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ABSTRACT 

 

With the development of micro, small, and medium business (UMKM) sector 

can not be separated from the role of microfinance institutions, because the development 

of UMKM is largely determined by the presence of microfinance institutions which offer 

microfinance institutions financing patterns through various credit schemes, both within 

the body itself and between microfinance institutions. The diversity of funding models that 

offer microfinance institutions reflected in the diversity of UMKM themselves. 

 

Financing model of pluralism, then UMKM would ideally choose the type of 

financing to fit their needs. Using interview techniques in 13 microfinance institutions in 

the municipality of Salatiga, with considering the role of UMKM in the economy, this 

research will try to see the model of UMKM financing by microfinance institutions that 

will bring the benefits of each for microfinance institutions then the data is matched with 

the pattern can be seen UMKM so financing model name in accordance with the criteria 

of micro, small and medium businesses. 
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Pendahuluan  
Tujuan utama yang ingin dicapai oleh dalam suatu perekonomian adalah 

tercapainya masyarakat yang sejahtera. Ini berarti bahwa pemerintah akan 
berupaya semaksimal mungkin untuk menekan kemiskinan. Menurut Merphin 
(2000:7), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar / tingkat hidup 
yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang 
dibandingkan dengan standart kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat 
yang bersangkutan.  

Dalam rangka menekan atau mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah 
selaku pengambil kebijakan merancang program-program kemiskinan. Wilorejo 
(2005), mengatakan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah 
selama ini lebih menitikberatkan pada bentuk-bentuk transfer atau subsidi, 
padahal dalam rantai kemiskinan tidak selalu harus diatasi dengan cara tersebut. 
Aspek yang lebih penting adalah memutus mata rantai kemiskinan yang dapat 
dilakukan antara lain dengan memberikan akses yang lebih luas kepada 
masyarakat miskin menjadi produktif. Di sini akses masyarakat kepada lembaga 
keuangan terutama lembaga keuangan mikro memegang peran penting. Makin 
banyak masyarakat yang bisa mendapatkan akses ke lembaga keuangan (mikro), 
diharapkan produktivitas mereka akan naik.  Produktivitas masyarakat yang tinggi 
akan berdampak pada meningkatnya pendapatan keluarga yang pada akhirnya 
mereka berpotensi keluar dari lingkaran kemiskinan. 

Dengan demikian, kehadiran lembaga keuangan mikro menjadi sangat 
relevan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Adapun program pengantasan 
kemiskinan salah satunya dapat melalui pemberdayaan sektor usaha yang dirasa 
dekat dan mampu dijangkau oleh masyarakat kecil yaitu usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM). Pada tahun 2007,  terdapat hampir 49,8 juta UMKM atau 
99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia yang berjumlah 49,845 juta 
unit usaha, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai mencapai 91,8 juta orang 
atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia yang berjumlah 94,3 juta 
pekerja (BPS, 2008). Data tersebut menunjukkan besarnya peranan usaha kecil 
dalam menyediakan lapangan kerja dan kemampuannya dalam menyerap tenaga 
kerja.  

Dibalik berkembangnya sektor UMKM tidak terlepas dari peran lembaga 
keuangan mikro (LKM). Berkembangnya UMKM sangat ditentukan oleh 
keberadaan lembaga keuangan mikro (LKM) yang menawarkan pola–pola 
pembiayaan dengan meluncurkan kredit yang beragam baik di dalam lembaga itu 
sendiri maupun antar lembaga keuangan mikro. Adapun kemajemukan model 
pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan mikro merupakan cerminan dari 
kemajemukan UMKM itu sendiri.  

Dari uraian di atas maka dapat ditarik suatu benag merah bahwa fenomena 
UMKM yang tahan terhadap krisis menjadikan UMKM sebagai salah satu pilar 
dalam pembangunan perekonomian di Indnesia. Dalam perkembangannya 
UMKM tidaklah terlepas dari peran LKM dimana LKM menjadi partner UMKM 
dalam hal ini sebagai penyedia jasa keuangan bagi UMKM melalui model-moel 
pembiyaan yang beragam. Namun di sisi lain keberagaman model-model 
pembiayaan yang ditawarkan LKM belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan oleh 
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UMKM, sehingga kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model-model 
pembiayaan yang sesuai dengan karakter UMKM. 
Kerangka Teoritis  
Lembaga Keuangan Mikro 

Menurut Rudjito (2003: 1) LKM merupakan lembaga yang melakukan 
kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta 
masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan 
formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. 
Menurut Globalisation Institute “Microfinance is the provision of financial 
services (whether loans, deposit accounts, insurance or otherwise) to poor and 
low – income individual and hoausehold”.  
Robinson (2001: 9), “microfinance refer to small scale of financial services – 
primarily credit and savings – to provide those people who farm or fish or herd; 
those who operate small enterprises or microenterprises where good are produce, 
recycled, repaired, or sold; those who provide services; those who work for wages 
or commissions; those who gain income from renting out small amount of land, 
vehicles, draft animal, or machinery and tools”. 

Dari dua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa LKM adalah lembaga 
keuangan yang mempunyai peran sebagai penyedia jasa keuangan bagi UMKM 
dan sebagai salah satu alternatif untuk membantu pengentasan kemiskinan. 
Selanjutnya dalam penelitian ini definisi lembaga keuangan mikro yang 
digunakan adalah definisi menurut Robinson (2001: 9), yaitu lembaga keuangan 
mikro merupakan penyedia jasa keuangan dalam skala kecil, dengan kegiatan 
utama berupa pemberian kredit dan menghimpun tabungan, dengan tujuan untuk 
membantu masyarakat yang pekerjaannya sebagai petani, nelayan, masyarakat 
dengan usaha kecil yang aktivitasnya berupa produksi, mendaur ulang, 
memperbaiki, dan menjual barang, masyarakat yang memperoleh penghasilan 
atau komisi dari menjual jasa, masyarakat dengan pendapatan yang berasal dari 
menyewakan sebagian kecil lahan, kendaraan, binatang pengolah lahan, dan alat 
pertanian. 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Banyak definisi UMKM yang dipahami, namun perbankan Indonesia 
menggunakan definisi UMKM sesuai kesepakatan Menkokesra dengan Bank 
Indonesia yaitu usaha kecil berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia 
No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, didefinisikan 
sebagai berikut :  
 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:  

- memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
atau 

- memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak  Rp300.000.000,00  
(tiga ratus juta rupiah). 

 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
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anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 
memenuhi kriteria usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang ini. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

 Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 
atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha 
Menengah adalah sebagai berikut: 

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau 

- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

 
Kaitan Lembaga Keuangan dengan UMKM dan Kemiskinan 

Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam 
aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga 
keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah dalam perekonomian. 

Menurut Wilorejo (2005), Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan 
melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tak 
langsung. Usaha ini dapat berupa transfer payment dari pemerintah misalnya, 
program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, 
maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk 
micro credit.  

Sedangkan menurut (Robinson, 2001: 19 - 22), dibedakan menjadi tiga 
kategori, yaitu: 
 Kemiskinan yang dikategorikan dalam Extreemly Poor, yakni mereka yang 

tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki kegiatan produkitf seta belum 
bisa memenuhi kebutuhan kalorinya. 

 Kemiskinan yang dikategorikan dalam Economically Active Poor, yakni 
mereka yang dikaategorikan miskin namun masih memiliki kegiatan 
ekonomi, dan  

 Kemiskinan yang dikategorikan dalam kategori Lower Midle Income, yakni 
mereka yang mempunyai penghasilan tetap namun sangat rendah.  
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Dari ketiga pemahaman mengenai kemiskinan, Robinson mencoba memisahkan 
jenis bantuan yang bisa disalurkan sebagai bantuan, seperti gambar di bawah ini : 
 

Gambar 1. Poverty Alleviation Toolbox 
 

Sumber :Financial Services in the Poverty Alleviation Toolbox (Robinson, 2001) 
 

Melalui gambar 1, Robinson memilah – milah bantuan apa yang sebenarnya 
dibutuhkan oleh masyarakat miskin pada setiap tingkatannya: 
 Mereka yang masuk dalam kelompok Extreemly Poor, tidak layak menerima 

bantuan berupa kredit mikro, dikarenakan kebutuhan mereka yang paling 
utama adalah kebutuhan akan makanan, perumahan, pelayanan kesehatan, 
serta pemberian lapangan pekerjaan. Sehingga bantuan sosial dalam bentuk 
kebutuhan yang mereka butuhkan akan lebih bermanfaat dibandingkan 
dengan bantuan berupa kredit mikro. Seperti contohnya di Indonesia 
mengeluarkan kebiajakan bagi kaum Extreemly poor malalui program-
program seperti : Bantuan Langsunga Tunai (BLT), Bantuan Beras Rakyat 
Miskin (RASKIN), Jaminan Kesehatan Orang miskin (ASKESKIN). 

 Masyarakat miskin yang masuk dalam kelompok Economically Active Poor,  
bantuan berupa kredit mikro, serta penyediaan jasa tabung yang berskala 
kecil akan sangat bermafaat dalam membantu mereka untuk meninggalkan 
kemiskinan. 

 Sedangkan untuk masyarakat yang masuk dalam kelompok Lower Middle, 
dianggap sudah mampu untuk mengaskes lembaga keuangan konvensional 
berupa bank, ataupun lembaga keuangan formal lainnya, sehingga dianggap 
tidak membutuhkan bantuan lembaga keuangan mikro lagi.  
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Dari ketiga kategori kelompok masyarakat miskin Economically Active 
Poor  inilah yang dirasa tepat, dimana lembaga keuangan mikro memiliki peran 
yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan yang ada. Diharapkan 
melalui keberadaan lembaga keuangan mikro mampu memberikan bantuan 
kepada kelompok masyarakat miskin kategori Economically Active Poor  karena 
posisi mereka yang tepat diatas garis kemiskinan membuat mereka mampu untuk 
mengakses pinjaman dari lembaga keuangan mikro itu sendiri. 
Kaitan Lembaga Keuangan Mikro dengan UMKM 

Selama ini LKM merupakan lembaga yang dirasa mampu untuk 
memenuhi model pembiayaan modal UMKM karena LKM mampu menyesuaikan 
pelayanan dengan karakter UMKM yang cenderung dianggap tidak “bankable” 
oleh sektor perbankan komersial. Selain itu LKM mampu memberikan kredit 
dalam skala besar tanpa jaminan, tanpa aturan yang ketat. LKM juga dapat 
menjadi perpanjangan tangan dari lembaga keuangan formal. Dalam 
pelaksanaanya LKM dianggap lebih efisien dari lembaga keuangan lain karena 
kedekatannya kepada masyarakat yang dilayani. Kedekatan ini akan mengurangi 
biaya-biaya transaksi. LKM dalam operasional memberikan fasilitas bantuan non 
keuangan. Misalnya dengan bantuan untuk membuat rencana usaha, pencatatan 
dan pembukuan keuangan kelompok.  
Metode Penelitian 

Satuan pengamatan dalam penelitian ini adalah karyawan dan manajer 
yang berwenang untuk memberikan informasi tentang model pembiayaan pada 13 
lembaga keuangan mikro yaitu terdiri dari  BPR Dinamika Bangun Artha, BPR 
Kridaharta, BPR Kota Salatiga, BPR Kembang Parama, BPR Nusamba Ampel, 
BPR Kandimadu Arta, BKK Sidorejo, KSP Intidana, KSP Pangestu, KSP Bina 
Raharja, KSP Talenta, KSP Multidana,dan KSU Gajah Artha. Sedangkan satuan 
analisisnya adalah 13 lembaga keuangan mikro (BPR Dinamika Bangun Artha, 
BPR Kridaharta, BPR Kota Salatiga, BPR Kembang Parama, BPR Nusamba 
Ampel, BPR Kandimadu Arta, BKK Sidorejo, KSP Intidana, KSP Pangestu, KSP 
Bina Raharja, KSP Talenta, KSP Multidana,dan KSU Gajah Artha). 

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 7 BPR, 5 KSP, dan 1 KSU 
yang keseluruhannya berjumlah 13 lembaga keuangan mikro yang berlokasi di 
seluruh kota Salatiga. Metode analisis yang digunakan dalam penelitia ini adalah 
analisis kualitatif Waktu dan lokasi kegiatan pengumpulan data primer dilakukan 
pada bulan Februari-Maret 2009 di seluruh Kota Salatiga. 
Profil Objek Penelitian 

Secara lengkap profil dari ke 13 Lembaga Keuangan Mikro itu 
ditampilkan pada tabel  1 di bawah ini : 

Tabel 1. Tabel Profil Objek Penelitian 
 

LKM (BPR / KSU 
/ KSP) Sejarah Singkat dan Visi Status 

usaha 
Lokasi 

BPR Dinamika 
Bangun Artha 

Merupakan PT yang didirikan pada 
tahun 2004 yang mempunyai visi 
“terpercaya beranfaat untuk 
kepentingan rakyat”. 

Pusat Jl. Pasar Blauran 
Blok A 4 – 5  

BPR Kridaharta Merupakan PT yang didirikan pada Pusat Jl. Adi Sucipto 
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tahun 1969 dengan kegiatan usaha 
untuk menghimpun tabungan, 
deposito dan menyalurkan dana ke 
masyarakat melalui sektor kredit, 
yang bervisikan  

(Lingkar lapangan 
Pancasila) 

BPR Kota Salatiga Merupakan Perusahaan daerah milik 
pemerintah Kota Salatiga yang 
didirikan pada tahun 1997 

Pusat Jl. Buksuling 
Kompleks pasar 
Blauran 

BPR Kembang 
Parama 

Merupakan PT cabang dari Kota 
Magelang yang didirikan pada tahun 
2004 yang mempunyai visi “berusaha 
menjadi sebuah lembaga keuangan 
yaitu sebuah BPR yang terbaik 
dikelasnya”.  

Cabang Jl. Ahmah Yani 
Pertokoan 
makutarama no.03 

BPR Nusamba 
Ampel  

Merupakan PT cabang dari Ampel 
yang berdiri pada tahun 1993, 
kegiatan menjalankan usaha 
perbankan untuk melayani usaha 
kecil dan menengah di pedalaman 
Indonesia.   

Cabang  Jl. Taman 
Pahlawan, Ruko 
Blauran 

LKM (BPR / KSU 
/ KSP) Sejarah Singkat dan Visi Status 

usaha 
Lokasi 

BPR Kandimadu 
Arta 

Merupakan PT cabang dari Kota Solo 
yang didirikan pada tahun 2007 yang 
mempunyai visi “turut serta 
membantu pemerintah meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat menengah 
kebawah melalui kegiatan 
intermediasi perbankan”. 

Cabang Jl. Diponegoro 
62A 

BKK Sidorejo 
 

Merupakan perusahaan daerah yang 
didirikan pada tahun 1970 yang 
mempunyai visi “berkembangnya 
BKK Sidorejo sebagai perusda yang 
sehat dan mandiri”. 
 

Pusat Jl. Menur 

KSP Intidana Merupakan koperasi cabang dari 
Semarang yang didirikan pada tahun 
2001 yang mempunyai visi “menjad 
pelopor koperasi yang terpercaya, 
aman, kuat berkembang, berbasis 
teknologi yang dapat memberikan 
manfaat lebih untuk usaha kecil dan 
menengah bagi masyarakat”. 
 

Cabang Jl. Taman 
Pahlawan, Ruko 
Blauran no 23 

LKM (BPR / KSU 
/ KSP) Sejarah Singkat dan Visi Status 

usaha 
Lokasi 

KSP Pangestu Merupakan koperasi cabang Kota 
Pati yang didirikan pada tahun 2004 
yang mempunyai visi “ dengan 
simpan pinjam KSP Pangestu dapat 
menjadi  koperasi percontohan”. 

Cabang Jl. Jendral 
sudirman no.239 

KSP Bina Raharja Merupakan koperasi cabang dari 
Kota Rembang yang didirikan pada 
tahun 1994 yang mempunyai visi 
“mendapatkan kepercayaan dari 

Cabang Jl. Veteran, 
pertokoan no.03 
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masyarakat pada umumnya  dalam 
pengelolaan simpan pinjam”. 

KSP Talenta Merupakan koperasi  yang didirikan 
pada tahun 2003 yang mempunyai 
visi “menjadikan koperasi jasa 
keuangan yang terpercaya dalam 
pelayanan jasa keuangan”. 
 

Pusat Jl. Imam Bonjol, 
No. 38 

KSP Multidana Merupakan koperasi cabang dari 
Kota Ambarawa yang didirikan pada 
tahun 2004 yang mempunyai visi 
“menjadi koperasi yang dapat 
dipercaya dalam melayani 
masyarakat melalui simpan pinjam”. 
 

Cabang Jl. Jendral 
Sudirman no 17A-
B 

LKM (BPR / KSU 
/ KSP) Sejarah Singkat dan Visi Status 

usaha 
Lokasi 

KSU Gajah Artha Merupakan koperasi yang didirikan 
pada tahun 2005 yang mempunyai 
visi”mensejaterakan anggota dengan 
pelayanan yang terbaik”. 

Pusat Jl. Jendral 
Sudirman, 
Pasaraya no.A2 

 
 
 

Melihat hasil tabel 1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar LKM di 
Kodya Salatiga mulai berkembang saat setelah krisis tahun 1998 yang mana  bisa 
dilihat rata – rata tahun berdirinya lembaga keuangan mikro mulai berkembang 
menambah jumlah kantor cabang khususnya di Kodya Salatiga. Berkembangnya 
LKM ini mampu memberikan layanan keuangan bagi UMKM sebagai salah satu 
pilar perekonomian khususnya di Kodya Salatiga. Masing – masing tujuan 
didirikannya LKM yang terpapar secara umum mempunyai penekanan yang sama 
yaitu LKM dibentuk sebagai penyedia layanan keuangan khususnya bagi 
masyarakat menengah kebawah melalui kegiatan – kegiatan menghimpun 
tabungan serta penyaluran pinjaman (kredit) kepada masyarakat. 
Model – model Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro  

Dalam rangka menjawab persoalan penelitian yaitu model pembiayaan 
lembaga keuangan  (dalam hal ini BPR, KSP dan KSU) yang mana yang bisa 
dimanfaatkan oleh UMKM. Table 4.2 dibawah ini menunjukkan gambaran 13 
Lembaga Keuangan Mikro dilihat dari aspek : produk pinjaman / kredit, prosedur 
pemberian kredit, cara pengambilan dan penyetoran pinjaman, lama waktu 
pencairan pinjaman, syarat – syarat pengajuan kredit, agunan pinjaman, tingkat 
suku bunga pinjaman, batas minimal dan maksimal pemberian kredit, dan jangka 
waktu pinjaman. 

Sisipkan Tabel 2 
Bagan komparasi dari produk pinjaman, prosedur pemberian pinjaman, 

jangka waktu pencairan pinjaman, agunan, dan tingkat bunga 
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Analisis  
Produk Pinjaman 

produk pinjaman dari 13 BPR/KSP/KSU secara keseluruhan mempunyai 
produk pinjaman yang relatif sama yaitu produk pinjaman berupa kredit umum, 
kredit investasi / modal kerja, kredit konsumtif dan kredit kepemilikan kendaraan 
bermotor. Namun demikian, terdapat enam lembaga keuangan mikro yang 
memiliki produk tambahan berupa kredit musiman yaitu pemberian kredit 
musiman bagi pedagang – pedagang menjelang hari raya besar serta pemberian 
kredit bagi petani musiman. Berdasarkan hasil wawancara kredit musiman tidak 
mudah diterapkan karena banyak halangan dari pihak nasabah yang kurang sesuai 
dengan kriteria (seperti kelayakan usaha) serta agunan berupa usaha musiman 
yang seringkali justru mengalami nirlaba diakhir periodenya. Sehingga dari enam 
lembaga keuangan hanya empat  lembaga keuangan mikro yang masih merasa 
eksis untuk melanjutkan produk kredit musiman  

Dari uraian produk pinjaman di atas maka dapat ditarik sebuah sub 
kesimpulan dimana terdapat 2 (dua) model produk pinjaman yang ditawarkan oleh 
LKM yaitu: 

 Model 1 
Produk pinjaman (kredit umum, kredit modal kerja, kredit investasi, 
kredit konsumtif, kredit pegawai) tanpa kredit musiman yaitu yang 
disajikan oleh BPR Kota Salatiga, BPR Kembang Parama, BPR 
Nusamba Ampel, BKK Sidorejo, KSP  Intidana, KSP Pangestu, dan 
KSP Multidana, sedangkan 

 Model 2 
Produk pinjaman (kredit umum, kredit modal kerja, kredit investasi, 
kredit konsumtif, kredit pegawai) dengan kredit musiman yang 
ditawarkan oleh BPR Dinamika Bangun Artha, BPR Kridaharta, BPR 
Kandimadu Arta, KSP Bhina Raharja, KSP Talenta, dan KSU Gajah 
Artha 

Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit dan Lama Waktu Pencairan 
Pinjaman 

Prosedur pemberian kredit secara umum dari ke 13 LKM mempunyai alur 
prosedur yang sama yaitu terdiri dari : prosedur pengajuan berupa pengisian 
formulir berkas pengajuan kredit dan  penyerahan kelengkapan persyaratan kredit 
oleh nasabah atau anggota dalam koperasi, pengecekan kelengkapan syarat – 
syarat pengajuan kredit, survey oleh pihak lembaga keuangan terhadap 
kemampuan dan agunan pemohon pinjaman yang dapat dilakukan secara langsung 
atau peninjauan oleh account officer dari lembaga keuangan terkait, analisis kredit 
yang akan menghasilkan rekomendasi analisis dan hasil survey yang akan 
menentukan apakah nasabah yang akan meminjam layak atau tidak untuk 
diberikan pinjaman kredit, apabila  nasabah dinyatakan layak maka dilakukan 
persetujuan permohonan kredit  serta realisasi pencairan kredit pinjaman. Dari 
serangkaian alur prosedur  pemberian kredit yang sama dari berbagai lembaga 
keuangan mikro mempunyai jangka waktu yang berbeda – beda. Dalam hal ini 
dari sisi waktu pencairan kredit setelah syarat pengajuan lengkap rata – rata dari 
13 lembaga keuangan mikro, 6 lembaga keuangan mikro (BPR Kota Salatiga, 
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BPR Kembang  Parama, BPR Kandimadu Arta, BPR Nuasamba Ampel, KSP 
Talenta, dan KSP Intidana) memebutuhkan waktu 1 – 7 hari. Sedangkan 5 
Lembaga keuangan mikro (BPR Dinamika Banguan Arta, BPR Kridaharta, BKK 
Sidorejo, KSP Multidana, dan KSU Gajah Arta) membutuhkan waktu pencairan 
kredit selama 1 – 3 hari saja. Lain  halnya KSP Pangestu dan KSP Bhina Raharja 
mencoba menawarkan prosedur paling singkat yaitu pencairan langsung yang 
proses pencairannya dapat dilakuakan dalam 1 hari itu juga. Berdasarkan uraian di 
atas maka dapat dikelompokkan tiga model alur pemberian kredit yang berbeda. 
Secara garis besar 3 model tersebut adalah sebagai berikut : 

Sisipkan Gambar  2 
Bagan alur Pemberian Pinjaman Kredit model 1 

 
Sisipkan Gambar  3 

Bagan alur Pemberian Pinjaman Kredit model 2 
 

Gambar  4 
Bagan alur Pemberian Pinjaman Kredit model 3 

Syarat  - syarat Pengajuan Kredit  
Syarat pengajuan kredit dari masing – masing 13 lembaga keuangan mikro 

mempunyai banyak kasamaan sehingga dapat dikategorikan dalam 1 model yaitu 
syarat yang harus dipenuhi disesuaikan dengan agunan.  
Cara Pengambilan dan Penyetoran Pinjaman 

Cara pengambilan dan penyetoran pinjaman dari 13 LKM terkait, 
mempunyai banyak kesamaan yaitu pengambilan dan penyetoran kredit pinjaman 
diambil dan disetor tiap periodenya oleh nasabah di tempat langsung serta layanan 
pengambilan dan penyetoran pinjaman telah berkembang melalui cara “jemput 
bola” yaitu adanya fasilitas yang dikembangkan oleh lembaga keuangan mikro 
agar memudahkan nasabah untuk mengakses keuangan tanpa datang langsung ke 
lembaga keuangan mikro terkait.  

Namun dari ke 13 LKM tersebut terdapat 3 LKM (KSP Intidana, KSP 
Multidana, dan KSU Gajah Arta) yang memberikan layanan khusus yaitu untuk 
KSP Intidana kredit pinjaman dapat diambil melalui transfer rekening bank lain 
dan layanan setoran melalui bank yang bekerjasama dengan KSP Intidana, 
sedangkan KSP Multidana dan KSU Gajah Arta hanya memberikan layanan 
setoran pinjaman kredit dapat melalui bank atau lembaga keuangan lain namun 
pengambilan pinajaman tetap diambil ditempat.  
Agunan Pinjaman 

Barang atau  jaminan pinjaman yang dapat digunakan sebagai agunan dari 13 
LKM cukup beragam, yaitu 7 LKM (BPR Kridaharta, BPR Kandimadu Arta, BPR 
Nusamba Ampel, BKK Sidorejo, KSP Intidana, KSP Multidana dan KSP Bhina 
Raharja) hanya mengakui agunan berupa BPKB dan sertifikat saja, sedangkan 
KSP Pangestu hanya mengakui agunan berupa BPKB saja, hal ini dikarenakan 
produk pinjaman yang ditawarkan oleh KSP Pangestu hanya kredit kepemilikan 
kendaraan bermotor saja, sedangkan BPR Dinamika Bangun Artha dan KSP 
Talenta mengakui agunan berupa BPKB, sertifikat serta bilyet atau tabungan 
sehingga nasabah yang memiliki tabungan di bank komersial dapat diajukan 
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sebagai agunan, selanjutnya BPR Kembang Parama dan KSU Gajah Atha 
mengakui agunan berupa BPKB, sertifikat dan emas yang memepunyai nilai gadai 
50% dari nilai nominal, sedangkan yang terakhir untuk BPR Kota Salatiga 
mengakui BPKB, sertifikat ,dan SK Pegawai asli, sehingga BPR ini memiliki 
keungulan bagi nasabah pegawai negeri sipil untuk dapat mengakses pinjaman 
hanya dengan menunjukkan SK pegawai asli. 
Tingkat Bunga 

Terdapat keberagaman tingkat bunga yang ditawarkan dari masing – 
masing LKM. Secara singkat tingkat bunga yang ditawarkan oleh 13 LKM dapat 
dapat dibagi kedalam 2 (dua) model pada tabel 4.3 dan tebel 4.4 yaitu : 
 Model 1 

Sisipkan Tabel 4.3  
Tingkat bunga tetap 

 Model 2 
Tabel 4.4 

Tingkat bunga dengan range 
Pembahasan dan kesimpulan 

Adapun komparasi model pembiayaan melalui variabel-variabel  produk 
pinjaman, prosedur pemberian pinjaman, jangka waktu pencairan pinjaman, 
agunan, dan tingkat bunga dapat dilihat dari sudut pandang kebutuhan UMKM. 
Berdasarkan karakteristik UMKM dapat dikerucutkan model-model pembiayaan 
mana yang sesuai dengan UMKM  
Usaha Mikro 
Berdasarkan karakteristik usaha mikro dimana hasil penjualan perhari tidak 
melebihi Rp.830.000 dengan kata lain maka bila dilihat dari kemampuan usaha 
mikro dalam mengangsur pinjaman relatif kecil ,maka dalam rangka menjawab 
permasalahan pendanaan yang dihadapi oleh usaha mikro, maka LKM yang cocok 
untuk membantu usaha mikro adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP Bhina 
Raharja dan KSP Pangestu) dimana kedua KSP tersebut memberikan pinjaman 
minimal Rp.200.000,-. Dimana jumlah pinjaman ini relatif ringan bagi kalangan 
usaha mikro disamping prosedur yang tidak panjang yaitu dari sisi waktu 
pinjaman bisa dicairkan dalm 1 hari dan dengan sistem jemput bola, maka secara 
tidak langsung pola ini akan disukai oleh usaha mikro. Dengan kemudahan 
prosedur ini akan mendorong pelaku usaha mikro untuk mau mengakses sumber 
pendanaan melalui lembaga keuangan formal sehingga mereka tidak terjerat oleh 
rentenir. Pada akhirnya para pelaku usaha mikro yang tergolong dalam kelompok 
masyarakat miskin (Economically Active Poor) yang mempunyai kedudukan 
berada tepat digaris kemiskinan (Official Poverty Line) mampu meningkat / 
menjauh dari garis kemiskinan tersebut sehingga nantinya mampu beralih menjadi 
kelompok masyarakat yang dikategorikan dalam Lower Middle Income yakni 
mereka yang mempunyai penghasilan tetap namun sangat rendah maka seiring 
dengan meningkatnya tingkat perekonomian atau skala usaha yang pada akhirnya 
mampu mengakses ke BPR atau Bank Umum. 

 Usaha Kecil dan Menengah 
Usaha kecil dan menengah berdasarkan karakteristiknya adalah usaha dengan 
omset tidak melebihi Rp.800.000.000,- perbulan. Maka apabila dilihat dari 
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kemampuan usaha kecil dan menengah dalam mengangsur pinjaman yang 
dibutuhkan relatif lebih besar dibanding usaha mikro, sehingga secara tidak 
langsung usaha kecil dan menengah mempunyai keberanian dalam pengajuan 
pinjaman dalam jumlah besar. Namun demikian yang termasuk dalam kategori 
usaha kecil dan menengah adalah masyarakat menengah kebawah yang memiliki 
sumber daya manusia yang relatif masih rendah dan adanya fenomena rendahnya 
usaha kecil dan menengah untuk memiliki ijin usaha, sehingga pengaruhnya bagi 
pelaku usaha ini adalah kemalasan dalam mengakses pendanaan ke lembaga 
keuangan khususnya bank.  

Dalam rangka menjawab persoalan pendanaan yang dihadapi oleh pelaku 
usaha kecil dan menengah, lembaga keuangan yang cocok atau sesuai untuk 
membantu usaha kecil dan menegah adalah  Bank Perkreditan Rakyat (BPR 
Dinamika Bangun Artha serta BPR Kridaharta) dimana kedua BPR tersebut 
mampu memberikan plafon pinjaman yang lebih tinggi dibanding KSP, serta dari 
segi waktu pencairan  dana kedua BPR relatif cepat yaitu 1-3 hari dan disamping 
mereka juga menyediakan pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah 
yaitu BPR Dinamika Bangun Artha  dengan kredit umum : 1,75 % per bulan, 
kredit musiman : 2,25 % per bulan, kredit pegawai : 1,6 - 1,7 % per bulan flat rate 
kredit umum : 1,75 % / bunga menurun atau 1,5 %/ flat rate, dan BPR Kridaharta 
kredit profesi : 1,7 %/  flat rate modal kerja : 0,97% / flat untuk nasabah lama. 
Dengan demikian kemudahan prosedur serta kebutuhan pendanaan yang sesuai 
dengan UKM maka akan mampu mendorong para pelaku UKM untuk dapat 
mengakses keuangan khususnya bank serta meningkatkan perekonomian serta 
skala usaha mereka sehingga diharapkan usaha kecil dan menengah pada akhirnya 
mampu beralih dari kategori masyarakat miskin (Lower Middle Income) menjadi 
masyarakat dengan kemapanan. 
 Berdasarkan komparasi model-model pembiayaan 13 LKM dan dengan 
memperhatikan karakteristik dari UMKM, dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

• LKM model KSP memberikan prosedur pengajuan pinjman yang relatif lebih 
singkat dan dengan plafon yang rendah (mulai Rp.200.000) lebih cocok untuk 
usaha mikro sedangkan 

• LKM model BPR mempunyai keunggulan dalam memberikan produk-produk 
pinjaman yang lebih variatif dan dengan plafon pinjaman dalam jumlah besar 
serta tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan LKM model KSP 
dirasa lebih cocok untuk UKM.  
Implikasi  
 Dari kesimpulan di atas maka dapat disarankan adanya program 
pengembangan usaha mikro, kecil dan menegah melalui sumber-sumber 
pembiayaan dari LKM  yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan UMKM 
dimana terdapat segmen-segmen UMKM khususnya usaha musiman yang relatif 
masih jarang tersentuh oleh LKM. 
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Tabel 2 
Bagan komparasi dari produk pinjaman, prosedur pemberian pinjaman,  

jangka waktu pencairan pinjaman, agunan, dan tingkat bunga 

BPR/KSP/KSU Produk 
Pinjaman 

Prosedur  syarat pemberian 
pinjaman 

Jangka 
waktu 

pencairan 
Agunan 

Batas maksimal dan 
minimal pemberian 

kredit 
Tingkat Bunga 

BPR Dinamika 
Bangun Arta 

kredit modal 
kerja, kredit 
investasi,kredit 
konsumtif,kredit 
pegawai,kredit 
musiman. 

BPKB 
Fotokopi KTP pemohon 
Suami/istri 
Fotokopi Kartu keluarga KK 
Fotokopi STNK 
Fotokopi kwitansi jual beli 
Sertifikat 
Fotokopi KTP pemohon 
Fotokopi KK 
Fotokopi sertifikat 
Fotokopi PBB 

1 – 3 hari Sertifikat,BPKB, 
Bilyet atau 
tabungan. 

Maksimal :  
sesuai BMPK Bank 
Indonesia 
 
Minimal :   
1 Juta Rupiah 

kredit umum : 1,75 % 
per bulan  
kredit musiman : 2,25 
% per bulan 
kredit pegawai :  
1,6 - 1,7 % per bulan  
flat rate 

BPR Kridaharta kredit modal 
kerja, kredit 
investasi,kredit 
konsumtif,kredit 
pegawai,kredit 
musiman. 

Sertifikat 
mengisi formulir yg disediakan 
bank 
melampirkan ; fotokopiKTP 
suami/istri/KK/ surat nikah 
setifikat asli dan fotokopi(2 lb) 
surat ketreangan dari 
keluarahanyang menerangkan 
bahwa sertifikat HM/HBGNO 
tidak dalam sengketa 
kendaraan 
BPKB asli 
fotokopi BPKB 
fotokopi STNK 
gesekan nomor rangka ketika 
pemeriksaan kendaraan 

2 – 3 hari Sertifikat, dan 
BPKB 

Maksimal : 
sesuai BMPK Bank 
Indonesia 
 
Minimal :   
1 Juta Rupiah 

kredit umum : 1,75 % / 
bunga menurun atau 
1,5 %/ flat rate 
 
kredit profesi : 1,7 %/  
flat rate  
modal kerja : 0,97% / 
flat untuk nasabah lama 
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kwitansi bermaterai dan fotokopi 
KTP atas man BPKB 
untuk kendaraan yang belum balik 
nama disertai kwitansi 
melampirka rekening listrik, 
PAM, dan telpon bila ada 

BPR Kota Salatiga kredit umum, 
kredit modal 
kerja,kredit 
konsumtif 
 

fotokopi KTP suami / istri 2 lbr 
fotokopi KK  dan surat nikah 
fotokopi SK pegawai/surat 
perjanjian kerja/ketarangan kerja 
struk / daftar gaji dari bendahara 
Sertifikat/BPKB 
surat keterangan dari kelurahan 

3 – 7 hari Sertifikat, SK 
pegawai asli dan 
BPKB 

Maksimal : 
100 Juta Rupiah 
 
Minimal :   
500 ribu Rupiah 

1,75% / flat                       

BPR Kembang 
Parama 

kredit modal 
kerja, kredit 
investasi,kredit 
konsumtif,kredit 
kepemilikan 
kendaraan 
bermotor, kredit 
pegawai. 

fotokopi KTP  suami / istri3 lbr 
fotokopi sertifikat nama 
suami/istri 
fotokopi KK  dan surat nikah 
rek listrik dan telpon terakhir 
bukti pembayaran PBBtahun 
terakhir 
slip gaji bulan terakhir 

3 – 7 hari Sertifikat, STNK, 
BPKB, jaminan 
emas. 

Maksimal :  
sesuai BMPK Bank 
Indonesia 
 
Minimal :   
1 Juta Rupiah 

1 – 1.75%  / Flat rate 

BPR Kandimadu 
Arta 

kredit umum, 
kredit modal 
kerja,kredit 
konsumtif. 

fotokopi KTP suami / istri 2 lbr 
fotokopi KK  dan surat nikah 
fotokopi SK pegawai/surat 
perjanjian kerja/ketarangan kerja 
struk / daftar gaji dari bendahara 
Sertifikat/BPKB 
 

3 – 7 hari Sertifikat, dan 
BPKB 

Maksimal :  
sesuai BMPK Bank 
Indonesia 
 
Minimal :   
1 Juta Rupiah 

 1,5 - 2%  
flat rate permount 

BPR Nusamba 
Ampel 

 kredit umum, 
kredit modal 
kerja,kredit 
konsumtif. 

BPKB 
Fotokopi BPKB dan STNK yang 
berlaku 
Fotokopi KTP an dalam BPKB 
kwitansi kosong 
goresan nomer rangka 

5 – 7 hari Sertifikat, dan 
BPKB 

Maksimal :  
sesuai BMPK Bank 
Indonesia 
 
Minimal :  1 Juta 
Rupiah 

 kredit umum : 20% p.a 
(1,67%/bulan) 
Flat rate 



18 
 

Sertifikat  
Surat keterangan dari kelurahan 
Fotokopi KTP suami istri 
Fotokopi sertifikat hak milik 
SPPT terbaru 

BKK Sidorejo kredit umum, dan 
kredit konsumtif. 

Fokopi KTP 
Fotokopi karu keluarga 
Lampiram gaji terakhir 
SK pertama, terahkhir, taspen, 
karpeg asli 
hak jaminan material (sertifikat 
tanah, BPKB) 

2 hari  Sertifikat, dan 
BPKB 

Maksimal :  
100 Juta Rupiah 
 
Minimal :  
 2 Juta Rupiah 

15% per tahun (PNS) / 
1,25 % perbulan  
(flat rate)  
21% pertahun (umum) / 
1,4% perbulan  
(flat rate) 

KSP Intidana kredit umum, 
kredit usaha kecil 
dan menengah. 

fotokopi ktp suami istri 2 lembar 
fotokopi kartu keluarga  KK 2 
lembar 
fotokopi akta nikah 1 lembar 
fotokopi bpkb roda 2/4 
fotokopi stnk dan pajak 
rek. Listrik dan pbb 
daftar penghasilan (slip gaji/surat 
keterangan) 

2 – 7 hari  Sertifikat, dan 
BPKB 

Maksimal :  
25 Juta Rupiah 
 
Minimal :  
 1 Juta Rupiah 

umum 22-24  %per 
tahun kukm 14 % per 
tahun  
Flate rate 

KSP Pangestu kredit 
kepemilikan 
kendaraan 
bermotor. 

BPKB asli 
STNK masih berlaku 
KTP masih berlaku 
Kartu Keluarga 
Kendaraan dibawa ke kantor 
referensi dari desa jika belum atas 
nama sendiri 

1 hari BPKB Maksimal :  
7 Juta Rupiah ( 
kendaraan roda 4, dan  
3 Juta Rupiah 
(kendaraan roda 2) 
 
Minimal :  1 Juta 
Rupiah ( kendaraan 
roda 4) dan  
300 Ribu Rupiah 
(kendaraan roda 2) 

2% perbulan Flat rate 

KSP Bhina Raharja kredit umum, 
kredit modal 

jaminan (sertifikat dan BPKB) 
KTP asli 

1 hari Sertifikat, dan 
BPKB 

Maksimal :  
2 – 3  Juta Rupiah 

2%-2,5% per bulan  
Flat rate 
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kerja, kredit 
musiman cash 
tempo. 

KK asli 
Jaminan BPKB (kendaraan harus 
dibawa) 

 
Minimal :  
 200 Ribu Rupiah 

KSP Talenta Kredit umum, 
kredit modal 
kerja, kredit 
konsumtif 

fotokopi KTP suami istri 
fotokopi Kartu keluarga 
fotokopi BPKB 
fotokopi STNK 
fotokopi Sertifikat 
fotokopi surat nikah 

2 – 5 hari Sertifikat, BPKB, 
ATM dan Buku 
Tabungan 

Maksimal :  
Sesuai dengan 
agunan 
 
Minimal :  
500 Ribu Rupiah 

kredit bulanan jangka 
waktu 1 th = 2,5 % / 
flat  
kredit bulanan jangka 
waktu 2 th = 2,25 % 

KSP Multidana Kredit umum, 
kredit investasi, 
kredit 
kepemilikan 
kendaraan 
bermotor, kredit 
konsumtif 

KTP suiami istri 
Kartu keluarga 
Rekening Listrik 
Fotokopi jaminan yang diberikan 
Slip Gaji (untuk karyawan) 

1 – 2 hari Sertifikat, dan 
BPKB 

Maksimal :  
Sesuai dengan 
agunan 
 
Minimal :  
500 Ribu Rupiah 

20% p.a / 1,67 % 
perbulan / Flat rate  

KSU Gajah Artha Kredit umum, 
kredit modal 
kerja, kredit 
musiman. 

KTP  
Kartu Keluarga 
Rek. Listrik/telepon/pajak SPPT 
Jaminan 
Copy tabungan 
syarat lain bila diperlukan 

1 – 2 hari Sertifikat, BPKB, 
jaminan emas 

Maksimal :  
200 Juta Rupiah 
 
Minimal :  
1 juta Rupiah 

1,75 % / Flat rate 
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Gambar  2 
Bagan alur Pemberian Pinjaman Kredit model 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengajuan kredit : 
Pengisian form, 
syarat-syarat 
kredit, aguanan. 
 

Entry data 
permohonan kredit  

Realisasi  
pencairan kredit 

Rekomendasi hasil 
analisa  
 

Survey oleh pihak 
bank (team kredit) 

Analisa kredit: 
Laporn hasil survey  
Laporan kelengkapan 
berkas dan kelayakan 
kredit 
 

YA Pengikatan 
kontrak nasabah 
 

TIDAK 
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Gambar  3 
Bagan alur Pemberian Pinjaman Kredit model 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengajuan kredit : 
Pengisian form, 
syarat-syarat 
kredit, aguanan. 

Analisa kredit: 
Laporan hasil survey  
Laporan kelengkapan 
berkas dan kelayakan 
kredit 

Rekomendasi hasil 
analisa  

Survey pihak 
bank 
 

Pengikatan 
kontrak nasabah YA 

Realisasi 
pencairan kredit 

TIDAK 
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Gambar  4 
Bagan alur Pemberian Pinjaman Kredit model 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengajuan kredit : 
Pengisian form, 
syarat-syarat kredit, 
aguanan. 

 Survey  

 Analisa kredit: 
Laporan hasil survey  
Laporan kelengkapan berkas 
dan kelayakan kredit 

 
 Rekomendasi hasil analisa  
 

YA TIDAK 
 Pengikatan kontrak 

nasabah 
 Realisasi  

pencairan kredit 
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Tabel 3  

Tingkat bunga tetap 

Produk Pinjaman Tingkat bunga Lembaga Keuangan Mikro 

Kredit umum 1,5% per bulan flat rate 
1,75 % per bulan flat rate 
 
 
1 % per bulan flat rate 
2,5 %per bulan flat rate 
1,67 % per bulan flat rate 

BPR Kota Salatiga 
BPR Dinamika Bangun Artha, 
BPR Kridaharta, BKK 
Sidorejo,dan KSU Gajah Artha 
KSP Pangestu 
KSP Talenta 
KSP Multidana 

Kredit modal kerja 0,97% per bulan flat rate 
(untuk nasabah lama) 

BPR Kridaharta 

Kredit Profesi / 
pegawai 

1,75 % per bulan flat rate 
2,25 %per bulan flat rate 
 

BPR Kridaharta 
KSP Talenta 

Kredit Musiman 2,25% per bulan flat rate BPR Dinamika Bangun Artha 

 
 Model 2 

Tabel 4 
Tingkat bunga dengan range 

Produk Pinjaman Tingkat bunga Lembaga Keuangan Mikro 
Kredit umum 1 - 1,75% per bulan flat rate 

1,5 - 2% per bulan flat rate 
1,8 - 2% per bulan flat rate 
2 – 2,25% per bulan flat rate 

BPR Kembang Parama 
BPR Kandimadu Artha 
KSP Intidana 
KSP Bhina Raharja 

 


