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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam upaya mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi nasional di Indonesia, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 6 tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan 

Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Amanat Inpres 6 Tahun 2007 ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota 

Kesepahaman Bersama antara Kementerian Teknis (Pihak I) dengan Perusahaan 

Penjamin (Pihak II) dan Bank Pelaksana (Pihak III) pada tanggal 9 Oktober 2007 

tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 

Koperasi. 

Tujuan Penjaminan Kredit tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan kredit 

usaha rakyat adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada sumber pembiayaan. Kredit yang 

memperoleh fasilitas penjaminan tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

kepada UMKMK dalam bentuk pemberian kredit modal kerja dan/atau investasi 

untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable. 

Dalam rangka mendorong penyaluran KUR tersebut, Pemerintah telah 

menetapkan beberapa relaksasi kebijakan dan dalam Rencana Pemerintah Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014, pemerintah juga mengamanatkan untuk 

melaksanakan penyempurnaan mekanisme KUR mulai 2010 dan perluasan 

cakupan KUR mulai tahun 2011. Penyempurnaan mekanisme KUR mulai tahun 

2010 tersebut dituangkan antara lain dalam bentuk menambah jumlah bank 

pelaksana KUR, menambah perusahaan penjamin; menerbitkan beberapa kebijakan 

relaksasi pengaturan penyaluran KUR dan menaikkan target penyaluran KUR. 

Sedang perluasan cakupan KUR mulai tahun 2011 dilakukan dalam bentuk 

perluasan dan monitoring cakupan penyaluran KUR berdasarkan sektor ekonomi 

dan perluasan distribusi KUR berdasarkan wilayah penyaluran. Di Indonesia, 

berbagai kebijakan dan kegiatan operasional dalam rangka menyalurkan KUR 

dengan skema penjaminan kredit tersebut secara umum telah memberikan capaian 

yang baik, khususnya dari sisi jumlah penyaluran KUR. 

Berdasarkan Laporan Bulanan Sebaran Penyaluran KUR yang diterbitkan 

Kemenko Bidang Perekonomian, capaian realisasi penyaluran KUR kumulatif 2007 

sd Desember 2014 sebesar Rp.178.85 trilyun. Realisasi penyaluran sd 2014 sebesar 

Rp.178.85 trilyun tersebut, atau total penyaluran dari tahun 2010 sd 2014 sebesar 

Rp.161.66 trilyun, telah melampaui target kumulatif tahun 2010 sd tahun 2014 

sebesar Rp 100.00 trilyun (RPJMN 2009-2014). Berdasarkan laporan bulanan 

tersebut, realisasi penyaluran tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 masing-masing 

sebesar Rp.29,00 trilyun, Rp. 34.23 trilyun, Rp.40.90 trilyun dan Rp.40.30 trilyun 

telah melampaui target tahunan penyaluran KUR masing-masing sebesar Rp.20.00 

trilyun, Rp.30.00 trilyun, Rp.36.00 trilyun dan Rp.37.00 trilyun. Namun disisi lain, 

masih terdapat kinerja penyaluran KUR yang belum mencapai target kinerja non 

keuangan yang telah diharapkan.  
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Data akumulasi penyaluran KUR tahun 2011–2014 menunjukkan bahwa 

penyaluran di sektor hulu, yaitu sektor pertanian dan perikanan, masih kesulitan 

mencapai target penyaluran sebesar minimal 25% dan di beberapa bank penyalur 

masih mengindikasikan adanya permintaan persyaratan agunan tambahan atas 

kredit mikro yang disalurkan. Selain itu, berdasarkan laporan bulanan penyaluran 

KUR, masih terdapat Bank Penyalur dengan Non Performing Loan (NPL)-nya di 

atas threshold yang ditetapkan di Bank Indonesia, yaitu sebesar 5% (Bank 

Indonesia, 2015). Kondisi NPL tahun 2011-2014 untuk kredit untuk UMKM 

(Statistik Ekonomi dan Keuangan - Bank Indonesia) dibandingkan NPL KUR 

(Sebaran Penyebaran KUR) pada periode yang seperti dalam Tabel 1. 

Tabel 1 NPL Kredit UMKM dan KUR tahun 2011-2014 

No Kredit dan Penyalur 2011 2012 2013 2014 

A Kredit UMKM  3.42% 3.23% 3.21% 3.75% 

A1 
Kredit UMKM oleh Bank 

Persero Non BPD 
4.05% 3.74% 3.40% 3.55% 

A2 Kredit UMKM oleh BPD 5.09% 5.79% 6.32% 9.86% 

B KUR 2.10% 3.60% 3.20% 3.30% 

B1 
KUR oleh Bank Persero Non 

BPD 
1.98% 3.60% 2.60% 2.60% 

B2 KUR oleh BPD 2.86% 6.30% 7.70% 9.30% 
Sumber : - Statistik Perbankan BI untuk Kredit UMKM 

  - Sebaran Realisasi Penyaluran KUR 

Tabel 1 menunjukkan bahwa NPL KUR periode 2011-2014 relatif rebih 

rendah dibandingkan dengan NPL kredit UMKM pada periode yang sama, baik 

untuk NPL kredit secara menyeluruh maupun yang disalurkan oleh Bank Persero 

Non Bank Pembangunan Daerah (BPD). Untuk NPL KUR maupun kredit UMKM 

yang disalurkan oleh Bank Pembangunan Daerah juga relatif sama, namun tren 

NPL keduanya meningkat cukup tajam dibanding Non BPD. 

Gambar 1 NPL KUR pada Bank Umum Non BPD 
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Capaian penyaluran KUR yang melampaui target penyaluran dan perluasan 

cakupan Program KUR merupakan satu contoh keberhasilan program KUR. 

Namun di sisi lain, masih tingginya tingkat NPL di beberapa bank penyalur, 

realisasi penyaluran KUR ke sektor hulu yang di bawah target, serta isu permintaan 

agunan tambahan atas KUR mikro merupakan indikator dini bahwa masih terdapat 

mekanisme dan praktik penyaluran KUR yang belum optimal atau masih memiliki 

ruang untuk melakukan perbaikan.  

 

 
Gambar 2 NPL KUR pada BPD 

Jika pada akhir tahun 2014, seperti disajikan dalam Gambar 1 dan Gambar 2, 

terdapat 2 bank dari 8 bank umum non BPD dan 14 bank dari 26 BPD penyalur 

KUR dengan NPL lebih besar dari 5%, selama tahun 2014, terdapat 4 bank dari 8 

bank umum non BPD dan 18 bank dari 26 BPD penyalur KUR yang NPLnya lebih 

besar dari 5%.  

Dalam Nota Kesepahaman Bersama disebutkan bahwa pembiayaan KUR 

dikoordinasikan oleh Komite Kebijakan. Selanjutnya dalam Addendum II Nota 

Kesepahaman pasal 2 butir 13 disebutkan bahwa Komite Kebijakan melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan KUR yang bersifat preventif dan melakukan 

verifikasi secara selektif melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP). Dalam SOP Pelaksanaan KUR menyebutkan bahwa Standar Operasional 

dan Prosedur (SOP) Pengawasan oleh BPKP harus disusun tersendiri. Sampai 

dengan akhir tahun 2016, SOP Pengawasan tersebut belum diterbitkan. Dengan 

tiadanya SOP Pengawasan tersebut, maka pengawasan atas KUR lebih didasarkan 

pada peran/kinerja audit internal yang ada pada perusahaan penjamin, bank 

penyalur, dan kementerian teknis yang bekerja lebih berdasarkan kebutuhan 

individual organisasi. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Komite 

Kebijakan juga memanfaatkan hasil verifikasi atas tagihan imbal jasa penjaminan 

yang dilakukan BPKP atas permintaan Direktorat SMI Kementerian Keuangan, di 

mana sejak tahun 2014 atas permintaan dari Kementerian Koperasi dan UKM, 

selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Beberapa kelemahan dalam kinerja penyaluran 

KUR tersebut tentunya tidak terlepas dari belum optimalnya pengawasan yang 

dilakukan oleh Komite Kebijakan, sebagai koordinator penyaluran KUR yang 

ditugaskan pemerintah. Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 14 tahun 

2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil dan Menengah, 
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Komite Kebijakan diberikan tugas antara lain mengambil langkah-langkah 

penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan 

pembiayaan bagi UMKM, termasuk permasalahan dalam pengawasan. 

 

 

Perumusan Masalah 

Kebijakan pemerintah untuk percepatan pengembangan sektor riil dan 

pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana 

diamanahkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2007 

sangatlah tepat. Hal ini mengingat UMKM memiliki peranan penting dalam 

perekonomian Indonesia, di mana UMKM mempunyai proporsi sebesar 99.99% 

dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (BPS dalam Bank Indonesia 2009).  

Namun, pencapaian tujuan kebijakan tersebut mempunyai kendala apabila 

UMKM memiliki hambatan dalam akses ke pembiayaan. Data Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan bahwa rata-rata 

UMKM memiliki kendala dalam akses ke pembiayaan dibandingkan dengan yang 

dihadapi oleh badan usaha yang besar. Freedman (2004) juga menyebutkan bahwa 

kegiatan ekonomi produktif ini sangat terbatas karena ketidakmampuan 

entreprener, usaha kecil dan menengah dan individu untuk memperoleh kredit 

pembiayaan. Lebih lanjut OECD (2013) menyebutkan bahwa akses UMKM ke 

pembiayaan akan mempunyai kendala karena adanya keterbatasan 

agunan/kolateral, terbatasnya credit history, dan kurangnya expertise untuk 

menyusun laporan keuangan. Adanya asimetri informasi (information asymmetry) 

juga mendorong pemberi pinjaman untuk menilai risiko macet yang tinggi bagi 

calon debitur. OECD juga menyebutkan bahwa penjaminan kredit/Credit 

Guarantee System (CGS) dapat digunakan untuk membantu Small Medium 

Enterprises (SME), yaitu agar lebih mudah memperoleh akses ke pembiayaan 

perbankan. Pemberian penjaminan ini berfungsi sebagai financial additionality, di 

mana bank tidak akan menyetujui aplikasi kredit apabila tidak disertai dengan 

penjaminan. Pemberian penjaminan kredit ini juga berguna sebagai sarana bagi 

bank untuk melakukan sharing risiko. 

Demikian juga halnya dengan kebijakan penyaluran dan penjaminan kredit 

usaha rakyat yang dilaksanakan mulai tahun 2007. Melalui pemberian penjaminan 

ini, penyaluran KUR telah mencapai target jumlah penyaluran kredit yang telah 

ditetapkan. Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia Bank Indonesia per 31 

Desember 2014 juga menunjukkan bahwa persentase penyaluran kredit mikro ke 

sektor pertanian dan perikanan dengan penjaminan lebih besar dibandingkan 

dengan persentase penyaluran kredit mikro ke sektor yang sama tanpa penjaminan. 

Di sisi lain, masih tingginya Non Performing Loan (NPL) pada beberapa bank 

penyalur, masih rendahnya penyaluran kredit ke sektor pertanian dan perikanan 

(sektor hulu), serta beberapa kelemahan tatakelola program penjaminan KUR 

lainnya menunjukkan masih adanya area untuk melakukan perbaikan agar 

pencapaian tujuan program penjaminan KUR dapat optimal. Penyaluran dan 

Penjaminan KUR merupakan program lintas sektoral karena melibatkan beberapa 

kementerian/lembaga, perusahaan penjaminan dan bank penyalur. Sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah pasal 49 ayat 2 (a) merupakan program lintas sektoral di mana dalam 
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pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau 

pemerintah daerah di mana pengawasannya tidak dapat dilakukan oleh satu aparat 

pengawasan intern pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau 

kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan. Salah satu alternatif untuk 

melakukan perbaikan kinerja penyaluran dan penjaminan KUR serta pemenuhan 

ketentuan regulasi tersebut adalah dengan mengoptimalkan peran pengawasan oleh 

audit internal melalui integrasi audit internal para pelaku KUR. 

Carpenter et al. (2012) menyebutkan bahwa pengawasan (controlling) 

sebagai salah satu fungsi manajemen meliputi upaya untuk meyakinkan bahwa 

kinerja organisasi tidak menyimpang dari standar. Selanjutnya, sesuai konsep three 

lines of defense, fungsi pengawasan fungsional, termasuk audit internal, merupakan 

layer ketiga dari pengawasan (The IIA 2013). Melalui peningkatan efektivitas 

pengawasan audit internal tentunya akan mempunyai dampak positif terhadap 

kualitas penyaluran dan penjaminan program KUR, yaitu melalui kegiatan 

assurance dan consulting. Perubahan paradigma audit internal dan hasil penelitian 

yang ada menunjukkan bahwa audit/pengawasan berbasis risiko telah 

meningkatkan kepercayaan dari pengguna laporan keuangan, mengurangi potensi 

kesalahan dan penyimpangan, mengurangi biaya pemeriksaan dan meningkatkan 

validitas dan reliabilitas laporan audit (Hematfar dan Hemmati 2013). Pengawasan 

berbasis risiko merupakan salah satu pendekatan yang digunakan Bank Indonesia 

untuk menjalankan tugas pengawasan bank (Bank Indonesia 2013). 

Dengan kondisi SOP Pengawasan Terpadu yang belum ditetapkan oleh 

Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM sampai akhir 2016, maka pelaksanaan 

pengawasan atas penyaluran dan penjaminan KUR didasarkan pada kinerja audit 

internal yang bekerja lebih untuk kepentingan organisasi masing-masing. Dengan 

percepatan penyusunan SOP Pengawasan dan implementasi pengawasan secara 

terpadu diharapkan dapat meningkatkan peran audit internal pada Entitas Pelaku 

Penyaluran dan Penjaminan KUR dan selanjutnya dapat membantu meningkatkan 

kinerja penyaluran dan penjaminan KUR.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perumusan permasalahan dalam 

penelitian ini dalam rangka menjawab beberapa pertanyaan berikut: 

1  Apakah regulasi yang mengatur penyaluran dan penjaminan KUR telah 

memadai?  

2  Apakah kapabilitas yang dimiliki audit internal pada Inspektorat Jenderal 

Kementerian Teknis, Satuan Pengawasan Intern Perusahaan Penjamin dan Bank 

Penyalur telah memadai untuk melakukan kerjasama audit? 

3  Apakah terdapat area yang masih memerlukan perbaikan dalam kinerja 

penyaluran dan penjaminan KUR? 

4  Faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam membangun pengawasan terpadu 

atas Kebijakan Penyaluran dan Penjaminan KUR? 

5  Kerjasama audit bagaimana yang tepat diterapkan dalam Pengawasan Terpadu 

atas Kebijakan Penyaluran dan Penjaminan KUR? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengembangkan suatu Model 

Pengawasan Terpadu atas Kebijakan Penyaluran dan Penjaminan Kredit Usaha 

Rakyat dalam Perspektif Audit Internal.  

Dalam pengembangan model pengawasan terpadu dilakukan analisis atas hal-

hal berikut: 

1  Keselarasan regulasi yang mengatur Kebijakan Penyaluran dan penjaminan 

kredit usaha rakyat. 

2  Kapabilitas yang dimiliki audit internal pada inspektorat jenderal pada 

Kementerian Teknis, SPI Perusahaan Penjamin dan SKAI Bank Penyalur. 

3  Kinerja penyaluran dan penjaminan kredit usaha rakyat. 

4  Faktor-faktor penentu keberhasilan pengawasan terpadu atas Kebijakan 

penyaluran dan penjaminan  kredit usaha rakyat. 

5  Bentuk kelembagaan dan kerjasama audit penyaluran dan penjaminan KUR 

antar Audit Internal yang tepat. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi 

pemangku kepentingan Kebijakan Penyaluran dan Penjaminan KUR, khususnya 

Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, dalam mengembangkan pengawasan 

terpadu atas kebijakan penyaluran dan penjaminan KUR. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan dalam 

rangka perbaikan program KUR dengan: 

1  Memberikan informasi mengenai kinerja pelaksanaan kebijakan penyaluran 

dan penjaminan KUR. 

2  Memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian audit 

internal dalam memberikan nilai (add value) terhadap program penjaminan 

KUR. 

Model pengawasan ini diharapkan juga bermanfaat sebagai masukan bagi 

pengawasan Program KUR dalam skema subsidi yang berbeda maupun 

pengawasan program lintas sektoral lainnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh audit 

internal atas penyaluran dan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) dalam periode 

tahun 2007 sd 2014. Analisis yang dilakukan lebih difokuskan pada pembiayaan 

KUR mikro untuk sektor hulu, yaitu sektor pertanian dan perikanan. Dalam 

penelitian ini tidak termasuk penyaluran KUR yang diperuntukkan bagi Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI), di mana KUR untuk TKI ini mempunyai kriteria yang 

berbeda dengan KUR mikro lainnya.  

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan berkala penyebaran 

KUR melalui website http://komite-kur.com, laporan/kajian, laporan penjaminan 
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dan data lainnya sepanjang relevan dengan kebijakan penyaluran dan penjaminan 

KUR. Data sekunder penyaluran dan penjaminan yang digunakan adalah data yang 

tersedia dalam tahun 2007 sd 2014.  

Data primer akan diperoleh melalui in-depth interview dengan para pakar 

pelaku penyaluran dan penjaminan KUR, pengiriman kuesioner dan focus group 

discussion (FGD) dengan audit internal pada beberapa kementerian/lembaga, 

perusahaan penjamin, dan bank pelaksana KUR.   

Beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan perolehan data tersebut 

adalah: 

1  Laporan berkala penyaluran KUR di tahap awal penyaluran dan penjaminan 

KUR tidak tersedia secara lengkap dan akurat. 

2  Berakhirnya masa kerja komite kebijakan pada akhir tahun 2014, sebelum 

diperpanjang dalam tahun 2015, dan capaian kinerja yang ada menyebabkan 

adanya moratorium penyaluran KUR yang baru serta pembatasan bank 

penyalur dan perusahaan penjamin. 

3  Perubahan program penyaluran KUR yang terjadi mulai tahun 2015, 

menjadi subsidi bunga dan imbal jasa penjaminan, dapat mengurangi 

komparabilitas data yang ada. 

 

Kebijakan penyaluran dan penjaminan KUR dengan skema imbal jasa 

penjaminan penyaluran kredit baru dihentikan penyalurannya mulai tahun 2015. 

Namun demikian, penjaminan kredit atas outstanding credit tetap dilaksanakan 

sampai jangka waktu kredit berakhir. 

 

Kebaruan (Novelty) 

Dalam penelitian yang telah dilakukan ini, muatan keterbaruan yang ada 

adalah: 

1  Informasi kunci tentang kompetensi dan koordinasi audit internal pada 

pelaku Kkebijakan penyaluran dan penjaminan KUR, yaitu 

Kementerian/Lembaga Teknis, Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana 

KUR. 

2  Informasi tentang Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pengawasan Terpadu 

atas Kebijakan Penyaluran dan Penjaminan KUR.  

3  Model Pengawasan Terpadu atas Kebijakan penyaluran dan penjaminan 

KUR yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi 

(UMKMK) di Indonesia. 

Sesuai klasifikasi novelty yang disampaikan Ladik dan Stewart (2008), 

muatan keterbaruan tersebut dapat dikelompokkan dalam keterbaruan posisi ke-4 

The integrative review. 

 




