistik dari BPS dan BI. Data yang digunakan memberikan informasi yang sangat berharga, tim 
peneliti juga menemukan potensi untuk meningkatkan kegunaan data yang ada dengan sedikit 
perubahan kecil. Berkenaan dengan BPS (terutama data SUSI dan SE), ada potensi untuk 
meningkatkan komponen keuangan sensus dan survei UKM, termasuk mengakomodasi berbagai 
definisi keuangan UKM secara lebih baik (terutama informasi ukuran pinjaman agar terhubung 
dengan data BI secara lebih baik). 
 
Data BI akan memperoleh manfaat dari peningkatan akurasi dan isi database pinjamannya 
sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai distribusi ukuran dan 
ringkasan karakteristik pinjaman usaha. Banyak permasalahan dalam database BI disebabkan 
bank diperbolehkan mengelompokkan pinjaman "sejenis" dan melaporkan karakteristiknya dalam 
satu kelompok besar. 
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LEMBAGA APEX UNTUK PEMBIAYAAN USAHA KECIL DI JAWA TIMUR? 
 
Terms of Reference menghendaki tim peneliti untuk menguji apakah pembentukan suatu lembaga 
Apex dengan fokus-regional dapat mendorong ekspansi pembiayaan usaha kecil di Jawa Timur. 
 
Mekanisme Apex merupakan hal yang umum dalam inisiatif pengembangan sektor keuangan di 
berbagai negara. Dengan mendistribusikan pinjaman skala besar (wholesale) pada lembaga 
keuangan terpilih, mekanisme Apex pada umumnya diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan. 
Dalam konsep, Apex diharapkan untuk menyediakan: 
1. Suatu sumber dana yang besar dan fleksibel yang akan diberikan dalam skala besar kepada 

lembaga keuangan untuk selanjutnya dipinjamkan secara ritel pada segmen yang menjadi 
target pasar, biasanya usaha mikro;  

2. Subsidi kepada lembaga keuangan yang meminjam, dengan mendistribusikan pendanaan 
skala besar dengan suku bunga di bawah suku bunga pasar; dan  

3. Sarana bagi pemerintah dan lembaga donor untuk mencapai skala, memungkinkan dampak 
ritel yang luas melalui satu titik intervensi kelembagaan tunggal yang dapat menyediakan baik 
pendanaan maupun bantuan teknis dalam tingkat skala besar. 

 
Pengalaman internasional, seperti diringkas kotak pada halaman berikut, tampaknya agak 
mengecewakan. Secara internasional, kebanyakan lembaga Apex dibentuk untuk memberikan 
pinjaman kepada Lembaga Keuangan Mikro berbentuk non-bank, yang kurang memiliki otoritas 
untuk memobilisasi simpanan dan yang, secara historis, sangat tergantung pada hibah dari 
pemerintah dan lembaga donor untuk membiayai portofolio mereka. Di luar kemampuannya 
untuk mengurangi batasan modal nonbank, bagaimanapun juga, masih sangat jarang contoh 
lembaga Apex yang sudah mampu mendorong peningkatan yang berkelanjutan dalam pemenuhan 
produk pembiayaan mikro ritel. 
 
Di Jawa Timur, pemberi pinjaman pada usaha kecil didominasi oleh bank umum yang 
mempunyai akses pada simpanan yang cukup besar. Dalam kondisi ini, model Apex regional 
yang memiliki fokus pada distribusi pendanaan skala besar untuk pembiayaan usaha kecil sulit 
untuk dibentuk. Namun demikian masih ada model yang lebih mungkin untuk dilaksanakan yaitu 
suatu Apex yang akan menjalankan fungsi intermediasi dana antar anggotanya. Kami membahas 
potensi ini dalam sub-bagian yang berjudul Suatu Model Alternatif. Dalam sub-bagian berikutnya, 
kami meninjau secara lebih rinci mengenai kemungkinan penerapan model Apex yang lebih 
konvensional, di mana Apex bertindak sebagai distributor skala besar untuk pinjaman dari 
lembaga donor dan pemerintah kepada lembaga keuangan yang memiliki target peminjam usaha 
kecil di tingkat ritel. 
 

APEX DENGAN FOKUS DISTRIBUSI PINJAMAN SKALA BESAR 
 
Tantangan utama yang jelas dihadapi oleh suatu Apex baru yang berfokus pada usaha kecil di 
Jawa Timur adalah: lembaga yang diminati usaha kecil untuk memperoleh pinjaman tidak 
memerlukan likuiditas tambahan. Seperti yang telah dibahas di bagian lain dalam laporan ini, 
hambatan strategi, produk, dan jaringan kerja merupakan faktor penting yang membatasi 
pertumbuhan jasa bagi usaha kecil. Modal sendiri bukanlah suatu faktor penghambat, hal ini 
menimbulkan keraguan yang cukup besar pada kebutuhan akan suatu lembaga Apex. 
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Lembaga Apex untuk Pembiayaan mikro 
 

Pelajaran dari Pengalaman Internasional 
 
Lembaga Apex telah didirikan di banyak negara untuk menyediakan pendanaan skala besar yang murah dan 
peningkatan kredit pada berbagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada satu pasar tunggal. Sebagian besar 
Apex juga ditugasi untuk memberikan bantuan teknis yang akan memperkuat LKM yang diberi pinjaman. 
 
Dengan tanggung jawab untuk pendanaan dan penguatan, Apex sering dianggap sebagai fasilitas 
pengembangan sementara yang akan membantu LKM yang menjanjikan dalam pembentukan operasional yang 
mandiri dan dalam upaya memperoleh akses pada sumber pembiayaan yang murni komersial. Dengan 
demikian, Apex mungkin dilihat oleh lembaga donor sebagai suatu sarana yang menarik dan memiliki berbagai 
layanan untuk pelaksanaan proyek pembiayaan mikro. 
 
Sebagian besar proyek semacam itu mengalami kegagalan mencapai berbagai harapan tersebut. Sebagian 
lembaga Apex mengalami kegagalan serius dalam disain, misi, manajemen, dan pengawasan.3 Bahkan ketika 
Apex bekerja dengan baik, penyesuaian dengan berbagai tujuan program lembaga donor cenderung 
memperlemah misinya. Pelajaran dari pengalaman internasional menunjukkan bahwa Apex yang baik 
seharusnya akan: 
 

1. Memfokuskan pada sumber dayanya dalam pengembangan LKM yang memiliki kemungkinan untuk 
bisa terus bertahan dan mandiri, tanpa memandang metode yang digunakan LKM tersebut (apakah 
berbentuk bank desa, kelompok solidaritas, atau pemberi pinjaman individual) ataupun bentuk 
hukumnya (apakah LSM, koperasi, atau bank yang formal) 

 
2. Menerapkan kriteria pertanggungan yang jelas dan konsisten, seperti kualitas portofolio, jumlah 

nasabah, dan sustainabilitas. 
 

3. Mengembangkan produk keuangan dan bantuan teknis yang menyatu, sesuai dengan kebutuhan 
arus kas dan capacity-building LKM yang menjadi klien, bukannya rencana pembayaran atau bias 
metodologi yang telah tersusun. 

 
4. Memonitor LKM yang menjadi kliennya berdasarkan beberapa target kinerja yang telah ditetapkan 

secara hati-hati yang diterapkan secara ketat. 
 

5. Memiliki keahlian manajemen dan teknis yang kuat. 
 

6. Memiliki independensi politis, dengan anggota dewan non-pemerintah yang kuat dapat memastikan 
kebebasan Apex untuk mencapai misinya secara obyektif. 

 
Pemerintah dan lembaga donor memperlemah Apex ketika mereka mendorongnya agar tidak terlalu ketat dalam 
kriteria pertanggungan dalam rangka pemberian pinjaman secara lebih cepat atau untuk mengikutkan suatu 
LKM yang lebih disukai karena alasan politis. Apex harus mempunyai kemampuan untuk menahan dana dan 
melambat penyebaran pinjaman ketika kriteria yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi. 
 
Sementara lembaga Apex dapat menyediakan dana subsidi temporer bagi LKM yang merugi, Apex dan 
penyandang dananya juga mempunyai tanggung jawab untuk memperpendek dan mengurangi efek distorsi 
pasar yang disebabkan oleh operasi Apex. LKM yang menjadi klien tidak diharapkan  langsung menjadi mandiri 
ketika pertama kali memperoleh dana Apex. Tetapi Apex harus dituntut memiliki peningkatan kinerja dari waktu 
ke waktu, dan perlu mempunyai fleksibilitas untuk meningkatkan skala dan tingkat bunga pinjaman ketika klien 
LKM yang mulai mendekati kemandirian. 
 
Setelah suatu LKM memiliki akses pada sumber pendanaan komersial, peran Apex sebagai pemberi pinjaman 
skala besar harus dikurangi. Tentu saja, dalam fungsi pembiayaan dan penguatannya, suatu Apex yang baik 
yang telah melebihi tujuan-tujuannya harus menanggalkan fungsi-fungsi tersebut. Kebanyakan Apex 
menunjukkan naluri yang berkebalikan—mengarah pada pelestarian diri—yang merupakan suatu halangan pada 
pengembangan pasar jasa keuangan mandiri yang permanen untuk usaha-usaha yang sedang tumbuh. 

                                                 
3  Pengalaman dari 28 lembaga Apex yang beroperasi dalam batas pasar keuangan mikro yang luas dibahas 

dalam Levy, Fred, Apex Institutions in Microfinance, CGAP Occasional Paper No. 6 (Januari 2002). 
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Usaha Kecil Memiliki Preferensi Lembaga Keuangan yang Jelas  
 
Proyek survei pada usaha kecil mendokumentasikan lembaga keuangan yang pada saat ini 
memberikan pinjaman pada usaha kecil, serta lembaga keuangan yang diminati usaha kecil 
untuk mengajukan pinjaman pada masa yang akan datang. Tabel ringkasan disusun kembali 
pada Tabel 1. 
 

Tabel 1:  Lembaga Keuangan yang Menjadi Langganan dan Preferensi   
Usaha Kecil yang Disurvei 

 

 

Bagian dari 
Semua Pinjaman 
yang Diberikan 

pada Responden 
Survei Sejak 
tahun 2002 

Rata-rata Besar 
Pinjaman yang 
Diberikan pada 

Responden 
Survei (Juta Rp) 

Bagian Responden 
Survei yang 

menyatakan lembaga 
ini sebagai Sumber 

Pinjaman yang Paling 
Diinginkan pada 
Masa Mendatang 

Lembaga Keuangan    

BRI 47% 33 51% 
BCA 5% 106 15% 
Koperasi 12% 11 5% 
BPR 10% 8 0% 
BNI 3% 52 10% 
Bank JATIM 4% 36 5% 
BUMN 4% 15 2% 
Bank Danamon 2% 106 2% 
Bank Mandiri 2% 265 5% 
Program Pemerintah 2% 4 0% 
Bank Buana 1% 318 0% 
BBD 1% 110 0% 
Lippo Bank 1% 50 1% 
Bank Islam 0% 0 1% 
Lainnya 9% 60 4% 

 
 
Data mengenai lembaga Keuangan yang Menjadi Langganan dan Preferensi ini sangat 
konsisten dengan pilihan produk yang juga terungkap pada bagian lain dalam survei ini. 
Usaha kecil yang disurvei menilai jasa pembayaran lebih bermanfaat dibandingakn dengan 
kredit. Bagi usaha kecil yang membutuhkan kredit, sebagian besar menginginkan pinjaman 
yang lebih besar—rata-rata, Rp 79 juta—dibandingkan dengan yang mereka peroleh saat ini. 
 
Oleh karena itu, tidak mengejutkan bahwa lembaga yang tidak menawarkan pinjaman besar 
maupun tidak punya akses pada sistem kliring tidak banyak muncul dalam preferensi usaha 
kecil. Hal yang paling mengejutkan, tidak satupun usaha kecil yang menyatakan BPR sebagai 
lembaga tempat yang paling mereka inginkan untuk mengajukan permohonan pinjaman pada 
masa mendatang—di luar fakta bahwa BPR memberikan 10 persen dari semua pinjaman 
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yang diperoleh responden survei sejak 2002. Koperasi—juga merupakan sumber pinjaman 
yang penting sejak 2002—juga kurang diminati. 
 
Sebaliknya, lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman yang setidaknya dalam skala 
moderat dan jasa pembayaran yang baik banyak muncul dalam preferensi usaha kecil. BCA, 
sebagai contoh, menawarkan rata-rata skala pinjaman sebesar Rp 106 juta dan jasa 
pembayaran yang dianggap sempurna, dinyatakan oleh 15 persen calon peminjam usaha kecil 
sebagai lembaga yang paling mereka inginkan dalam pengajuan pinjaman, walaupun BCA 
hanya memberikan 5 persen pinjaman sejak 2002. 
 
Sedangkan BPR dan Koperasi mengisi ceruk pasar yang penting di Jawa Timur, usaha kecil 
tidak menganggap lembaga ini mampu memenuhi kebutuhan mereka yang terus meningkat. 
Sebagai gantinya, usaha kecil langsung melihat bank komersial Indonesia sebagai penyedia 
jasa keuangan pilihan mereka. 
 
 
Penyalur Kredit UKM Tidak Memerlukan Likuiditas Tambahan 
 
Preferensi tersebut menimbulkan keraguan mengenai perlunya pembentukan lembaga Apex 
untuk mendorong pembiayaan usaha kecil. Dalam urutan ranking pilihan, lima lembaga 
teratas yang diinginkan oleh usaha kecil dalam pengajuan pinjaman adalah BRI, BCA, BNI, 
Bank Jatim dan Bank Mandiri. Semua lembaga keuangan ini adalah tempat penyimpanan 
yang populer, dan tidak satupun yang menghadapi masalah likuiditas. 
 
Memang masih bisa diperdebatkan bahwa beroperasinya Apex akan bisa merubah penawaran 
kredit dan selanjutnya dapat merubah preferensi usaha kecil. Sebagai contoh, pada saat ini 
BPR memiliki fokus pada usaha mikro, dengan adanya akses pada pendanaan Apex maka 
mereka sangat berpotensi untuk menjadi sumber yang signifikan untuk pinjaman yang lebih 
besar yang dibutuhkan oleh usaha kecil. Beberapa pertanyaan yang penting bagi pembuat 
kebijakan meliputi: 
 
 Apakah memang dikehendaki untuk mengarahkan usaha kecil pada lembaga yang tidak 

ambil bagian secara penuh dalam sistem keuangan; 
 Apakah BPR akan memerlukan pelatihan untuk bergerak secara efektif dan secara hati-

hati dalam pasar usaha kecil; dan 
 Mekanisme apa yang  mungkin dibutuhkan BPR untuk mengatur dan menanggung risiko 

portofolio kredit usaha kecil. 
 
Secara lebih luas, penentu kebijakan telah menyatakan keinginan agar BPR melayani usaha 
mikro. Mekanisme baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan pinjaman BPR pada usaha 
kecil perlu dirancang agar dapat menghindari pergeseran nasabah BPR yang ada sekarang. 
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Penyalur Kredit Usaha Kecil Tidak Membutuhkan Subsidi 
 
Pinjaman usaha kecil di Jawa Timur perlu menjadi lebih kompetitif, efisien, dan berorientasi 
komersial, bukan sebaliknya. Tentu saja, hampir tidak ada alasan untuk memberi subsidi 
pada pinjaman usaha kecil dibandingkan dengan alasan untuk memberi subsidi pada 
pinjaman usaha mikro; pemasaran, monitoring dan biaya overhead lainnya lebih rendah 
dibandingkan dengan skala pinjaman, dan bank cukup terbiasa dengan pasar ini sehingga 
dapat menjalankan fungsi intermediasi secara komersial murni. 
 
Meskipun demikian, bank-bank tetap kurang fokus pada pasar usaha kecil sebagai sumber 
keuntungan yang signifikan. Sebagian besar perhatian bank pada pembiayaan usaha kecil 
lebih banyak disebabkan oleh hilangnya peluang pasar pinjaman skala besar yang 
berlangsung temporer dan oleh tekanan pemerintah secara tidak langsung, bukan oleh 
orientasi pasar strategis. 
 
Bahkan pada beberapa lembaga keuangan yang menyadari bahwa pinjaman usaha kecil 
merupakan bisnis yang menguntungkan, mereka kekurangan prioritas dalam alokasi staf dan 
sumber daya yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan. Seperti telah 
dibahas pada bagian lain laporan ini, solusi strategi dan produk—bukan pinjaman skala besar 
yang murah—diperlukan untuk mengurangi hambatan ini. 
 
Lembaga Apex dan aliran dana subsidinya bisa menguatkan kembali pandangan yang 
dominan bahwa pinjaman usaha kecil harus arahkan oleh kebijakan, bukannya keuntungan. 
Tentu saja, dampak jangka panjang Apex bisa negatif, jika, tampaknya mungkin, Apex 
menghalangi inovasi dengan menentukan parameter produk yang spesifik sebagai ganti atas 
dana murah. 
 
 
Membantu…Tetapi Tidak Beroperasi Seperti Apex Konvensional 
 
Bank di Jawa Timur memang memerlukan bantuan dalam melayani usaha kecil secara lebih 
efektif. Mereka memerlukan bantuan untuk merubah nasabah usaha kecil mereka menjadi 
peminjam usaha kecil. Mereka memerlukan bantuan untuk merancang produk yang lebih 
sesuai dengan kebutuhan usaha kecil. Dan mereka memerlukan bantuan untuk menciptakan 
dan menerapkan struktur organisasi yang memungkinkan usaha kecil menjadi suatu 
komponen inti dalam strategi pasarnya. 
 
Apex konvensional tidak menyediakan satupun bantuan semacam itu. Sebaliknya, dengan 
memberikan suntikan likuiditas dan subsidi di mana keduanya tidak diperlukan, Apex bisa 
semakin memperlambat munculnya suatu pasar pembiayaan usaha kecil yang bersemangat 
dan berjalan secara komersial. 
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SUATU MODEL ALTERNATIF:  APEX DENGAN FOKUS PADA INTERMEDIASI DAN  
KLIRING ANTAR BPR 

 
Oleh karena pemberi pinjaman usaha kecil di Jawa Timur—terutama bank komersial—tidak 
memerlukan lembaga Apex untuk meningkatkan portofolio mereka, maka proposal 
pembentukan Apex yang sekarang yang dikhususkan untuk BPR memiliki beberapa potensi 
untuk perluasan pasar. Seperti yang diharapkan, Apex akan melaksanakan tiga fungsi utama: 
 
 Menyediakan mekanisme kliring antar BPR; 
 Melaksanakan intermediasi dana antar BPR; dan 
 Mendistribusikan (wholesaling) dana donor yang terkumpul kepada BPR. 
 
Secara global, ada beberapa contoh untuk model semacam itu: asosiasi tingkat nasional yang 
berfungsi sebagai lembaga Apex untuk koperasi simpan pinjam juga melaksanakan 
intermediasi dana antar anggota mereka, menyaluran kelebihan simpanan dari daerah yang 
memiliki tingkat tabungan tinggi menjadi dana yang siap dipinjamkan ke daerah yang 
memiliki tingkat permintaan kredit yang tinggi. Lembaga Apex semacam itu juga dapat 
memberikan sistem kliring untuk koperasi yang tidak terkait. 
 
Penciptaan hubungan antar BPR semacam ini dapat memberikan manfaat pada BPR dan 
klien lain yang sejenis. BPR yang berkembang akan memiliki akses yang lebih baik pada 
pembiayaan untuk pertumbuhan portofolionya. BPR yang menjadi klien, disamping memiliki 
akses pada sumber pendanaan potensial yang lebih besar, mungkin pada akhirnya juga bisa 
menggunakan ratusan BPR tersebut sebagai jaringan cabang riil dengan kapasitas 
pembayaran yang diperluas. Hal ini akan merupakan perbaikan terhadap situasi yang ada 
sekarang, di mana BPR tidaklah diperkenankan untuk ambil bagian dalam sistem kliring 
yang digunakan oleh lembaga keuangan lain di Indonesia. 
 
 
Juga Menjalankan Distribusi Pinjaman Besar (Wholesaling)? 
 
Walaupun tidak banyak alasan untuk bersikap antusias terhadap potensi aktivitas distribusi 
pinjaman besar (wholesale) lembaga Apex baru, tapi memang benar bahwa beberapa BPR 
bisa menggunakan likuiditas tambahan secara produktif. 
 
BPR belum sesukses bank komersial dalam memobilisasi dana tabungan, sebagian karena 
mereka kecil dan sebagian lainnya karena batasan layanan yang disebabkan aturan ijin usaha 
mereka. Bagi beberapa BPR, masalah penghimpunan dana merupakan hambatan bagi 
pertumbuhan portofolio mereka. Dengan demikian, distribusi pinjaman besar (wholesale 
lending) yang ditawarkan Apex memungkinkan mereka untuk melayani tambahan nasabah 
usaha kecil, termasuk yang sedang dalam transisi dari usaha mikro menjadi usaha kecil—
beberapa nasabah transisi yang teridentifikasi dalam bagian lain laporan ini merupakan salah 
satu yang paling sulit untuk pelayanannya. 
 
Namun demikian, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah banyaknya BPR yang kurang 
memiliki kemampuan untuk menanggung dan mengatur risiko pinjaman usaha kecil. 
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Daripada sekedar menyalurkan pinjaman, mungkin lebih berguna menyusun struktur 
beberapa produk Apex sehingga risiko yang ditanggung BPR bisa dikurangi, baik melalui 
penyediaan ekuitas-kuasi, atau melalui pembelian partisipasi portofolio. Untuk pilihan yang 
kedua, pembelian pada masa mendatang harus didukung dengan kinerja fortofolio yang solid. 
 
Meskipun demikian, di luar produk, jumlah subsidi yang ditawarkan penyalurannya melalui 
operasi distribusi dana besar (wholesale) harus ditekan agar tetap minimum dan secara 
bertahap dihapuskan secepatnya. Jumlah dana yang besar dianggap dapat menciptakan 
potensi tekanan pembayaran yang signifikan. Aliran likuiditas dan subsidi yang besar tidak 
hanya bisa mengurangi peran pemberi pinjaman lain pada BPR (seperti Uka Bima), tapi juga 
dapat mengurangi apa yang seharusnya dilihat sebagai tekanan yang sehat untuk mendorong 
BPR untuk merger, berkonsolidasi, dan meningkatkan aktifitas penghimpunan dana. 
 
BPR Indonesia merupakan salah satu bagian sentral dalam strategi pemerintah untuk 
memberikan layanan keuangan yang handal bagi nasabah usaha mikro dan usaha kecil. Suatu 
lembaga Apex yang memiliki fokus pada intermediasi dan kliring (dan, pada tingkat yang 
lebih rendah, juga mendistribusikan pinjaman besar (wholesaling)) secara lebih jauh dapat 
meningkatkan kemampuan BPR untuk melayani segmen ini dengan pendanaan dan produk 
yang dibutuhkan usaha-usaha yang sedang tumbuh. 
 
 
Fungsi Apex pada Setiap Lembaga Keuangan 
 
Bagaimanapun juga, ada pilihan lain yang lebih berorientasi ke pasar untuk peningkatan 
produk yang ditawarkan BPR. Secara khusus, mungkin ada manfaat yang lebih besar dengan 
mereformasi batasan peraturan yang saat ini menghalangi ikatan antara bank komersial dan 
BPR (khususnya antara bank pembangunan daerah dan BPR milik pemerintah daerah). 
Dengan memperbolehkan (dan mendorong) bank untuk menyediakan lebih banyak dana dan 
jasa lain pada BPR maka semua pihak akan memperoleh manfaat, tanpa tergantung pada 
operasi Apex yang bersubsidi. BPR akan memiliki akses pada sistem kliring nasional dan 
sumber dana yang siap digunakan dengan tingkat harga komersial, bank akan memiliki 
jaringan kerja yang signifikan yang telah menjangkau nasabah usaha mikro dan usaha kecil; 
dan nasabah akan memperoleh akses secara penuh pada semua produk dan jasa perbankan 
yang dibutuhkan dalam pertumbuhan usahanya. Biaya dan manfaat pelaksanaan upaya 
tersebut melalui lembaga keuangan yang sudah ada perlu dibandingkan dengan biaya dan 
manfaat dari Apex. 





 
 
 

Kesimpulan dan Ringkasan Rekomendasi  

37 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Hasil kegiatan riset jangka pendek ini menyarankan beberapa cara yang efektif untuk 
program yang akan datang untuk memudahkan ekspansi jasa keuangan yang komersial untuk 
usaha kecil di Jawa Timur. Secara umum, rekomendasi ini juga dapat diterapkan di bagian 
lain Indonesia, jika JBIC dan Bappenas perlu memperluas fokus geografis dalam mengadopsi 
studi ini. 
 
Rekomendasi Tim peneliti terbagi menjadi tiga kategori: 1) mengarahkan inisiatif dengan 
lembaga keuangan untuk memperluas pembiayaan usaha kecilnya, 2) reformasi kebijakan 
untuk memudahkan formalitas usaha kecil, dan 3) inisiatif informasi untuk memastikan 
bahwa usaha kecil mengetahui strategi yang terbaik untuk mengakses kredit. Akhirnya, 
bagian ini ditutup dengan rekomendasi mengenai bagaimana proyek infrastruktur lokal dan 
proyek lain yang ditujukan untuk peningkatan lingkungan ekonomi daerah dapat 
memaksimalkan efeknya pada iklim untuk pinjaman usaha kecil. 
 
 

MENUTUP KESENJANGAN SKALA PINJAMAN:  BEKERJASAMA DENGAN BANK UNTUK 
MENGEMBANGKAN PEMBIAYAAN USAHA KECIL MELALUI PENINGKATAN STRATEGI DAN 

PRODUK 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan penting yang masih perlu dilaksanakan pada 
perbankan adalah meningkatkan penyaluran jasa keuangan pada usaha kecil secara 
komersial. Tantangan yang dihadapi adalah pada level startegi dan produk. 
 
Secara strategis, bank memerlukan dorongan dan bantuan dalam penggunaan alat yang bisa 
mengukur profitabilitas berbagai lini produk mereka. Jika analisis semacam ini belum 
dilaksanakan, bank akan tetap kekurangan data yang bisa digunakan sebagai dasarkan 
keputusan strategis untuk fokus pada segmen pasar usaha kecil. Sebagai tambahan, beberapa 
bank juga memerlukan bantuan dalam pengembangan produk yang terkait langsung dengan 
dengan kebutuhan usaha kecil, khususnya usaha kecil yang sedikit di atas skala usaha mikro. 
 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tim proyek merekomendasikan dua aktivitas yang perlu 
dipertimbangkan dalam program JBIC yang akan datang: 
 
 
Dana Inovasi Kredit 
 
Dana Inovasi Kredit akan menggunakan dana pinjaman JBIC untuk memberikan pembiayaan  
non-subsidi kepada bank yang mengembangkan portofolio usaha kecil mereka. Bank-bank 
yang berpartisipasi akan menganalisis profitabilitas produk mereka, dan menerima 
pembayaran insentif untuk operasi yang bisa memberikan keuntungan, misalnya, mencapai 
profitabilitas portofolio sebesar 1:2. Dana tersebut bisa diberikan baik untuk bank komersial 
maupun BPR, termasuk pada lembaga keuangan denga fokus usaha mikro yang berkeinginan 
untuk memberikan pinjaman usaha kecil pada nasabahnya yang tumbuh. 
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Kehati-hatian harus selalu diperhatikan dalam merancang program sektor keuangan yang 
menggunakan fasilitas pinjaman. Dalam banyak kasus, tingkat suku bunga dibawah suku 
bunga pasar seringkali menghambat pengembangan lini produk yang benar-benar komersial 
yang akan tetap berlanjut setelah dana donor ditarik. Sementara sebagian besar rancangan 
yang ada sekarang menyadari pentingnya pemberian subsidi pada tingkat suku bunga yang 
harus dibayar peminjam ritel (akhir), maka sama pentingnya untuk mengatur dan menyusun 
struktur subsidi yang diterima oleh lembaga keuangan yang berpartisipasi yang bertindak 
sebagai perantara sehingga dapat memberikan insentif makimum agar bisa berhasil. 
 
Pendekatan konvensional dengan pemberian subsidi biaya dana (cost of fund) pada lembaga 
keuangan yang berpartisipasi dapat menimbulkan dua efek negatif. Pertama, pembiayaan 
dengan tarif di bawah pasar pada portofolio yang menjadi target menunjukkan bahwa bisnis 
yang menjadi target tersebut hanya dilaksanakan untuk tujuan-tujuan kebijakan, dan pasti 
tidak bisa bertahan tanpa subsidi. Kedua, dengan memberikan penghematan biaya yang besar 
pada lembaga keuangan yang berpartisipasi melalui penyaluran pinjaman dengan tarif di 
bawah pasar, program semacam ini cenderung mengurangi insentif untuk meningkatkan 
efisiensi (profitabilitas) melalui sarana produk harga, dan penyesuaian proses yang normal. 
  
Melalui Dana Inovasi Kredit, JBIC bisa mengimplementasikan suatu pendekatan yang lebih 
mandiri, dengan menggabungkan dana pinjaman dengan suatu paket insentif dan, ketika 
perlu, memprogramkan bantuan teknis yang berkelanjutan. Lembaga keuangan yang 
berpartisipasi yang tertarik untuk mengembangkan pinjaman usaha kecilnya akan diminta 
untuk menganalisis biaya dan keuntungan tiap lini produk mereka, menetapkan suatu garis 
dasar tingkat profitabilitas per-produk. Dukungan analitis dan, pada tingkat tertentu 
diperlukan, bantuan pengembangan produk, bisa diberikan pada lembaga keuangan yang 
berpartisipasi sebagai bagian dari proyek. 
 
Selanjutnya, pinjaman akan diberikan pada masing-masing lembaga keuangan yang 
berpartisipasi ketika portofolio pinjaman usaha kecilnya telah berkembang. Namun 
demikian, tarif pinjaman pada lembaga keuangan yang berpartisipasi akan ditetapkan sama 
atau mendekati biaya dana (cost of fund) aktual lembaga tersebut. Di luar tingkat bantuan 
teknis yang telah disetujui, semua insentif finansial untuk lembaga keuangan yang 
berpartisipasi akan dikaitkan dengan profitabilitas portofolio, mungkin dengan perbandingan 
1:2. Sebagai contoh, suatu bank yang berhasil mengembangkan portofolio usaha kecilnya 
dan mencapai rata-rata keuntungan sebesar 5 persen dapat diberikan “bonus” sebesar 2.5 
persen dari fasilitas proyek. Biaya-biaya seperti itu bisa dengan mudah ditutup dengan 
margin antara pinjaman (dengan subsidi tinggi) yang disalurkan JBIC kepada pemerintah, 
dan tarif pinjaman (komersial) yang diberikan pemerintah kepada lembaga keuangan yang 
berpartisipasi. Tentu saja, masih ada sisa margin yang cukup besar yang memungkinkan 
pemerintah untuk membentuk batasan untuk mengantisipasi risiko nilai tukar yen:rupiah. 
 
Ada beberapa keuntungan dari  rancangan seperti ini, antara lain: 
  
 Pinjaman yang diberikan kepada peminjam-akhir memakai suku bunga sesuai dengan 

tingkat komersial; 
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 Insentif bagi lembaga keuangan yang berpartisipasi yang menjalankan operasional yang 

menguntungkan dan efisien; dan 
 
 Hubungan teknis dan finansial yang berkesinambungan yang tercipta antara proyek dan 

lembaga keuangan yang berpartisipasi. 
 
 
Kerja Intensif dengan lembaga keuangan yang terpilih  
 
Salah satu alternatif (atau tambahan) model atas Dana Inovasi Kredit adalah dengan 
bekerjasama dengan satu atau lebih bank secara lebih intensif. Di masa lalu, sebagian besar 
donor sudah mencoba dengan berbagai tingkat kesuksesan dalam bekerjasama dengan 
lembaga keuangan yang kuat atau yang terdepan dalam pengelolaan satu paket pembiayaan, 
bantuan teknis, investasi, dan insentif. Namun demikian, mungkin juga ada keuntungan 
untuk bekerjasama secara intensif dengan penyalur pinjaman UKM yang sekarang ini 
sedang mengalami kesulitan, tetapi yang memiliki potensi strategis.  
 
Di dua negara di luar Indonesia, Bank Dunia dan USAID telah sudah mencapai hasil yang  
dramatis dan cepat dari pembiayaan kontrak manajemen eksternal pada bank yang gagal 
dengan jaringan ritel yang besar. Dengan memfokuskan kembali lembaga-lembaga tersebut 
pada pasar ritel berpendapatan-rendah dan usaha kecil, kontraktor manajemen telah mampu 
mengembalikan profitabilitas, sekaligus memberikan jasa keuangan bernilai tinggi pada 
jutaan nasabah baru. Salah satu bank (sekarang merupakan pembayar pajak terbesar di 
Mongolia) telah berhasil sejak diprivatisasi pada satu investor swasta yang telah menjaga 
fokus pasar bank tersebut. Bank lainnya (penyedia jasa keuangan ritel terbesar di Tanzania) 
akan diprivatisasi dalam tahun ini. 
 
Di Indonesia, kesempatan seperti itu mungkin telah muncul dari bank yang baru-baru ini 
kolaps, Bank Dagang Bali (BDB). Dulunya bank ini terkenal dengan keberhasilannya dalam 
pembiayaan usaha kecil dan usaha mikro, namun bank ini telah dihancurkan oleh korupsi 
pemiliknya sendiri, tetapi portofolio usaha kecil yang penting masih tetap ada—serta jaringan 
cabang yang berharga di Bali dan NTB—satu area yang potensial untuk fokus strategis bagi 
upaya pembiayaan mikro JBIC pada masa depan. Sementara bank tersebut direncanakan 
untuk dilikuidasi, penyediaan pembiayaan oleh JBIC bisa tetap memelihara dan secara 
dramatis meningkatkan lembaga tersebut, dan secara cepat menciptakan suatu model 
penyedia jasa keuangan bagi usaha kecil dan usaha mikro di wilayah Indonesia timur. 
 
Dalam skenario ini, dana pinjaman JBIC bisa digunakan untuk membiayai pemerintah dalam 
penjaminan depositor Bank Dagang Bali—dalam kondisi bahwa BDB tetap terbuka dan 
terfokus, melalui kontrak manajemen, pada pasar usaha kecil dan mikro. BDB kemudian bisa 
diprivatisasi dalam 3-5 tahun, sehingga tercipta satu pemain permanen dalam pembiayaan 
skala-kecil dan sekaligus memberikan keuntungan yang siginifikan kepada pemerintah. 
 
Pilihan antara bekerjasama dengan pemimpin pasar dan berpaling pada lembaga keuangan 
yang sedang kesulitan tetapi bernilai strategis berimplikasi pada tingkat sumber daya dan 
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hasil yang berbeda. Jika bekerjasama dengan pemimpin pasar, program ini bisa mengambil 
suatu pendekatan yang relatif "lepas tangan", hanya menetapkan tujuan dan insentif yang 
didukung dengan bantuan teknis sesuai kebutuhan, tetapi membiarkan bank untuk 
menerapkan pendekatan mereka sendiri. Untuk pendekatan yang lain, akan dibutuhkan suatu 
upaya konsultan yang lebih intensif, tetapi tingkat pengawasan yang lebih tinggi terhadap 
hasil bisa mendorong ke arah kemajuan yang lebih cepat dan dramatis menuju sasaran 
program. 
 
 
MENUTUP KESENJANGAN FORMALISASI:  REFORMASI KEBIJAKAN UNTUK MEMUDAHKAN 

FORMALISASI USAHA DAN MENGEFEKTIFKAN PROSES PINJAMAN 
 
Reformasi kebijakan dapat memberikan dampak yang penting dalam peningkatan akses 
UKM pada kredit melalui dua cara kunci: dengan mempermudah formalisasi usaha kecil dan 
dengan mengefektifkan proses pinjaman. 
 
Hasil kerja melalui kebijakan bisa melebihi lingkup program "sektor keuangan" yang biasa—
dan manfaat solusi kebijakan mungkin bisa berkembang luas melebihi sektor keuangan itu 
sendiri. Pekerjaan substansial terhadap beberapa reformasi telah dilaksanakan. Beberapa 
program efektif untuk inisiatif reformasi yang dapat disusun dalam pekerjaan persiapan ini 
telah selesai dirancang, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 

 
1. Bantuan teknis (jika dibutuhkan) untuk mendukung peningkatan skala pinjaman yang 

mengharuskan adanya NPWP dari Rp 50 juta ke Rp 100 juta; 
 
2. Dana pinjaman untuk mendukung sertifikasi tanah secara masal, terutama pada area 

dengan konsentrasi usaha kecil yang tinggi; 
 
3. Dana Pinjaman untuk mendukung pengembangan “unit pelayanan satu atap” pada kantor 

perijinan yang mengeluarkan semua surat ijin yang diperlukan, terutama SIUP, di area 
dengan konsentrasi usaha kecil yang tinggi; dan  

 
4. Dana pinjaman dan bantuan teknis untuk mendukung penyederhanaan pajak dan upaya 

penyebarluasan untuk menginformasikan dan meyakinkan usaha kecil tentang kewajiban 
dan hak mereka setelah memperoleh NPWP. 
 

Berdasarkan pengalaman, sampai saat ini baik di Indonesia dan di tempat lain, pendekatan 
yang paling efisien untuk mencapai keberhasilan reformasi dalam bidang ini adalah dengan 
membuatnya sederhana dan umum, tidak dengan mencoba memberikan "perlakuan khusus" 
pada usaha kecil. Dengan demikian, cara terbaik untuk memfokuskan dampak reformasi pada 
usaha kecil adalah dengan mulai menerapkan perubahan itu di area yang telah mempunyai 
konsentrasi aktivitas usaha kecil yang relatif tinggi. Sebagai tambahan, reformasi semacam 
itu kemungkinan besar dapat memberikan efek kumulatif yang saling memperkuat terhadap 
akses usaha kecil pada kredit. Dengan mengkonsentrasikan berbagai upaya percontohan pada 
area terpilih yang memiliki konsentrasi usaha kecil yang tinggi, peningkatan yang signifikan 
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dalam akses keuangan dan lingkungan usaha di daerah setempat dapat dicapai dalam jangka 
waktu yang relatif pendek. 
 
Dampak peningkatan dalam lingkungan usaha ini kemudian bisa dimonitor (dengan data 
dasar yang berasal dari proyek yang sedang berjalan dan sumber lain) baik melalui proporsi 
bisnis kecil melaksanakan formalisasi dan yang memperoleh sertifikat atas tanah mereka dan 
melalui frekuensi dan tingkat pinjaman usaha kecil. Kami berharap bahwa dampaknya bisa 
substansial, sehingga menciptakan suatu efek demonstrasi kuat yang bisa membuka pintu 
untuk replikasi reformasi di bagian lain negeri ini. 
 
Kemajuan dapat juga direalisasikan melalui upaya reformasi pada beberapa hal yang sampai 
saat ini masih kurang diperhatikan. Walaupun upaya-upaya ini akan membutuhkan investasi 
yang lebih besar di depan dalam perancangannya, tim proyek penelitian juga 
merekomendasikan beberapa hal berikut untuk dipertimbangkan: 
 
1. Bantuan teknis untuk meninjau ulang dan merekomendasikan perubahan kepada sistem 

notarial; 
 
2. Bantuan teknis untuk mendukung upaya perubahan dalam pendaftaran jaminan; 
 
3. Bantuan teknis untuk memberikan pendapat legal mengenai efek, dari perspektif bank 

dan BPR, revisi yang dinantikan dalam aturan hukum aset bergerak dan 
merekomendasikan modifikasi sesuai kebutuhan; dan 

 
4. Pengembangan teknis dengan Bank Indonesia dalam peningkatan aturan pada perlakuan 

jaminan dalam penentuan cadangan penghapusan pinjaman terhadap pinjaman usaha 
kecil dan mikro. 

 
 

MENUTUP KESENJANGAN INFORMASI:  BEKERJA UNTUK MENINGKATKAN INFORMASI 
UNTUK DAN MENGENAI USAHA KECIL  

 
 
Informasi bagi Usaha Kecil 
 
Salah satu temuan survei adalah bahwa peminjam potensial yang berkualitas sering kali tidak 
mengetahui strategi yang paling efektif untuk mengakses kredit. Hal yang perlu dikerjakan 
oleh bank dan asosiasi UKM  bekerjasama dengan Bank Indonesia adalah penyebarluasan 
informasi kepada usaha kecil mengenai pendekatan terbaik dalam menemukan dan 
bekerjasama dengan suatu bank. 
 
Informasi Mengenai Usaha Kecil 
 
Sebagai hasil pengalamannya bekerja dengan data statistik dari  BPS dan Bank Indonesia, 
tim peneliti menemukan potensi yang sangat baik untuk meningkatkan kegunaan data yang 
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ada dengan perubahan yang relatif kecil. Oleh karena itu tim proyek penelitian 
merekomendasikan: 
 
1. Bantuan teknis pada BPS untuk meningkatkan komponen keuangan sensus dan survei 

UKM, termasuk memperbaiki akomodasi berbagai definisi pembiayaan UKM (terutama 
informasi ukuran pinjaman agar terkait secara lebih baik dengan data dari Bank 
Indonesia), dan 

 
2. Bantuan teknis pada Bank Indonesia untuk meningkatkan akurasi dan isi database 

pinjaman usahanya sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai 
pinjaman usaha baik dari sisi distribusi ukuran maupun ringkasan karakteristik lainnya. 
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TERMS OF REFERENCE 
Mengenai 

Studi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah  
 

1. Latar Belakang  
 
Pengembangan kesempatan kerja produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dapat membawa 
dampak efektif terhadap pengurangan kemiskinan. Bagaimanapun juga, kinerja kesempatan kerja 
perekonomian Indonesia masih belum membaik sejak krisis moneter pada akhir 1997. Sementara itu, 
setiap tahun diperkirakan ada sekitar 2.5 juta pendatang baru dalam pasar tenaga kerja, dan hanya ada 
sedikit prospek peningkatan permintaan untuk menyerap kelebihan suplai dalam pasar tenaga kerja. 
 
Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut "UKM") di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik  
(BPS) dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menyumbang sekitar 63.3% 
Produksi Nasional Bruto (GNP) (tidak termasuk industri minyak dan gas), dan menyerap 99% (terdiri 
dari 88.7% usaha mikro, 10.74% usaha menengah) angkatan kerja aktif sehingga memiliki peran 
penting dalam pengembangan sosio-ekonomi di Indonesia. UKM Indonesia merupakan entitas usaha5 
yang beroperasi dalam berbagai bidang usaha seperti pengolahan hasil pertanian, keramik, 
pengolahan kayu, perdagangan, dan jasa. Merubah sifat UKM agar menjadi berorientasi pada 
pertumbuhan melalui realisasi potensinya dalam hal penguatan daya saing dan peningkatan kapasitas 
produktif tenaga kerjanya akan menjadi jalan yang penting untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan.  
 
Pembiayaan merupakan aset usaha prasyarat bagi UKM yang berorientasi pertumbuhan. Walaupun 
berbagai jasa keuangan formal dan informal telah diarahkan pada entitas usaha kecil dan menengah, 
namun sekitar 70% pengusaha UKM terpaksa masih harus menyediakan dana dari modal sendiri 
untuk memulai usaha. Menghilangkan hambatan yang menghalangi UKM untuk mengakses kredit 
adalah salah satu isu utama yang mendesak untuk mentransformasi UKM menjadi UKM yang 
berorientasi pertumbuhan. 
 
 
2. Tujuan Studi 
 
Dengan memfokuskan pada isu akses UKM pada pembiayaan untuk mendorong transformasi menjadi 
UKM yang berorientasi pertumbuhan di satu propinsi tertentu, studi ini bermaksud (1) untuk 
mengukur dampak akses kredit terhadap pertumbuhan dan kesempatan kerja UKM; (2) untuk 
mengidentifikasi hambatan yang menghalangi akses kredit terhadap UKM dan mengusulkan 
solusinya; (3) untuk merancang produk keuangan untuk lembaga keuangan lokal di tingkat propinsi 
dengan mencerminkan kebutuhan UKM dan mengurangi risiko yang ada sehingga dapat memastikan 
aksesibilitas jasa keuangan; dan (4) untuk mengusulkan mekanisme APEX (bank tingkat kedua) di 
tingkat propinsi untuk UKM dan lembaga keuangan lokal di daerah studi. 
 
 
3. Hipotesis 
 
1) Di antara faktor yang mempengaruhi pertumbuhan UKM dalam hal penjualan kotor, akses pada 

                                                 
5  Definisi UKM: Menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995, definisi Usaha mikro-kecil didasarkan pada aset 

total maksimum sebesar Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan  volume/perputaran maksimum 
Rp 1 triliun per tahun. Usaha Menengah didasarkan pada aset total maksimum Rp 10 triliun  tidak termasuk 
tanah dan bangunan dan  volume/perputaran maksimum Rp 50 triliun per tahun. 
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pembiayaan memberikan dampak yang lebih besar terhadap hal tersebut. 
2) Di antara faktor yang mempengaruhi penciptaan kesempatan kerja oleh UKM, akses pada 

pembiayaan memberikan dampak yang lebih besar terhadap hal tersebut. 
3) Produk keuangan yang dirancang dengan mencerminkan kebutuhan UKM dan mengurangi risiko 

penyalur pinjaman juga dapat memastikan akses pada pembiayaan. 
  
 
4. Tujuan Spesifik 
 
1) Untuk mengetahui karakteristik UKM dalam hal potensi pertumbuhan, produktivitas, 

profitabilitas, dan kapasitas penciptaan lapangan kerja dengan informasi yang relevan6; 
2) Untuk mengetahui karakteristik jasa keuangan untuk UKM dalam hal persyaratan, kondisi, dan 

jasa non-keuangan lainnya; 
3) Untuk mengidentifikasi faktor pendorong yang mempengaruhi pertumbuhan dan penciptaan 

kesempatan kerja UKM, dalam hal penjualan kotor dan jumlah tenaga kerja secara berturutan; 
4) Untuk mengidentifikasi pengaruh akses pada pembiayaan terhadap pertumbuhan dan penciptaan 

kesempatan kerja UKM, dalam hal penjualan kotor dan jumlah tenaga kerja secara berturutan; 
5) Untuk merancang produk keuangan yang mencerminkan kebutuhan UKM dan mengurangi risiko 

penyalur pinjaman sehingga dapat mendorong akses pada jasa keuangan formal; 
6) Untuk menunjukkan  pro-kontra atas produk keuangan yang diusulkan, dan memberikan 

rekomendasi kebijakan untuk mempromosikan produk keuangan yang dirancang dalam studi 
tersebut. 

7) Untuk memberikan usulan mengenai mekanisme APEX (bank tingkat kedua) di tingkat propinsi 
untuk UKM dan lembaga keuangan lokal di daerah studi tersebut. 

 
 
5. Penentuan Wilayah 
 
Satu daerah sebagai area studi akan dipilih di antara Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa 
Timur. Area studi akan diputuskan berdasarkan konsultasi dengan pemerintah Indonesia. 
 
 
6. Metode Penghimpunan Data 
 
1) Menghimpun data primer Statistik Usaha Skala Kecil dan Mikro Indonesia (ISSME) yang telah 

diselenggarakan secara tahunan sejak tahun 1996. 
2) Melaksanakan survei komplementer pada usaha kecil dan mikro di area studi dengan maksud 

untuk melengkapi ISSME dan menyerap aspek kualitatif UKM seperti hambatan yang dirasakan 
oleh pemilik UKM dalam kaitan dengan meningkatkan usahanya, dan lain sebagainya. 

 
 
7. Metode Analisis 
 
1) Analisis deskriptif terhadap UKM untuk mengetahui karakteristik potensi pertumbuhan, 

produktivitas, profitabilitas, dan kapasitas penciptaan kesempatan kerja; 
2) Analisis deskriptif terhadap jasa keuangan untuk UKM dipandang dari sudut persyaratan, kondisi, 

dan jasa non-keuangan lainnya;  

                                                 
6  Akses pada pasar input dan output, akses pada pembiayaan, akses pada bantuan teknis dan manajemen, akses 

pada infrastruktur dasar, lama beroperasi, dan karakteristik pemilik usaha dan pekerjanya seperti tingkat 
pendidikan, umur, jenis kelamin, dan pengalaman kerja.  
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3) Penyusunan model ekonometri yang mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
dan penciptaan kesempatan kerja UKM;  

4) Penyusunan model ekonometri yang mengidentifikasi pengaruh akses pada pembiayaan terhadap 
pertumbuhan dan penciptaan kesempatan kerja UKM; 

5) Merancang produk keuangan yang didasarkan pada kebutuhan dan dengan mengurangi risiko 
penyalur pinjaman sehingga dapat memastikan aksesibilitas UKM pada jasa keuangan; 

6) Merancang mekanisme APEX (bank tingkat kedua) di tingkat propinsi untuk UKM dan lembaga 
keuangan lokal di daerah studi tersebut. 
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INSTRUMEN SURVEI BANK KANTOR PUSAT DAN CABANG  
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Kuesioner, Wawancara Dengan Kantor Pusat/Wilayah    (bhin2) 
 
I.  Pengenalan 

• Studi ini membandingkan produk dan pelayanan bank untuk usaha kecil di Jawa 
Timur. 

• Hasil studi ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dilaporkan berdasrkan 
kategori bank.  

• Studi ini melengkapi survey usaha kecil di Jawa Timur yang telah selesai 
dilaksanakan. 

• Laporan akhir akan mengkombinasikan hasil dari kedua studi untuk menganalisa dan 
memberikan rekomendasi mengenai kesenjangan yang ada dalam pembiayaan pada 
usaha kecil.  

• Hasil survei ini terutama ditujukan pada lembaga keuangan, yang nantinya bisa 
mereka gunakan untuk meningkatkan pelayanan mereka pada segmen pasar yang 
penting ini. 

  
II.  Identitas/ Kontak Informasi 
 

Nama Bank     _________________________________________ 

Alamat    _________________________________________ 

Nama Responden     _________________________________________ 

Posisi     _________________________________________ 

Nomor Telepon Kontak     _________________________________________ 

 

Nama Pewawancara     _________________________________________ 

Tanggal     _________________________________________ 

Nomor Wawancara     _________________________________________ 
 
III. Tinjauan Usaha        
 
1. Diantara 3 pilihan dibawah ini, manakah segmen yang paling penting bagi bank Anda 

(Pilih satu)   
 Sekarang Akan Datang 

kredit   
tabungan   

layanan jasa (atm, transfer, produk kartu, L/C, dll)        
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2. Pada penyaluran dana (kredit), dari pilihan dibawah ini, manakah yang paling penting 

bagi bank Anda (Pilih satu atau lebih) : 
 

 Sekarang Akan Datang 
pinjaman untuk usaha mikro (0 – 50 jt)   

pinjaman untuk usaha kecil (50 – 500 jt)   
pinjaman untuk usaha menengah dan besar (>500 jt)   

kredit konsumsi untuk pegawai   
kredit konsumsi lainnya (KPR, KKB, kartu kredit, dst.)       

3. Secara geografis, dari manakah debitur (untuk pinjaman usaha) bank Anda berasal 
(pilih satu):  

 
 Sekarang Akan Datang 

kota   
sebagian besar kota dan sedikit desa   

seimbang antara kota dan desa   
sebagian besar desa dan sedikit kota   

desa   
 

4. Sebutkan sektor-sektor terpenting bagi bank Anda untuk pinjaman usaha (Pilih satu 
atau lebih): 

 

 Sekarang Akan Datang 
pertanian, perikanan, peternakan    

perdagangan ritel    
restoran(termasuk warung) & hotel   

perdagangan grosir/suplier/distributor   
Manufaktur & industri   

Konstruksi   
Transportasi   

Jasa-jasa    
Lain-lain   

 
IV. Portofolio Kredit Usaha Kecil  

 
5.  Pada Des. 2003, bagaimana komposisi portofolio pinjaman Bank Anda di Jawa Timur : 
 
Total Pinjaman Rp. Outstanding  Jumlah Rekening Rp. per Rekening 

Konsumsi    

Modal kerja    

Investasi    

Total    

 



 
 
 

 

B-5 

6. Berapa besar portofolio penyaluran pinjaman bank Anda untuk KUK di Jawa Timur?  
(  __ actual __ estimate) 

 
KUK Lending / Pinj. 
KUK 

Rp. Outstanding  Jumlah Rekening Rp. per Rekening 

KUK Konsumsi    

KUK Modal Kerja    

0 - 50 jt    

> 50 – 100 jt    

>100 – 500 jt    

KUK Investasi    

0 - 50 jt    

> 50 – 100 jt    

>100 – 500 jt    

Total KUK    

 
V. Kredit Usaha Untuk Peminjam Baru  
 
7. Secara rata-rata, berapa banyak  peminjam baru untuk pinjaman usaha yang bank 

Anda bisa peroleh per bulan di Jawa Timur?  
____________ rekening per bulan 

8. Pada umumnya, berapa besar nilai  pinjaman usaha bagi peminjam baru di Bank 
Anda? (Sebutkan besar pinjaman yang diberikan, atau maks. plafond untuk pinjaman 
rekening koran)  

Terendah Rata-rata Tertinggi 

Rp Rp Rp 
 
9. Apakah bank Anda memonitor banyaknya dan/atau besarnya pinjaman usaha pada 

peminjam baru sebagai bagian dari sistem informasi manajemen?  
Ya   /  Tidak 
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VI. Produk-produk Pinjaman  
 

10. Apakah bank Anda menyediakan produk-produk kredit konsumsi seperti di bawah 
ini:  
  

Produk Kredit Konsumsi Yes/No Ann. Rate Flat/Eff. Fixed/Revw Provisi Biaya Adm. 

KPR (pemilikan rumah)       

KKB (kendaraan bermotor)       

Kartu kredit - Visa, dst.       

Kredit kepegawaian       

Lain-lain (Sebutkan, bila 
ada) : 

 

      

 
11. Jelaskan produk-produk kredit usaha yang disediakan bank anda:  
 

    Produk #1  Produk #2   Produk #3 
Nama Produk 
Kredit Modal 
Kerja: 

   

Loan Type (rekening 
koran, kredit angs.):  

   

Loan Size (Rp. Jt.):  min Max Min max min Max 

Jangka Waktu 

(Bln): 

min avg Max Min Avg max Min avg Max 

Tipe suku bunga 
(flat/ efektif) 

Flat / efektif Fixed/reviewable Flat / efektif fixed/reviewable Flat / efektif fixed/reviewable 

Interest Rate 
(Ann.): 

0 – 50 
jt 

> 50 – 
500 jt > 500 jt 

0 – 50 
jt 

> 50 – 
500 jt > 500 jt 

0 – 50 
jt 

> 50 – 
500 jt > 500 jt 

Min:          

Avg.:          

Max:          

Provisi:          

Biaya 
Adm: 

         

Jika r/k, 
pembayaran 
minimum: 

   

Incentives: 
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Fitur/fasilitas lain: 
 
 
 

   

Nama Produk 
Kredit Investasi : 

   

Loan Type (rekening 
koran, kredit angs.):  

   

Loan Size (Rp. 

Jt.):  

min Max Min max min max 

Jangka Waktu 

(Bln): 

min avg Max Min Avg max Min avg max 

Tipe suku bunga 
(flat/ efektif) 

Flat,/efektif fixed/reviewable flat,/efektif fixed/reviewable flat,/efektif fixed/reviewable 

Interest Rate 
(Ann.): 

0 – 50 
jt 

> 50 – 
500 jt > 500 jt 

0 – 50 
jt 

> 50 – 
500 jt > 500 jt 

0 – 50 
jt 

> 50 – 
500 jt > 500 jt 

Min:          

Avg.:          

Max:          

Provisi:          

Biaya 
Adm: 

         

Jika r/k, 
pembayaran 
minimum: 

   

Incentives: 
 
 

   

Fitur/fasilitas lain: 
 
 

   

 
 
 
VII. Tingkat suku bunga Simpanan saat ini  

       Rata-Rata  
12. Deposito Rupiah (Dec., Ann.)  ______ % per tahun 

13. Cost Of Fund (Dec., Annual)    ______ % per tahun 

14. Apakah bank Anda menggunakan sumber dana khusus untuk pinjaman usaha kecil? 
Ya   /   Tidak 
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 Jika YA, apa dan berapa biayanya per tahun? 

 ______________________________________________        ________ per tahun 
 
 
VIII. Target pertumbuhan untuk 2004  
15. 

 Target Pertumbuhan 2004 (%) 
Produk Kredit Dalam Rp. Outstanding Dalam Jumlah Rekening 

Keseluruhan kredit   

Konsumsi   

Modal Kerja   

Investasi   

KUK    

KUK Modal Kerja   

KUK Investasi   

 
IX. Targets  laba (ROEA, ROL) untuk Portofolio 2004 (% ROEA sebelum pajak 

berdasarkan tipe pinjaman) 
 16. 

 Target Laba 2004 
Produk Kredit Dalam % dari Rp. Outstanding (ROEA) 

Keseluruhan kredit  

Konsumsi  

Modal Kerja  

Investasi  

KUK   

KUK Modal Kerja  

KUK Investasi  

 
 
X. Sumber Daya Manusia – Standar Beban Kerja per AO, Pengaturan Staf & 

Perekrutan  
 
17. Apakah bank Anda memiliki standar mengenai banyaknya rekening pinjaman (atau 

total nilai Rp)  portofolio yang bisa di tangani oleh seorang AO?  
Ya  /  Tidak 
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18. Jika ya, berapa banyak pinjaman untuk usaha kecil (Rp. 50 – 500 jt) yang bisa 
ditangani oleh seorang account officer menurut standar tersebut?  

Minimum : ________  pinjaman per AO            Maximum : ________  pinjaman per AO 
 

19. Apakah bank Anda memiliki target berapa banyak peminjam baru yang harus 
didapatkan oleh seorang account officer per bulan?  

Ya  /  Tidak 
 

20. Saat ini apakah bank anda memiliki cukup pegawai untuk melayani peminjam usaha 
kecil yang ada?  

Yes    /    No 
 

21. Saat ini apakah bank anda memiliki cukup pegawai untuk memenuhi permintaan akan 
kredit usaha kecil baru? 

Yes    /    No 
 

22. Apakah Anda merasa bahwa bank Anda memerlukan tambahan kapasitas (orang / 
ahli) dalam kegiatan yang disebut dibawah ini, dan apakah agen atau konsultan lokal 
yang dikontrak dapat membantu dalam bidang ini: 

 
Aktivitas Perlu tambahan 

kepasitas 
Dapat memakai 
pihak luar (Agen, 
Konsultan) 

Mengidentifikasi peminjam usaha kecil yang layak   
Membantu usaha kecil menyiapkan proposal 
pinjaman 

  

Memasarkan produk pinjaman kepada usaha kecil 
yang berprospek 

  

Menanalisis pinjaman usaha kecil   
Membantu peminjam usaha kecil untuk 
mengembangangkan usaha mereka 

  

Memonitor/menagih pinjaman usaha kecil pinjaman   
 
 
XI. Kebijakan tingkat suku bunga & Biaya Overhead  
 
23. Apakah kepala cabang pada bank Anda memiliki otoritas untuk menyetujui mayoritas 

kredit usaha kecil yang mereka salurkan? 
Ya   /   Tidak 

24. Berapa maksimal pinjaman yang bisa diputuskan di tingkat cabang (kepala cabang/ 
komite cabang)? 

Rp. ____________________ 
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25. Apakah kepala cabang memiliki otoritas untuk menentukan atau menegosiasikan 
tingkat bunga pada peminjam kredit untuk usaha kecil?  

 
Tidak, hanya ada satu tingkat bunga untuk kredit usaha kecil    ________ 

Tidak, tingkat bunga ditetapkan sesuai rumusan yang diberikan kantor pusat    ________ 
Ya, dalam rentang tingkat bunga yang telah ditetapkan    ________ 

Ya, selama cabang memenuhi target pendapatan/profit yang ditetapkan    ________ 
Kadang-kadang (jelaskan kondisinya)    ________ 

Lain-lain (jelaskan) :    ________     

 
 ______________________________________________________________ 
 
26. Manakah di antara biaya overhead di bawah ini yang paling menggambarkan 

pendekatan bank anda dalam mengukur biaya overhead untuk pinjaman usaha kecil?  
 

 

Cost of Money (COM) or base rate tunggal ditetapkan untuk semua kredit usaha 
(Overhead Cost/OHC tunggal implicit)   

  

Biaya overhead yang dihitung untuk semua kredit usaha (OHC tunggal  eksplisit)   

Beberapa COM or base rates dihitung untuk kredit usaha sesuai produk dan 
besarnya kredit (implicit differentiated OHC)   

  

 

Biaya overhead dihitung untuk kredit usaha berdasarkan  produk atau besarnya 
kredit (explicit differentiated OHC) 

  

 

Biaya overhead dihitung di tiap cabang   

 Lainnya (jelaskan dibawah ini) 
 
 

  

 
27. Berapa perkiraan biaya overhead rata-rata di bank Anda untuk pinjaman usaha kecil 

(dalam % terhadap rata-rata Outstanding/sisa pinjaman)?  
        ________ % per tahun 

 
28.  Apakah bank Anda menawarkan insentif atau bonus berdasarkan kinerja pada 

pegawai di tingkat cabang?  
Ya   /   Tidak 

Jika YA, didasarkan pada: 
Kinerja profit cabang    ________ 

Pencapaian target yang lain di tingkat cabang    ________ 
Profitabilitas bank secara keseluruhan    ________ 

Pencapaian target lain oleh bank secara keseluruhan    ________ 
        Lainnya (Jelaskan di bawah) : 

________________________________________    ________ 
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XII. Pendekatan Pemasaran 
 

29. Untuk Bank Anda, manakah di antara metode berikut ini yang paling efektif dalam 
menyebarkan informasi tentang produk-produk pinjaman untuk usaha kecil: 

 
Iklan di media elektronik (radio/tv)     ________ 

Media cetak (Koran/Majalah)     ________ 
Penyebaran brosur     ________ 

Penawaran produk lain pada nasabah yang ada     ________ 
Pameran     ________ 

Presentasi dalam acara tertentu     ________ 
 Melalui agen pemasaran (dibayar, dikontrak)     ________ 

 
Melalui Jaringan informal: 

 Pemerintah setempat     ________ 
 Organisasi dan asosiasi bisnis     ________ 

 Nasabah yang ada (mulut ke mulut)     ________ 
Industri besar-distributor--supplier     ________ 

Pedagang grosir-pembeli     ________ 
Lainnya (Jelaskan dibawah)     ________ 

     ________________________________________ 
 
30. Untuk Bank Anda, manakah diantara berikut ini yang paling efektif dalam 

mengidentifikasi peminjam baru untuk usaha kecil:  
Datang di Bank     ________ 

Kontak langsung oleh AO     ________ 
Hubungan langsung oleh pegawai bank yang lain     ________ 

Kontak melalui pameran     ________ 
Kontak melalui rapat     ________ 

Direkomendasikan oleh agen pemasaran     ________ 
 Direkomendasikan oleh pemerintah setempat     ________ 

Direkomendasikan oleh asosiasi bisnis     ________ 
Direkomendasikan oleh pelanggan lama     ________ 

Rekomendasi dari produsen/industri besar-distributor-supplier     ________ 
Rekomendasi pedagang grosir-pembeli      ________ 

 
31. Apakah Bank Anda menawarkan insentif keuangan untuk mengidentifikasi peminjam 

baru pada : 
Account Officer      ________ 

Pegawai bank lain     ________ 
Agen pemasaran     ________ 

Pegawai pemerintah lokal     ________ 
Mitra usaha/ pengurus organisasi     ________ 

Nasabah lama     ________ 
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XIII. Risiko 
 
32. Selain dari analisa kolektibilitas dan perhitungan NPL, apakah bank Anda 

menghitung premi resiko (resiko pinjaman tak kembali/ tahun) yang didasarkan atas 
kerugian aktual atau tambahan terhadap cadangan penghapusan pinjaman selama 
tahun tersebut? 

Ya  /  Tidak 
 
33. Manakah diantara berikut ini yang paling menggambarkan pendekatan bank anda 

dalam mengukur resiko kerugian pinjaman selama tahun berjalan (risk premium): 

Cost of Money (COM) atau base rate tunggal ditetapkan untuk semua kredit 
usaha 

  

 

Satu angka rata-rata resiko pinjaman yang dihitung dari semua penyaluran 
pinjaman usaha  

  

Risiko penyaluran pinjaman yang dihitung per produk atau berdasarkan besarnya 
kredit untuk usaha (differentiated risk premium)  

  

Risiko penyaluran pinjaman yang dihitung dari semua pinjaman pada suatu 
cabang 

  

Lainnya, jelaskan di bawah: 
 

  

 
34. Untuk Bank Anda, berapakah perkiraan premi resiko rata-rata (rata-rata kerugian 

pinjaman per tahun sebagai persentase dari sisa pinjaman) untuk pinjaman usaha 
kecil? 

         ________ % per tahun 
 
35. Apakah premi resiko diatas lebih besar atau lebih kecil dari premi resiko untuk:  

Kredit untuk pegawai:       Lebih besar /  sama / Lebih kecil 

Kredit konsumtif yang lain:       Lebih besar /  sama / Lebih kecil 

Pinjaman usaha mikro:       Lebih besar /  sama / Lebih kecil 

Pinjaman usaha menengah dan besar:       Lebih besar /  sama / Lebih kecil 

36. Apakah bank Anda menggunakan Penjaminan kredit atau asuransi kredit pada kredit 
usaha kecil?  

Ya (sebutkan sumbernya – Askrindo, Sarana Pengembangan Usaha, dll. - & syarat)     

____________________________________________________ 

No    ______ 

Kadang-kadang (Jelaskan) : ____________________________________________    ______ 
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XIV. Regulasi dan pengawasan  
 

37. Menurut Anda, apakah ada peraturan-peraturan dalam penyaluran kredit  yang tidak 
perlu yang bisa menghambat kredit usaha kecil? 

Ya  /  Tidak 
 
 
Jika ya, apa saja? 
1.  

_____________________________________________________________________ 
 

2.  
_____________________________________________________________________ 
 
38. Menurut Anda, apakah BI selalu mengimplementasikan peraturan yang bersifat hati-

hati (melalui pengawasan, surat edaran, dst.) yang mendukung penyaluran kredit 
usaha kecil?  

 
Ya  /  Tidak 

 
39. Apakah ada cara bagi BI agar bisa lebih mendukung penyaluran pinjaman usaha 
kecil? 

_____________________________________________________________________ 
 
 
XV. Hanya Untuk Bank Umum  
 
40. Apakah Bank Anda saat ini tertarik untuk menjangkau usaha kecil melalui penyaluran 

pinjaman pada BPR?  
Ya  /  Tidak 

 
41. Jika ya, manakah kerjasama dibawah ini yang menurut Anda layak untuk dilakukan 

oleh bank Anda dengan satu atau beberapa BPR. (bisa memilih lebih dari satu) : 
 

BPR sebagai peminjam aktif (line of credit)      

BPR sebagai peminjam kontingen (stand-by line of credit untuk kebutuhan likuiditas 
jangka pendek)   

 

Bank berpartisipasi dalam penyaluran kredit oleh BPR pada usaha kecil (termasuk 
pembagian resiko)     

 

BPR mereferensikan peminjam (usaha kecil) pada bank umum dan BPR akan 
mendapatkan fee     

 

Lainnya (jelaskan dibawah) : 
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XVI. Hanya Untuk BPR 
 
42. Apakah BPR tertarik untuk bekerja dengan satu atau lebih Bank Umum untuk 

meningkatkan pinjaman pada usaha kecil? 
Ya  /  Tidak 

 
43. Jika ya, manakah kerjasana dibawah ini yang menurut Anda layak untuk dilakukan 

oleh BPR Anda dengan satu atau lebih dari satu Bank (bisa memilih lebih dari satu) : 
 

BPR sebagai peminjam aktif (line of credit)      

BPR sebagai peminjam kontingen (stand-by line of credit untuk kebutuhan likuiditas 
jangka pendek)   

 

Bank berpartisipasi dalam penyaluran kredit oleh BPR pada usaha kecil (termasuk 
pembagian resiko)     

 

BPR mereferensikan peminjam (usaha kecil) pada bank umum dan BPR akan 
mendapatkan fee     

 

Lainnya (jelaskan dibawah) : 
 

 

 

 
Terima Kasih! 
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Kuesioner, Wawancara dengan Kantor Cabang      (bhin2) 
 

 
I.  Perkenalan 

• Studi ini membandingkan produk dan pelayanan bank untuk usaha kecil di Jawa 
Timur. Wawancara ini melengkapi wawancara yang dilakukan di kantor 
regional/pusat pada bank Anda di Surabaya. 

• Hasil studi ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dilaporkan berdasarkan 
kategori bank.  

• Studi ini melengkapi survey usaha kecil di Jawa Timur yang telah selesai 
dilaksanakan. 

• Laporan akhir akan menggabungkan hasil dari kedua studi untuk menganalisa dan 
memberikan rekomendasi mengenai kesenjangan yang ada dalam pembiayaan pada 
usaha kecil.  

• Hasil survei ini terutama ditujukan pada lembaga keuangan, yang nantinya bisa 
mereka gunakan untuk meningkatkan pelayanan mereka pada segmen pasar yang 
penting ini. 

  
II.  Identitas/ Kontak Informasi  

Nama Bank/Cabang 
 _________________________________________ 

Alamat     _________________________________________ 

Nama responden     _________________________________________ 

Posisi     _________________________________________ 

Nomor Telepon Kontak     _________________________________________ 

Nama Pewawancara     _________________________________________ 

Tanggal     _________________________________________ 

Nomor Wawancara     _________________________________________ 
 
III. Tinjauan Usaha        
 
1. Di antara 3 pilihan dibawah ini, manakah segmen yang paling penting bagi kantor 

cabang (atau BPR) Anda?   Pilih satu: 
 

 Sekarang Akan Datang 
kredit   

tabungan   
layanan jasa (atm, transfer, produk kartu, L/C, dll)        

 
2. Pada penyaluran dana (kredit), di antara pilihan dibawah ini, manakah yang paling 

penting bagi kantor cabang/BPR Anda (pilih satu atau lebih):   
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 Sekarang Akan Datang 
Pinjaman untuk usaha mikro (0 – 50 jt)   

Pinjaman untuk usaha kecil (50 – 500 jt)   
Pinjaman untuk usaha menengah dan besar (>500 jt)   

Kredit konsumtif untuk pegawai   
Kredit konsumtif lainnya   

  
3. Secara geografis, dari manakah debitur (untuk usaha) bank Anda berasal (pilih satu):  
 

 Sekarang Akan Datang 
kota   

sebagian besar kota dan sedikit desa   
seimbang antara kota dan desa   

sebagian besar desa dan sedikit kota   
desa   

 
4. Sebutkan sektor-sektor terpenting bagi kantor cabang/BPR anda untuk pinjaman 

usaha (boleh lebih dari satu):  
 

 Sekarang Akan Datang 
pertanian, perikanan, peternakan    

perdagangan ritel    
restoran(termasuk warung) & hotel   

perdagangan grosir/suplier/distributor   
Manufaktur & industri   

Konstruksi   
Transportasi   

Jasa-jasa    
Lain-lain   

 
 
IV. Persyaratan Pinjaman bagi Peminjam Baru (kasus dasar: Modal Kerja)  
      
 Persyaratan Minimum Yang lebih disukai bank 
 Rp. 25 jt Rp.100 jt Rp. 500 jt Rp. 25 jt Rp. 100 jt Rp. 500 jt 

Sektor Usaha       
Pertanian, perikanan, 

peternakan, dst. 
      

Perdaganagan Ritel/Retail 
Trade 

      

Warung, Restoran & Hotel        
Grosir/supplier/distributor       

Manufaktur & Industri        
Konstruksi       

Transportasi       
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Jasa-jasa       
Lainnya       

       
       
Lama Operasi & Lokasi       
Lama beroperasi:       

Lama Tahun beroperasi        
Umur pengusaha        

Lokasi:       
     Jarak Maksimum dari Cabang (km)       

     Berada di Pusat Bisnis (ya/tidak)       
       
Dokumen resmi /Status       

KTP       
Kartu Keluarga       

Tanda tangan Pasangan        
SIUP/Ijin Usaha       

NPWP       
Badan Hukum       

Surat Keterangan dari:       
RT/RW       

Desa/Kelurahan       
Kecamatan       
Kabupaten       

Instansi Lainnya       
       
Surat-surat Usaha       

Proposal formal        
Laporan Keuangan:       

Neraca       
Rugi/laba       

Cash Flow       
Catatan pinjaman sebelumnya       

Catatan simpanan di Bank        
       
Surat Rekomendasi        
Rekomendasi (lisan)       
       
       
       
Jaminan       

Tipe       
Jaminan Pribadi       

     Pinjaman tanpa jaminan       
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Sertifikat tanah       

Sertifikat tanah dalam process       
Surat C, Petok D, dll.       

Akte Tanah       
Kios di pasar         

       
Mobil       

Sepedamotor       
Truk       

Kendaraan lain       
Mesin-mesin       

Surat bukti kepemilikan lain (selain 
BPKB) 

      
       

Persediaan/Bahan baku       
Binatang ternak       
Perhiasan Emas       

Deposito       
Cessie/ pengalihan piutang       

Kontrak Kerja / Purchase Orders / SPK       
       

Nilai Jaminan   (%  dari pinjaman)       
       
Kinerja Usaha       

Pendapatan bulananan rata-rata (% 
terhadap pijaman)  

      
Modal Sendiri ( % dari pinjaman)       

Periode Perputaran Modal Kerja(bulan)       
       
       

 
V. Faktor-faktor Tambahan, Persyaratan Pinjaman & Preferensi Pinjaman Bank  
 
1. Apakah ada persyaratan tambahan atau persyaratan khusus untuk Pinjaman Investasi? 

Ya /  Tidak 

Jika Ya, sebutkan : _________________________________________________            
 
 
2. Faktor-faktor lain apa yang bisa memberikan kontribusi terhadap suatu keputusan 

positif dalam pemberian pinjaman di kantor cabang Anda?  
Contoh: Pemeriksaan karakter 

Ya /  Tidak 
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Jika Ya, tulis bagaimana hal tsb diperiksa 

______________________________________            

Kekayaan Pribadi/Aset Keluarga             Ya /  Tidak 

Sumber Penghasilan Lain  Ya /  Tidak 

Lainnya           Ya /  Tidak 
  

Jika Ya, Jelaskan: ____________________________________            
 
3. Apakah bank Anda mempertimbangkan rekomendasi dari pihak lain (seperti: Kadin, 

NU, Muhammadiyah, Instansi Pemerintah, Nasabah lain, dsb.) dalam membuat 
keputusan pinjaman?  

Yes  /  No 
 
4. Jika ya, Rekomendasi dari pihak luar yang mana yang menurut bank Anda bisa 

dipercaya?   
 _______________________________________________________________ 
 
5. Menurut pengalaman Anda, dari persyaratan yang disebut diatas mana yang paling 

sulit untuk bisa dipenuhi bagi usaha kecil?  
 ____________________________________________________________________ 
 
 
VII. Urutan Proses Pinjaman – Tahap demi Tahap  
 
Kontak Awal  
 
1. Apa yang paling sering menjadi kontak awal antara bank dan orang yang mengajukan 

pinjaman?  
Peminjam datang ke bank     ________ 

Berhubungan langsung dangan AO     ________ 
Berhubungan langsung dengan Pegawai Bank lainnya     ________ 

Kontak  saat ada pertemuan, pameran, fair dagang, even-even lain     ________ 
Direkomendasikan oleh agen pemasaran     ________ 

Direkomendasikan oleh pemerintah daerah     ________ 
Direkomendasikan oleh asosiasi bisnis     ________ 

Direkomendasikan oleh nasabah yang sudah ada     ________ 
Lainnya (jelaskan dibawah)     ________ 

      _______________________________ 
 
2. Pegawai/staf bank yang mana yang paling sering terlibat dalam kontak awal dengan 

nasabah?  
Account officers/AO     ________ 

Pegawai Marketing Lainnya     ________ 
Pegawai Costumer Service     ________ 
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Staf Marketing Kontrak     ________ 
Lainnya(jelaskan dibawah ini )     ________ 

      _______________________________ 
 
 
3. Berapa lama biasanya kontak awal berlangsung?                ________ 
menit 
 
4. Apakah pegawai bank memberikan penjelasan secara lengkap mengenai produk dan 

persyaratan-persyaratan pada kontak pertama?  
Ya /  Tidak 

 
5. Apakah para pemohon pinjaman menerima brosur? 

Ya /  Tidak 
 

6. Apakah Pemohon pinjaman menerima formulir aplikasi?  
Ya /  Tidak 

 
7. Berapa banyak kunjungan yang biasanya diperlukan sebelum nasabah membuat 

aplikasi  formal?  
__________     

 
8. Menurut perkiraan, berapa persenkah (%) dari kontak awal yang terwujud menjadi 

Aplikasi pinjaman?            
________ % 

 
 
Aplikasi  
 
9. Apakah sebagian besar pemohon pinjaman membawa seluruh dokumen/surat-surat 

yang dibutuhkan pada saat proses aplikasi?   
Ya /  Tidak 

 
10. Persyaratan pinjaman yang mana yang paling memakan waktu bagi nasabah untuk 

melengkapinya?(boleh memberi 5 tanggapan; daftar yang dibutuhkan, frekuensi, & 
waktu yang dibutuhkan):   

 
 Persyaratan Frekuensi (% calon 

peminjam) 
Rata-rata waktu yang 

dibutuhkan (hari) 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
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11. Apakah bank akan menerima sebuah aplikasi bila pemohon pinjaman belum 
melengkapi semua dokumen/surat-surat yang diperlukan?  

Ya /  Tidak 
 

12. Siapa yang biasanya mengisi formulir aplikasi pinjaman?   

Peminjam  ________ 

Pegawai Bank         ________ 

Lainnya(jelaskan dibawah)        ________ 

      _______________________________ 
 
Verifikasi/kunjungan lokasi  
 
13. Apakah bank melakukan kunjungan lokasi untuk tiap pinjaman usaha?  

Ya /  Tidak 
 
14. Apakah bank melakukan pengecekan ke database BI tentang informasi debitur untuk 

tiap pinjaman?  
Ya /  Tidak 

15. Langkah-langkah lain apa yang dilakukan untuk memverifikasi informasi yang ada di 
aplikasi?  
 Langkah-langkah Verifikasi Tambahan Waktu rata-rata yg dibutuhkan 

1.   
2.   
3.   

 
16. Siapa yang paling sering melakukan Verifikasi?  

Account officers/AO     ________ 
Pegawai pemasaran lainnya     ________ 

Pegawai costumer Service     ________ 
Staf Marketing Kontrak     ________ 

Lainnya (jelaskan dibawah)     ________ 

      _______________________________ 
Analisis Pinjaman 
  
17. Siapa yang melaksanakan analisa pinjaman untuk pinjaman usaha berdasarkan 

besarnya pinjaman berikut ini (bisa memilih lebih dari satu):  
            < 50 jt         50 – 500 jt         >500 jt 

Account officers/AO tingkat cabang     ________        ________        ________ 
Account officers/AO tingkat Wilayah     ________        ________        ________ 

Analis Kredit tingkat Cabang     ________        ________        ________ 
Analis Kredit tingkat Wilayah    ________        ________        ________ 

Lainnya (tolong jelaskan)      ________        ________        ________ 

 _______________________________     ________        ________        ________ 
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18. Berapa lama biasanya dalam melakukan analisa pinjaman? (waktu penyelesaian, 

bukan sekedar waktu yang dihabiskan)  
________  hari 

 
19. Berapa sering orang-orang yang menganalisa pinjaman membutuhkan informasi 

tambahan dari nasabah?      
_________ % dari pinjaman 

 
20. Apakah orang yang melaksanakan analisa merekomendasikan  apakah bisa atau tidak 

memberikan pinjaman?  
Ya /  Tidak 

21. Apakah orang yang melakukan analisa merekomendasikan adanya perubahan dalam 
besarnya pinjaman, tingkat suku bunga atau persyaratan pinjaman?  

Ya / Tidak 
 
Keputusan pinjaman (Persetujuan Prinsip) 
 
22. Berapa besar pinjaman usaha yang bisa di setujui pada tingkat cabang (oleh kepala 

cabang atau komite tingkat cabang)? 
Rp. ________________ 

23. Berapa lama waktu yg diperlukan dalam proses pengambilan keputusan? (waktu 
penyelesaian)  

________  hari 
 
24. Berapa sering pengambil keputusan memerlukan informasi tambahan?  

________% dari pinjaman  
 
25. Berapa sering pengambil keputusan merubah jumlah pinjaman yang diminta atau 

persyaratan?  

_________ % dari pinjaman 
 
26. Apakah pinjaman diberi rating risiko atau klasifikasi risiko (selain dengan pernyataan 

“lancar”) pada saat pengambilan keputusan? 
Ya / Tidak 

 
Persetujuan Pinjaman 
 
27. Apakah ada tawar menawar dengan nasabah mengenai jumlah, persyaratan, atau 

tingkat suku bunga?  
Ya / Tidak 

 
28. Apakah bank anda menggunakan notaris untuk menyiapkan persetujuan pinjaman?  

Ya / Tidak 
Jika YA, berapa biaya yang ditanggung nasabah?           Rp. ____________ 
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29. Apakah bank Anda menggunakan PPAT untuk mendaftarkan tanah jaminan?  

Ya / Tidak 
Jika YA, berapa biaya yang ditanggung nasabah? 

Rp. ____________ 
 
30. Apakah ada biaya lain yang ditanggung nasabah ?  

Ya / Tidak 
Jika YA, tolong jelaskan dan sebutkan jumlahnya:  

________________________________________      Rp. _____________ 
 
31. Berapa lama waktu penyelesaiannya? 

________ hari 
 

Realisasi Pinjaman 
 
32. Bagaimana pinjaman dikeluarkan (realisasi)?  

Secara tunai    ________ 
Lewat rekening       ________ 

Dalam rekening pinjaman (r/k)    _________ 
33. Berapa lama waktu penyelesaiannya?  

______________ hari 
34. Berapa biaya untuk peminjam?        

       Rp. _____________ 
 
Monitoring Pinjaman/ Berhubungan dengan Peminjam  
 
35. Setelah pinjaman dikeluarkan, kapan biasanya AO melaksanakan kunjungan 
pertama?  
 

________ hari setelah realisasi 
 
36. Seberapa sering pinjaman ditinjau kembali setelah dikeluarkan?   

 
Untuk tingkat suku bunga ________________ 

Untuk resiko    ________________ 
 
Beban Kerja & Peminjam Baru  
 
37. Dari langkah-langkah di atas, mana yang paling cepat atau paling mudah bagi 

peminjam yang meminjam lagi?  
 
 _____________________________________________________________________

_ 
38. Menurut pengalaman anda, berapa banyak rekening pinjaman usaha kecil yang rata-

rata bisa ditangani oleh AO?                  ____________ pinjaman usaha kecil per AO 
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39. Apakah jumlah rekening yang bisa ditangani oleh AO bervariasi dalam besar dan tipe 
pinjamannya?  

Ya  /  Tidak 
Jika YA, tolong jelaskan :  

_____________________________________________________ 
 
40. Dengan beban kerja tersebut, rata-rata berapa banyak peminjam baru bisa diperoleh 

per bulann oleh AO?  
________ pinjaman per bulan 

 
41. Pada saat ini, apakah bank Anda memiliki cukup pegawai untuk melayani peminjam 

usaha kecil yang ada?  

Ya  /  Tidak 
 

42. Saat ini, apakah bank Anda memiliki cukup pegawai untuk memenuhi permintaan 
kredit usaha kecil baru?  

Ya  /  Tidak 
 
Risiko 
 
43. Apakah bank Anda menggunakan penjaminan  kerdit atau asuransi kredit dalam 

pinjaman usaha kecil yang disalurkan?  

 Ya (sebutkan sumbernya – Askrindo, Sarana Pengembangan Usaha, dll. - & 
syaratnya)    

_________________________________________________________________ 

Tidak    ______ 

Kadang-kadang (jelaskan) : _______________________________________   ______ 
 
44. Tindakan apa yang bisa dilakukan AO atau pegawai bank yang lain untuk 

mengurangi risiko setelah pinjaman diberikan?  
 
45. Bagi bank Anda, Berapa estimasi Anda ttg rata-rata premi risiko (rata-rata kerugian 

pinjaman setahun atas % dari sisa pinjaman) bagi pinjaman usaha kecil? 
__________% 

        
46. Apakah ini lebih besar atau lebih kecil dari:  

kredit untuk pegawai     ____________ 

Kredit konsumtif     ____________ 

Kredit usaha mikro     ____________ 

Kredit usaha menengah/besar     ____________ 
 
 

Terima Kasih! 
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LAMPIRAN C 
 

LAPORAN PENDAHULUAN, BAHASA INGGRIS DAN BAHASA 
INDONESIA 
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LAMPIRAN D 
 

LAPORAN INTERIM, BAHASA INGGRIS DAN BAHASA INDONESIA 
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LAMPIRAN E 
 

PRESENTASI (POWERPOINT SLIDES) 
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Access to Credit & Small Firm Growth

Survey Results & Opportunities for 
Financial Institutions & Policymakers

In Cooperation with .

Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (BAPPENAS)

Presented by:

 
 

Access to Credit & Small Firm Growth:  
Opportunities for Financial Institutions 
and Policymakers  
• Key Survey Results for Financial 

Institutions and Policymakers
• Improving Financial Services for Small 

Enterprises
• Improving the Economic and Policy 

Environment for Small Enterprises
• Next Steps:  Financial Market Study and 

Technical Assistance Activities
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Key Survey Results :  Small 
Enterprises

Sma ll Fi r ms  :
• are financially successful,
• are realistic about their prospects, and
• know how to use financial services 

productively.

 
 

Small firms are financially 
successful.

• Over half (53%) began as micro enterprises.
• The average small firm is 14 years old.
• Median annual sales:  Rp. 180 million
• Median annual profits:  Rp. 36 million
• Substantial assets, including land with 

sertifikat (79%) and automobiles (56%)
• Most small firms supply more than half of 

the owners’ household income.
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Small Enterprises are realistic 
about their financial needs.

• Most owners perceive market problems, not 
credit, as their major constraint at present. 

• 74.5% of firms see deposits & transfers, not 
credit, as the most useful financial services.

• On average, small firms are willing to make 
monthly payments equal to 9% of principal.

 
 

Small firms know how to use 
financial services productively.

• Under “normal” conditions, most small firm 
borrowers grow faster than non-borrowers.

• Small enterprises tend to want to borrow 
relatively small amounts and repay quickly.

• 83% of small enterprises needing additional 
funding want it to increase working capital.

• Small firms routinely use deposit, transfer, 
and ATM services for business purposes.
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Key Survey Results:  
SME Credit

SME Cr ed i t :
• does not yet meet effective demand,
• is considered difficult and costly to access, &
• often misses key parts of the market.

 
 

Financial Institutions are not yet 
meeting demand for SME credit.
• 45% of respondents feel their businesses 

need additional capital to grow.
• 36% are interested in talking to a bank about 

a loan.
• Median loan size from financial institutions is 

less than 10% of median annual sales.
• 80% of loans to small enterprises are for Rp. 

50 million or less.
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SME credit is considered difficult 
and time-consuming to access.

• 67% of non-borrowers cite complicated 
procedures and endless requirements as the 
reasons why they would not apply.

• 74% of small owners view bank procedures 
and requirements as the worst aspect of 
working with a financial institution.

• 70% of loans to small enterprises are from 
microfinance-focused institutions with 
simpler procedures and requirements.

 
 

SME credit often misses key 
parts of the market.

• Bank SME credit products are aimed more 
at MEs than SEs.  

• Services and manufacturing firms have 
greater unmet demand for credit than do 
trade enterprises.

• Rural small enterprises are served by only a 
few financial institutions.  Private banks are 
barely visible in the rural market.
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Key Survey Results:  
Small Enterprise Support

Sma ll Enter p r i s es  :
• need adequate physical infrastructure (roads, 

electricity, telephone). 
• tend to grow faster with educated owners (up 

to Sarjana) and workers (up to SMU), but 
tend not to show strong returns to training. 

• formalize as needed to conduct business. 
• tend to grow faster if exporting.

 
 

Improving Financial Services 
for Small Enterprises
• Transform Credit Requirements & Processes 
• Develop New Credit Products
• Enhance Profitability of Small Firm Credit
• Improve Marketing Strategies
• Develop New Customers
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Improving the Economic and Policy 
Environment for Small Enterprises

• Policy Priorities:  Financial Access
• Policy Priorities:  Economic Opportunity
• Research Priorities for Micro, Small, and 

Medium Enterprise

 
 

Policy Priorities:  Financial Access

• Continue to develop microfinance to support 
growing microenterprises.

• Complete mass titling (Sertifikat) of land.
• Lower barriers to small loans by phasing in 

non-prudential requirements (SIUP, NPWP).
• Lower institutional costs via credit bureau & 

best practice secured transactions (all types).
• Support targeted information initiatives (e.g., 

credit bazaar by invitation).  
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Policy Priorities:  Economic 
Opportunity

• Support macroeconomic stability & growth.
• Support free movement of goods.
• Improve/extend high-quality infrastructure 

(roads, electricity, telephone, on-line 
financial transfers & payments).

• Improve services from local government.
• Support long-term social investments in 

education and health.
 

 

Research Priorities:  Micro & 
Small Enterprise

• Reconcile “head count” discrepancies.
• For SUSI (BPS) & similar surveys:

– End use of “legal” & “non-legal” in sampling.
– Support alternative enterprise size definitions.
– Add questions on infrastructure use, enterprise 

working capital & assets available as collateral.
– Make extended tables and data more available.

• Enterprise start-ups, closure, & movement 
among size categories.
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Next Steps:  Financial Market 
Comparative Study and TA Activities

• Comp a r a tive  Ma r k et Stu dy : Products, 
Terms & Conditions for SME Lending
– Show the State of the Market by Type of 

Financial Institution
– Identify Gaps with Customer Needs, Preferences
– Identify Best Practice and Specific Areas for 

Improvement

• Sea r ch  & Su p p or t: Who Wants to be the 
Best?
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