1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pembiayaan mikro/microfinance dapat digambarkan sebagai instrumen
keuangan, seperti pinjaman, tabungan, asuransi dan produk keuangan lainnya
yang disesuaikan untuk orang kecil atau miskin. Dana tersebut sudah diatur dalam
perekonomian untuk mengurangi kemiskinan dan khususnya bermanfaat bagi
orang miskin dalam masyarakat. Di samping itu terdapat dana bergulir yang
merupakan bentuk lain dari pembiayaan keuangan mikro. Akses dana bergulir
dari pemerintah membantu orang kecil atau miskin untuk terlibat dalam kegiatan
yang menghasilkan pendapatan, yang memotivasi mereka untuk mengakumulasi
modal yang dibutuhkan untuk investasi dan akibatnya meningkatkan standar
hidup mereka Mokhtar et al. (2011).
Thorsten dan August (2006) menetapkan bahwa, akses pembiayaan
terkait dengan akses ke dasar kebutuhan seperti air yang aman, pelayanan
kesehatan dan pendidikan. Akses pembiayaan mengacu pada adanya ketersediaan
penawaran jasa keuangan yang berkualitas wajar dengan biaya yang terjangkau, di
mana kualitas yang wajar dan biaya yang terjangkau harus secara relatif
ditetapkan pada beberapa objektif yang standar.
Akses ke layanan pembiayaan umum termasuk dana bergulir pemerintah
atau cakupan dari sistem pembiayaan telah menjadi perhatian utama bagi banyak
pembuat kebijakan di negara-negara berkembang. Penggunaan jasa keuangan
formal di negara-negara berkembang, masih terbatas pada sejumlah kecil
perusahaan dan rumah tangga. Selain itu, intensitas reformasi sektor keuangan
yang dilakukan oleh banyak negara berkembang selama 10 tahun terakhir lebih
banyak dilakukan pada kontrol suku bunga, pengarahan kredit /linkage, masuknya
liberalisasi dan privatisasi bank milik negara, belum mengarah pada jenis
perluasan akses ke layanan keuangan yang awalnya diharapkan, terutama untuk
rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha kecil dan menengah (Peachey dan
Roe 2004).
Barnett et al. (2007) menegaskan bahwa, menargetkan langkah-langkah
anti-kemiskinan untuk kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha
kecil dan menengah yang disebutkan di atas, akan sangat efektif dalam
mengurangi dan mengentaskan kemiskinan. Kebijakan dan strategi yang akan
meningkatkan konsumsi masyarakat miskin pada umumnya, harus menjadi
komponen utama yang harus diberikan preferensi dari program pembangunan promiskin.
Mungai (2014) berpendapat bahwa, seharusnya peran setiap pemerintah
untuk mengeluarkan kebijakan yang pro-miskin yang akan membongkar
perangkap kemiskinan yang berlaku dalam perekonomian. Hal ini karena
kemiskinan mungkin terkait dengan kegiatan yang memiliki eksternalitas negatif
pada pertumbuhan suatu negara yang meliputi; eksploitasi keuangan yang tidak
berkelanjutan dan eksploitasi sumber daya alam, penyebaran kejahatan dan
penyebaran penyakit, ketimpangan sosial dan ketidakstabilan politik. Sebuah
laporan kepada badan legislatif negara bagian Hawaii (2009) menegaskan bahwa
dana bergulir dapat dibentuk dengan pemberian sumber dana dari anggaran
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belanja pemerintah, dan dapat diberikan percobaan oleh pemerintah manapun.
Meskipun menurut laporan tersebut dana bergulir dalam jumlah kecil, namun
dana bergulir harus menunjukkan kemampuan untuk menjadi mandiri,
menunjukkan kegiatan yang diberikan pendanaan, dan program yang awalnya
didirikan dengan anggaran belanja pemerintah seharusnya digulirkan kembali atau
diisi ulang melalui pembayaran kembali pinjaman.
Dana bergulir adalah pinjaman kecil (mikro-kredit) kepada debitur miskin
yang biasanya kurang agunan, pekerjaan tetap, dan sejarah kredit diverifikasi. Hal
ini dirancang tidak hanya untuk mendukung kewirausahaan dan mengentaskan
kemiskinan, tetapi juga untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang
terlantar secara ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraannya
(Mungai 2014).
Rezim pemerintahan yang berubah setiap periode, telah memiliki rencana
hampir mirip tetapi pada bentuk yang berbeda untuk desentralisasi dan
pengentasan kemiskinan, meskipun eksekusi mereka dalam seluruh kasus masih
jauh dari yang diharapkan. Peran pemerintah Indonesia dalam mendistribusikan
anggaran pendapatan dan pembelanjaan yang dilakukan pada masa lalu yaitu
dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, antara
lain adalah: Kredit Usaha Rakyat yang diperuntukkan bagi usaha mikro kecil dan
menengah. Kredit ini bertujuan agar usaha mikro, kecil, dan menengah dapat
meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi mereka sehingga daya saing mereka
menjadi lebih baik. Pemberian KUR ini dilakukan sejak tahun 2007 dengan
anggaran yang tersedia saat itu sebesar 27 triliun Rupiah. Kemudian program
pengentasan kemiskinan perkotaan (P2KP) yang diperuntukkan bagi orang miskin
perkotaan dan juga P2KP sektor ekonomi bagi usaha mikro yang ada di
perkotaan. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan usaha
mikro perkotaan dalam hal permodalan sehingga dapat mengembangkan sebuah
usaha. Kemudian program bantuan langsung tunai (BLT) yang diperuntukkan
khusus bagi masyarakat miskin baik yang berada di kota maupun di desa.
Program ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin
akibat kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan harga
barang kebutuhan pokok. BLT diberikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali
sebesar Rp 300 000 tetapi banyak pihak yang melakukan kritik kebijakan
pemerintah ini karena dinilai tidak mendidik.
Salah satu program pemerintah yang dibentuk sebagai upaya untuk
mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah adalah membentuk LPDBKUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah). Pembentukan LPDB dibawah pengawasan dan pembinaan
Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertujuan membantu usaha
koperasi, usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan kegiatan usahanya,
melalui penyaluran pinjaman/bantuan modal usaha melalui perantara lembaga
keuangan bank, lembaga keuangan non bank, maupun secara langsung kepada
usaha tersebut. Pemberian modal ini diberikan ke masing-masing wilayah di
semua provinsi di Indonesia mulai dari tahun 2006. Dana yang dijadikan modal
berasal dari APBN dan dimanfaatkan kembali secara bergulir (revolving). Sifat
dana yang diberikan tersebut mengandung arti harus dikembalikan kepada LPDB.
Penyaluran pinjaman dari LPDB melalui lembaga perantara/linkage menjadikan
lembaga tersebut menjadi penjamin bagi lancarnya pengembalian
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pinjaman/executing. Hal ini dapat meminimalkan risiko pengawasan kredit oleh
LPDB apabila menyalurkan kredit secara langsung kepada debitur individual
didalam suatu daerah provinsi tertentu.
Tabel 1 Data penerima dana bergulir berdasarkan provinsi di Indonesia tahun
2010-2014
PROVINSI
2010
2011
2012
2013
2014
Nanggroe Aceh Darussalam
1
14
0
0
0
Bali
11
29
19
46
25
Banten
2
10
8
14
9
Bengkulu
0
5
4
2
1
DI Yogyakarta
11
14
23
32
20
DKI Jakarta
9
29
27
39
11
Gorontalo
0
7
0
3
5
Jambi
2
7
6
4
1
Jawa Barat
21
107
381
250
61
Jawa Tengah
28
145
147
189
130
Jawa Timur
23
88
86
97
44
Kalimantan Barat
5
5
2
9
5
Kalimantan Selatan
1
7
3
3
3
Kalimantan Tengah
1
1
0
4
1
Kalimantan Timur
4
5
5
10
3
Kalimantan Utara
0
0
0
0
2
Kepulauan Bangka Belitung
0
2
0
12
4
Kepulauan Riau
0
2
1
0
0
Maluku
6
3
0
0
0
Maluku Utara
6
3
0
3
1
Nusa Tenggara Barat
1
10
5
11
6
Nusa Tenggara Timur
3
3
9
7
3
Papua
0
4
0
2
0
Papua Barat
0
5
3
1
1
Riau
2
28
8
8
5
Sulawesi Barat
0
0
0
6
0
Sulawesi Selatan
16
40
56
65
2
Sulawesi Tengah
5
11
4
1
4
Sulawesi Tenggara
0
7
2
6
8
Sulawesi Utara
1
3
7
4
0
Sumatera Barat
2
10
7
9
6
Sumatera Selatan
2
13
11
10
0
Sumatera Utara
1
13
9
117
345
Jumlah
169
652
852
987
718
Sumber : Kantor pusat LPDB-KUMKM

Tabel 1 menunjukkan bahwa penyaluran dana bergulir paling banyak di
pulau Jawa dibandingkan wilayah lainnya. Pada bank data LPDB-KUMKM dapat
dilihat bahwa pinjaman yang diberikan LPDB-KUMKM kepada koperasi, usaha
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mikro kecil dan menengah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pada
tahun 2010 sebesar Rp 410 2 milyar menjadi Rp 975 milyar pada tahun 2011,
sebesar Rp 1 071 triliun pada tahun 2012, Rp 1 427 triliun pada tahun 2013,
sebesar Rp 1 154 triliun pada tahun 2014 atau dengan pertumbuhan rata-rata
140% sejak tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bergulir telah berhasil
memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas.
Namun seiring dengan semakin tumbuhnya pembiayaan yang diberikan
dan semakin luasnya cakupan/jangkauan wilayah pembiayaan yang diberikan,
permasalahan pun muncul, yaitu hambatan dalam hal pengembalian angsuran
pinjaman sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet atau gagal bayar. Oleh
karena itu penelitian mengenai penyaluran pembiayaan, karakteristik debitur dan
faktor-faktor yang menyebabkan kolektibilitas terhadap pembiayaan tersebut perlu
dilakukan.

Perumusan Masalah
LPDB sebagai lembaga keuangan yang memiliki misi melaksanakan
pembiayaan usaha dalam rangka memperkuat lembaga keuangan mikro dan
pemberdayaan KUMKM (Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), sejak
tahun 2006 memberikan perhatian besar untuk meningkatkan usaha mikro, kecil
dan menengah yaitu melalui kerjasama dengan lembaga keuangan bank/non bank,
usaha kecil dan/atau usaha menengah untuk mengembangkan usahanya. Dalam
kerjasama ini LPDB melakukan penyaluran kredit dengan tujuan memberdayakan
Koperasi dan UKM.
Namun dalam perkembangannya, cukup banyak mitra usaha yang gagal
dalam mengelola usahanya dimana salah satu penyebabnya adalah penyaluran
kredit yang bermasalah (kredit macet). Data dari LPDB menunjukkan bahwa
selama periode 2010-2014 dari total 4041 mitra LPDB memiliki nilai Bad Debt
Ratio sebesar 25,8% dan mitra yang tutup mencapai 38 Mitra, seperti yang dapat
dilihat dari Gambar 1
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Gambar 1 Persentase bad debt ratio (BDR) Mitra LPDB-KUMKM di seluruh Indonesia
Periode Desember 2014.
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Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa dari provinsi yang menerima
penyaluran kredit, masih banyak yang memiliki BDR tinggi, dimana Sulawesi
Selatan dan Jawa Barat merupakan dua provinsi penyumbang BDR tertinggi,
masing-masing sebesar 8,84% dan 6,6%. Menurut Astrini et al. (2014), semakin
besar jumlah kredit yang disalurkan, maka akan memberikan konsekuensi
semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh pihak kreditur. Semakin
tinggi ratio NPL suatu kreditur maka kreditur akan cenderung bersifat hati-hati
dalam menyalurkan kreditnya. Apabila penyaluran kredit tidak efisien, hal
tersebut dapat menyebabkan kredit macet dengan tingkat NPL yang tinggi.
Agar dana bergulir yang disalurkan terutama pada sektor UMKM tetap
menghasilkan pendapatan bagi LPDB dan tingkat NPL tetap dapat terkontrol,
diperlukan upaya dalam pengelolaan penyaluran kredit. Salah satunya dengan
mengetahui faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan meningkatnya NPL.
Selain itu LPDB dapat segera melakukan langkah-langkah penyelamatan
kredit debitur yang sudah berjalan agar terhindar dari kredit bermasalah. Beberapa
faktor yang diduga berpengaruh terhadap NPL pada LPDB adalah plafon, suku
bunga, monitoring BI checking/non BI checking, tingkat agunan, jenis lembaga
dan umur usaha. Dengan terjaganya NPL, LPDB diharapkan mampu mendukung
pengembangan UMKM di Indonesia dan tetap diberikan kepercayaan oleh
pemerintah untuk penyaluran kreditnya kepada sektor UMKM.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan
penelitian menjadi sebagai berikut:
1. Bagaimana gambaran penyaluran kredit/dana bergulir dari LPDB-KUMKM
kepada para debitur yang berada di wilayah Indonesia?
2. Bagaimana karakteristik debitur dari penyaluran pinjaman LPDB-KUMKM
pada tahun 2010-2014?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada para
debitur LPDB-KUMKM di Indonesia?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Menguraikan gambaran penyaluran kredit/dana bergulir dari LPDB-KUMKM
kepada para debitur yang berada pada wilayah Indonesia.
b. Menganalisa karakteristik debitur dari penyaluran pinjaman di LPDBKUMKM pada tahun 2010- 2014.
c. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada
para debitur di LPDB-KUMKM.

Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai
berikut:
1. Bagi LPDB-KUMKM
Memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan perkreditan
khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Bagi Penulis
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Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh
selama pengajaran di MB IPB sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini berada pada Kantor Pusat LPDB-KUMKM
dengan periode data tahun 2010-2014. Debitur yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah lembaga keuangan bank (BPR), lembaga keuangan non bank
(Perusahaan Modal Ventura, Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Jasa
Keuangan Syariah (KJKS), usaha kecil, dan usaha menengah.

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
Kerangka Teoritis
Pengembangan Usaha Mikro
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit mendorong
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pentingnya kredit bagi perekonomian
nasional selalu menjadi perhatian bagi pemerintah dan Bank Indonesia. Program
Kredit Usaha Rakyat (KUR) lahir sebagai respon atas keluarnya Instruksi
Presiden No.6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor
Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khusunya Bidang
Reformasi Sektor Keuangan yang bertujuan untuk menggerakan sektor riil
melalui kredit modal kerja atau kredit investasi bagi usaha produktif yang feasible
namun belum bankable. Namun pada kenyataannya, dalam proses pengembangan
usaha mikro bagi perbankan bukan tidak ada hambatan, kondisi internal usaha
mikro dan perbankan terkadang tidak memungkinkan untuk menerima atau
memberikan modal pinjaman. Perbankan jarang melayani masyarakat yang
berpenghasilan rendah untuk mengajukan kredit. Kurangnya akses kredit bagi
masyarakat miskin atau pedesaan disebabkan mereka tidak mempunyai sumber
pendapatan pokok. Perbankan biasanya lebih memilih untuk menangani pinjaman
dalam skala besar daripada pinjaman skala kecil untuk meminimalkan biaya
administrasi bank (Listianah 2012).
Dalam mengembangkan dan memberdayakan usaha skala mikro maka
langkah yang paling tepat adalah Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro
(LKM) di pedesaan atau di daerah-daerah. Diantara LKM yang telah ada dan
jumlahnya sangat banyak serta tersebar diberbagai daerah adalah Koperasi
Simpan Pinjam/USP Koperasi. Namun kondisi usaha (kinerja keuangan)
KSP/USP Koperasi sebagian besar masih belum menggembirakan, antara lain
karena manajemen dan administrasi usaha masih kurang memadai, produk
layanan yang sangat tradisional, penguasaan teknologi yang terbatas, dan
kekurangan modal akibat kurang ada kepercayaan dari anggota penyimpan
maupun kreditur lainnya (Perbankan dan lain-lain).
Lembaga Keuangan Mikro
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