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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
“Bergerak merupakan proses berjalanan dari satu titik ke titik yang lain. 

Bertumbuh merupakan proses berkembang dari satu langkah ke langkah yang lain. 

Dimana setiap manusia selalu berjalan dan melangkah melewati masa yang telah 

berlalu dari satu tahapan ke tahapan yang baru. Waktu bukanlah hal yang menjadi 

ukuran untuk meraih kesuksesan seseorang, tapi tiap-tiap langkah dan perjalanan 

yang selalu bertumbuh dan berkembang melalui pilihan dan keyakinan dari setiap 

jerih payah yang dilakukan, hingga kelak bertemu titik terang yang memberi asa 

dan harapan, meski terkadang tak sesuai hasil yang di harpkan namun pasti sesuai 

dengan yang di butuhkan.” 

 
“kesuksesanmu adalah apa yang kamu lakukan, waktumu adalah proses yang kamu 

tentukan, maka lakukanlah langkah dan proses sesuai jalan yang kamu tentukan, 

hingga jadilah itu yang engkau butuhkan”. 

 
“Kejar dan jadikanlah langkah serta proses yang kamu inginkan dengan sungguh- 

sungguh agar kedepan jadi manfaat sesuai kebutuhan menempuh masa depan”. 

 
-Arip Budiman- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi merupakan indikator dalam proses 

pembangunan sebuah negara, terlebih lagi bagi negara-negara yang sedang 

berkembang dimana pembangunan diarahkan untuk mencapai tingkat kemakmuran 

bagi rakyatnya. Di Indonesia, tujuan tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 

yaitu untuk “Memajukan kesejahteraan umum”. Tujuan ini memiliki maksud bahwa 

kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah prioritas terpenting dalam proses 

pembangunan Indonesia. Pada hakekatnya tujuan suatu negara melakukan 

pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan harapan 

mampu melakukan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang merupakan indikator 

dalam proses pembangunan sebuah negara, dimana pembangunannya diarahkan untuk 

mencapai tingkat kemakmuran bagi rakyatnya. Pada masyarakat, kesejahteraan sosial 

pada akhirnya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pengelolaan 

masalah sosial yaitu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan 

kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang (Rukminto,2005:17). 

Sebagai wujud upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi 

masalah sosial yang terjadi untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka pemerintah 

menciptakan berbagai program-program kebijakan yang dapat menciptakan 

pembangunan dan pemerataan sosial guna terciptaptanya kesejahteraan sosial yang 

dapat di rasakan oleh setiap masyarakat. Salah satunya ialah program Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang telah 

berjalan sejak tanggal 5 November 2007 dengan memberikan fasilitas penjaminan 

kredit dari pemerintah sebagai respon atas Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang 

kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM khususnya 

bidang reformasi sektor keuangan agar pemberdayaan UMKM dapat ditingkatkan 

untuk mendukung niat kemandirian rakyat dalam mencukupi kebutuhan dan 

kesejahteraan hidupnya melalui kegiatan UMKM pada setiap wilayah di Indonesia 



 

hingga saat ini. Dimana pengimplementasian program ini ditujukan untuk mendorong 

dan membantu tumbuh-kembangnya perekonomian kerakyatan secara mandiri yang 

dapat membantu pemerintah dan Negara menanggulangi dampak sosial yang terjadi 

akibat besarnya angka pengangguran. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan 

bagi pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) guna mendorong tumbuh- 

kembangnya perekonomian kerakyatan melalui pertumbuhan UMKM, yang dalam hal 

ini di lakukan dengan cara membantu memenuhi kebutuhan permodalan bagi pelaku 

UMKM untuk melakukan pengembangan serta penguatan nilai usahanya, sehingga 

dengan hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM dan menciptakan 

peluang-peluang kerja baru secara mandiri yang dapat mengurangi angka 

pengangguran dan menanggulangi kemiskinan akibat sulitnya akses dalam 

mendapatkan ruang pekerjaan. Dimana hal tersebut terbukti mampu meningkatkan 

nilai kemandirian dan perekonomian masyarakat kecil, yang dapat membantu 

masyarakat survive dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang mengarah pada bentuk 

kesejahteraan hidup dan kesejahteraan sosialnya. 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program kredit/pembiayaan 

modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha 

dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan 

tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Dalam proses aplikasinya yang 

diharapkan dapat mengakses KUR ialah UMKM dan Koperasi yang bergerak di sektor 

usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, 

perdagangan dan kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat 

dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses 

KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih 

mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga 

dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR 

melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan 

linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana (Kur.Ekon.go.id: 

2019). 



 

Program KUR ditindak lanjuti dengan ditanda tanganinya Nota Kesepahaman 

Bersama (MoU) antara pemerintah, lembaga penjaminan, dan perbankan pada tanggal 

9 Oktober 2007 yang kemudian direvisi dengan adendum pada tanggal 14 Mei 2008 

tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang populer 

dengan istilah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dituangkan dalam 

pengesahan UU No 20 tahun 2008 mengenai UMKM. Terbentuknya Undang-undang 

tersebut bermaksud agar pemberdayaan UMKM dapat ditingkatkan. Secara nasional 

penyaluran program ini di berikan pada 7 (tujuh) bank pelaksana di lapangan yaitu 

Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank 

Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank 

Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). 

Seiring Perkembangannya, program KUR ditingkatkan plafonnya dari capaian 

sebesar 94,4 T pada Tahun 2016 menjadi Rp 110 Triliun pada tahun 2017, dengan porsi 

penyaluran 81% untuk KUR Mikro, 18% untuk KUR Ritel dan 1% untuk Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) dan juga upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan 

bagi pengusaha mikro, pemerintah telah menurunkan suku bunga KUR dari 

sebelumnya sebesar 12% pada tahun 2015, menjadi sebesar 9% di tahun 2016, dan 

terakhir diturunkan kembali menjadi 7% di tahun 2018. Penurunan suku bunga KUR 

tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi para 

UMKM serta perluasan akses pembiayaan dengan suku bunga rendah yang dapat 

diakses oleh pengusaha mikro. KUR subsidi bunga yang disalurkan kembali sejak 

Agustus 2015, telah memiliki kinerja yang sangat baik. Tercatat sebesar Rp 313,89 

triliun KUR telah disalurkan dari tahun 2015 sampai dengan 30 September 2018. 

Adapun jumlah debitur yang telah memperoleh penyaluran KUR adalah sebesar 13,3 

juta debitur. Kinerja penyaluran KUR tersebut juga didukung dengan terjaganya 

kualitas kredit/pembiayan yang dibuktikan dengan tingkat Non Performing Loan 

(NPL) yang terjaga dikisaran 1,2%. 

Porsi penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, dan industri) 

ditargetkan naik hampir dua kali lipat menjadi 40% di tahun 2017 dari realisasi tahun- 

tahun sebelumnya yang hanya sebesar 22%. Dan khusus sektor produksi pertanian 



 

diupayakan lebih merata pada komoditas-komoditas selain padi. Penyalur KUR 

diperluas dengan memberikan kesempatan pada lembaga Keuangan Bukan Bank 

termasuk Koperasi, diikuti dengan syarat untuk mendapatkan KUR yang semakin 

dipermudah dan dipercepat (E-paper Media Indonesia, 16 Agustus 2017). 

Untuk Sumatera Selatan Sendiri, Program KUR terus di galakkan sebagai salah 

satu solusi pembiayaan dan modal pada usaha kecil dan menengah, salah satunya 

adalah dengan pemberian pada 1.300 pelaku UMKM yang menerima bantuan KUR 

(Kredit Usaha Rakyat)   tanpa   agunan.   "Dalam   prosesnya   terdapat   1.300 

pelaku UMKM yang sudah terdaftar di Provinsi Sumsel yang akan diberikan bantuan 

KUR. Alokasi dana kurang lebih Rp 125 milyar dari Artha Graha di kota Palembang." 

Hal ini di sampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Daerah AKU (Asosiasi Kelompok 

Usaha) Sumsel, Hj Lury Elza Alex Noerdin pada sosialisasi KUR dan Gerakan 

Kewirausahaan di Griya Agung, Rabu (17/5/2017). Lury yang juga Duta Anti Narkoba 

Sumsel, menyatakan pemberian bantuan KUR yang diperuntukan bagi pelaku- 

pelaku UMKM dari kalangan mikro merupakan bentuk sinergitas secara simbolis 

oleh Bank Artha Graha dengan Forum CSR Kessos Sumsel, BPD AKU Mandiri, 

Hipmi, Kadin, Apsindo (Sripoku,2017). 

Sedangkan pada Kabupaten Muara Enim, terdapat GERBANG SERASAN 

(Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan 

Sekundang) sebagai trobosan inovasi program pemerintah untuk membantu 

meningkatkan pertumbuhan lahan kerja bagi masyarakatnya melalui kegiatan UMKM. 

Gerbang Serasan berfungsi untuk memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK 

dengan bunga murah yang di jamin oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim, untuk 

mendukung laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui UMKM berdasarkan surat 

putusan Bupati Muara Enim nomor 6 tahun 2001 yang mana dalam hal ini pemerintah 

Kabupaten Muara Enim menyimpan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dalam bentuk Giro Beku di Gerbang Serasan tersebut. Hal ini juga merupakan 

bentuk wujud dukungan pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mendukung 

Program KUR sejak tahun 2001, yang berkaitan dengan program pemberdayaan 

http://palembang.tribunnews.com/tag/umkm
http://palembang.tribunnews.com/tag/tanpa-agunan
http://palembang.tribunnews.com/tag/umkm
http://palembang.tribunnews.com/tag/umkm
http://palembang.tribunnews.com/tag/bank-artha-graha


 

masyarakat miskin dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat khusus pada wilayahnya. 

Pengimplementasian Gerbang Serasan (gerakan pembangunan melalui 

pemberdayaan masyarakat di bumi serasan sekundang) bertujuan untuk membangun 

kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pemberdayaan pada UMKM dan koperasi 

dengan bekerjasama pada bank-bank pelaksana program KUR. Dalam bentuk 

kerjasamanya Gerbang Serasan memiliki kewajiban untuk memfasilitasi permodalan 

bagi UMKM dari bank pelaksana yang meliputi tindakan identifikasi calon peserta 

kredit, membuat proposal kredit, serta mengusulkan kredit ke bank pelaksana yang 

telah bekerjasama dengan Gerbang Serasan, serta memantau pencairan dan 

pembayaran kredit sampai lunas. Sedangkan bagi bank pelaksana yang telah 

bekerjasama dengan Gerbang Serasan bertugas untuk melakukan pencairan skim KUR 

dan/atau memberikan pinjaman bagi kreditor. Adapun bank yang telah bekerjasama 

dengan Gerbang Serasan, antara lain Bank Sumsel Babel, Bank Rakyat Indonesia 

(BRI), Bank Negara Indonesia (BNI). 

Pada awal tahun 2014, terjadi revisi perjanjian kerjasama antara Pemerintah 

kabupaten Muara Enim dan bank Pelaksana program kredit Gerbang Serasan dengan 

bank BRI (KUR Ritel dan Mikro), Sumsel Babel, dan BNI. Pada tahun 2017 dari 581 

debitur yang mengajukan, sebanyak 436 debitur dapat di realisasikan atau 436 UMKM 

yang dapat di berdayakan melalui program KUR ini. Dalam pelaksanaannya kredit 

Gerbang Serasan memberikan kesempatan akses bagi beberapa jenis bentuk usaha 

yang ingin melakukan pinjaman antara lainnya meliputi jenis usaha perkebunan, 

perdagangan, perindustrian, jasa, peternakan dan perikanan. Realisasi kreditnya pun 

dimulai dari urutan terbesar yakni sector usaha perdagangan yang mendominasi dan 

disusul dengan sector perkebunan, sector jasa, dan perikanan. Dimana total pencapaian 

realisasi kredit Gerbang Serasan pada tahun 2016 dengan realisasi tertinggi pada sector 

perdagangan mencapai nilai sebesar Rp.11.881.000.000,- atau setara dengan 47,9% 

dengan jumlah 216 debitur. Daya serap kredit perkecamatan, kecamatan yang dapat di 

jangkau oleh Gerbang Serasan pada tahun 2016 terdapat 9 kecamatan, dimana dari total 

pencapaian realisasi kredit pada tahun 2016, dengan realisasi tertinggi di kecamatan 



 

Muara Enim sebesar Rp.11.678.000.000,- atau 48,44 % dengan jumlah 223 UMKM 

yang terdaftar sebagai debitur, sementara realisasi terendah di kecamatan Benakat 

sebesar Rp.175.000.000,- atau setara dengan 1,40 %. Dengan jumlah 6 UMKM yang 

terdaftar sebagai debitur. Sedangkan khusus wilayah Kecamatan Lawang Kidul 

terdapat Rp.2.780.000.000,- atau setara dengan 11,27 %, dengan jumlah 40 UMKM 

yang terdaftar sebagai debitur. (Muara Enim,2014-2017). 

Kemudian berkenaan dengan hal tersebut, sejak Februari 2005 Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono telah mencanangkan kebijakan program aksi penanggulangan 

kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan UMKM. Berdasarkan dengan 

kebijakan program tersebut, tahun 2005 dicanangkan sebagai Tahun Keuangan Mikro 

Indonesia (TKMI). Sebagai tujuan mendasar dari program kebijakan tersebut untuk 

menurunkan angka penganguran. Hal ini dikatakan sebagai salah satu langkah yang 

paling efektif dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui 

pemberdayaan sector rill, dengan mendukung perkembangan usaha sektor rill melalui 

kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah 

terbukti menjadi salah satu alternative terbaik dalam menanggulangi berbagai devisit 

negara yang mengakibatnya munculnya banyak pengangguran dimana-mana. 

Kontribusi yang diberikan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) 

dalam hal ini dapat dinilai sebagai penopang dalam proses pemulihan perekonomian 

nasional, yang dipandang dari peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional 

maupun dalam peningkatan kesempatan kerja. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat vital 

dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peran UMKM tidak 

hanya dalam penyerapan tenaga kerja, namun juga sebagai sumber pendapatan, 

distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi pedesaan 

(Tambunan, 2009:1). Potensi UMKM dikatakan sebagai peluang yang paling strategis 

dan menjanjikan bagi perekonomian Indonesia, namun hal ini masih dibarengi dengan 

berbagai masalah yang harus dihadapi. Salah satu diantaranya adalah kurang 

kondusifnya iklim usaha yang ada, rendahnya nilai dan kualiatas pada hasil 

produktivitas usaha, minimnya penguasaan teknologi serta rendahnya kemampuan 



 

permodalan dalam meraih kepuasan pasar, dan tingginya persaingan menjadi sebagian 

besar kendala yang sering di alami oleh para pelaku usaha yang dianggap sebagai 

penghambat terbesar pertumbuhan suatu usaha. Beragamnya hambatan dan kendala 

yang dihadapi UMKM, tampaknya masih kuat mengacu pada kemampuan masalah 

permodalan yang merupakan salah satu faktor kritis bagi UMKM untuk dapat 

meningkatkan daya saingnya, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun 

modal investasi dalam pengembangan usaha. 

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak 

pada berbagai bidang usaha. UMKM menghasilkan barang dan jasa yang menjadi 

kebutuhan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. UMKM merupakan 

benteng pertahanan ekonomi nasional, sehingga bila sektor tersebut diabaikan maka 

sama halnya tidak menjaga benteng pertahanan Indonesia. Mengingat kemampuan dan 

kontribusi dari kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional sangat besar maka 

pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan melakukan pemberdayaan 

kelembagaan tingkat pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh cakupan masyarakat 

agar saling bersinergi dan berkesinambungan, (Suryadharma Ali, 2008). 

Keberadaan UMKM di Indonesia menjadi sangat terasa dalam proses 

pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Dimana pada awalnya keberadaan 

UMKM di Indonesia hanya dianggap sebagai sumber penanggulangan penciptaan 

kesempatan kerja dan motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah di 

pedesaan. Namun, pada era globalisasi saat ini dan mendatang, peran keberadaan 

UMKM semakin penting yakni sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas 

Indonesia. Dimana hal ini dapat di buktikan pada dengan bertahannya usaha 

mikro,kecil maupun menengah (UMKM) dalam menghadapi krisis dan kondisi 

perekonomian yang tidak stabil telah menunjukkan betapa pentingnya sector ini dalam 

hal membantu perekonomian nasional. Meskipun berskala kecil, namun jenis usaha ini 

memiliki kontribusi yang tidak sedikit terhadap perekonomian nasional. Departemen 

Koperasi dan UMKM mencatat bahwa pada tahun 2010 ke 2011, kontribusi UMKM 

terhadap penciptaan devisa nasional melalui ekspor non migas mengalami peningkatan 

sebesar Rp. 27,731 triliun atau 2,49 yaitu dengan tercapainya angka sebesar Rp. 187,44 



 

triliun atau 16,44% dari total nilai ekspor non migas nasional dan jumlah ini mengalami 

peningkatan. (Tambunan, 2002). 

Peran UMKM juga mampu mewujudkan komitmennya sebagai faktor 

penggerak utama ekonomi Indonesia mulai dari masa krisis hingga saat ini. Utamanya 

saat krisis kegiatan investasi dan pengeluaran pemerintah sangat terbatas, maka pada 

saat itu peran UMKM sebagai bentuk ekonomi rakyat sangat besar. Dari sisi 

sumbangannya UMKM menyumbangkan 99% dalam jumlah pelaku usaha yang ada di 

Indonesia, serta masih mempunyai andil 99,6% dalam penyerapan tenaga kerja, 

sedangkan bidang lainnya terhadap PDRB hanya mampu berkontribusi sebesar 56,7% 

dan ekspor non migas hanya sebesar 15%. (BPS, 2001). 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pasal 1 dari undang-undang tersebut, menyatakan 

bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. Selanjutnya Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan 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. (Tambunan, 2009 :16). 

Berikut peneliti lampirkan kriteriannya: 

 

 

 

 

Tabel 1.1 



 

Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM 

No. Uraian Kriteria  

  Asset Omzet 

1 Usaha Mikro Maks 50 Juta Maks 300 Juta 

2 Usaha Kecil >50 Juta – 500 Juta >300 Juta – 2,5 Miliar 

3 Usaha Menengah >500 Juta – 10 Miliar >2,5 Miliar – 50 Miliar 

 
Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang 

mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 

200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang berdiri sendiri. 

Keppres RI no. 99 tahun 1998 tentang pengertian Usaha Kecil ialah kegiatan ekonomi 

rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan 

kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang 

tidak sehat. Keberadan UKM di Indonesia sudah terbukti mampu untuk menjadi roda 

penggerak ekonomi di masa krisis. UKM dapat diartikan sebagai penyelamat dalam 

pembangunan ekonomi pasca krisis, sebab UKM mampu mengurangi tingkat 

pengangguran dan memberikan kesempatan kerja serta dapat berperan dalam 

pendistribusian hasil pembangunan (Baholi.2015). UKM juga dapat dikatakan sebagai 

salah satu sektor yang mampu mempengaruhi perekonomian masyarakat dalam sekala 

besar (Saleh.2006). Namun disisi lain untuk menunjang perkembangannya, UKM 

masih sering menghadapi permasalahan seperti pada kondisi keterbatasan modal usaha 

yang dimiliki oleh pengusaha, sumber daya manusia yang belum memenuhi syarat, dan 

serta kurangnya penguasaan terhadap teknologi, sehingga hal ini menjadi factor yang 

perlu di dukung oleh pihak pemerintah agar UKM mampu terus berkembang sebagai 

salah satu alternative yang dapat di pilih untuk mempertahankan dan memperbaiki 

perekonomian Negara melalui kegiatan ekonomi kerakyatan yang dapat menajadi 

peluang perbaikan kondisi kehidupan masyarakat yang melaukannya (Sudaryanto dan 

Hanim, 2002). 

Keberadan UKM pada setiap daerah di Indonesia sering sekali di umpai pada 

setiap sudut daerah baik dalam wilayah teritori Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun 



 

pada lingkup Kecamatan. Hal ini di karenakan UMKM terbukti mampu menjadi roda 

penggerak perekonomian yang sukses meski pada masa krisis. Salah satunya pada 

kecamatan Lawang Kidul yang berada di kabupaten Muara Enim yang merupakan 

wilayah administrasi tingkat kecamatan yang berada di kabupaten Muara Enim yang 

memiliki kekayaan hasil alam terbesar pada lingkup pertambangan batubara di Provinsi 

Sumatera Selatan, tentunya hal tersebut dapat memberikan kontribusi besar bagi 

tingginya penghasilan daerah. Namun hal tersebut tidak serta-merta memberikan 

banyak peluang pekerjaan di bidang formal bagi setiap masyarakatnya, sehingga hal 

ini juga menjadi masalah sosial yang perlu di hadapi oleh setiap masyarakat maupun 

pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan hidup rakyatnya yang tidak memiliki 

syarat cukup untuk meraih pekerjaan yang layak dalam industry formal. Oleh sebab itu 

UMKM menjadi salah satu pilihan yang paling banyak dilakukan oleh sebagian 

masyarakat yang tinggal di daerah ini sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Hal ini dikarenakan melihat kondisi pasar yang cukup luas bagi para pelaku 

usaha yang dapat di lakukannya, khususnya bagi pelaku usaha pada bidang kulinear di 

kecamatan Lawang Kidul. Dimana kecamatan ini merupakan ring 1 wilayah 

pertambangan, yang terkenal dengan penghasilan sumber daya alamnya sebagai salah 

satu daerah sentra pertambangan batubara terbesar se-Asia Tenggara yang dikelola 

secara professional oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

seperti PT.Bukit Asam (PTBA) yang memiliki penghasilan yang cukup menunjang 

bagi kegiatan wirausaha yang berada di daerah ini. Dimana penghasilan pegawai 

BUMN di kenal memiliki upah yang besar sehingga dapat menjadi pasar yang potensial 

bagi pertumbuhan usaha terlebih masyarakatnya terbilang memiliki karakter yang 

cukup konsumtif terhadap kegiatan mengkonsumsi makanan maupun jajanan. 

Salah satu jenis UMKM bidang kulinear yang sering di jumpai di kecamatan 

Lawang Kidul sebagai jajanan / oleh-oleh / buah tangan yakni martabak manis yang 

kebanyakan dijual di pinggiran jalan oleh pedagang kaki lima hingga di pertokoan, 

yang memiliki izin waralaba (toko, kios, dan Franchise) yang memiliki prosfek usaha 

yang cukup menjajikan seperti yang sedang di tekuni oleh salah satu putra sulung 

Presiden RI bapak Jokowi yakni Gibran yang menjual martabak dengan sistem 



 

waralabanya yakni Markobar yang dijajakan dengan berbagai varian rasa dam 

memiliki bentuk menyerupai pizza yang cukup menarik untuk dinikmati dengan 

tampilan kekinian yang unik dan enak. Berdasarkan sejarahnya martabak manis aslinya 

bernama Hok Lo Pan awalnya adalah Makanan Khas Bangka Belitung. Hok Lo Pan 

atau Martabak diciptakan oleh orang-orang Hakka (Khek) Bangka. Satu-satunya di 

dunia, makanan orang suku Hakka (khek) yang memakai nama suku Hoklo. Hampir 

semua orang di kota-kota besar seperti di kota Jakarta mengenal Martabak Bangka, 

nama aslinya di Bangka adalah Hok Lo Pan (Martabak). Arti Hurfiah Hok Lo Pan 

(Martabak) adalah Kue Orang Hok Lo (Jakarta Kita, sejarah martabak di Indonesia : 

2015). 

Seiring perkembangannya saat ini martabak dapat kita jumpai di setiap wilayah 

di Indonesia termasuk pada Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, karena 

telah menjadi makanan yang disukai oleh setiap kalangan, baik martabak manis 

maupun martabak asin, serta pembuatan dan bahan yang di dapat untuk membuatnya 

pun mudah di dapat. Dalam wilayah kecamatan Lawang Kidul terdapat beberapa 

pedagang martabak yang kian hari semakin ramai di jumpai, meski hal ini di picu oleh 

semakin sulitnya peluang dan semakin ketatnya persaingan dalam mencari pekerjaan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-harinya, sehingga mengharuskan 

manusia untuk berfikir dan mencari langkah lain untuk memenuhi kebutuhannya agar 

tetap dapat bertahan hidup, maka sebagian masyarakat yang datang ke daerah 

kecamatan Lawang Kidul melihat peluang dengan berdagang martabak sebagai salah 

satu solusi yang tepat untuk di geluti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena 

peluang usaha yang cukup ramai di minati oleh pembeli. 

Sehingga bagi sebagian masyarakat seperti pedagang martabak di Kecamatan 

Lawang Kidul melihat dunia usaha kulinier sebagai potensi yang dapat menghasilkan 

keuntungan yang cukup besar. Karena di Kecamatan Lawang Kidul terdapat lokasi 

lahan pertambangan nasional milik Negara yang cukup besar, yang tentunya memiliki 

jumlah kariawan yang cukup banyak. Dimana hal ini mejadi potensi tersendiri bagi 

pedagang martabak yang menajajakan dagangannya. Karena profesi sebagai kariawan 

atau pegawai pertambangan ini di kenal dengan salah satu profesi yang memiliki 



 

penghasilan yang cukup besar, terlebih lagi jika para pegawai memiliki karakter yang 

terbiasa berjajan di luar rumah, hobi pelesiran sehingga memungkinkan bagi para 

pedagang mendapatkan penghasilan yang menguntungkan dari hasil usaha kulinier 

yang banyak di beli oleh para pegawai pertambangan tersebut. Maka dengan adanya 

lokasi kerja tambang yang besar akan memerlukan kariawan yang banyak, sehingga 

hal ini akan menghasilkan potensi pasar (market) yang juga besar yang memungkinkan 

bagi pegawai perusahaan untuk menjadi salah satu pelanggan tetap bagi produk yang 

dihasilkan oleh UMKM, seperti pedagang martabak yang setiap harinya selalu 

memiliki pembeli, sehingga kian hari semakin banyak yang melirik jenis usaha ini 

untuk dikembangkan, bahkan terkadang ada juga pegawai tambang yang juga tertarik 

untuk memulai usaha setelah pensiun. 

Kondisi inilah yang dilirik oleh sebagian masyarakat pendatang sebagai 

peluang untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak 

tahun 2000 yang mulanya hanya terlihat 2 s/d 4 (outlet) pedagang martabak, kini 

semakin berkembang hingga lebih dari 13 (outlet) pedagang yang menjajakan 

martabak di kecamatan Lawang Kidul. Dimana hal ini dipicu dengan adanya keinginan 

pelaku usaha untuk memiliki perkembangan hidup yang semakin baik, sehingga meski 

dengan semakin ketatnya persaingan dunia usaha para pelaku usaha seperti pedagang 

martabak yang ada di Kecamatan Lawang Kidul terus berupaya meningkatkan 

perkembangan usahanya dengan melakukan berbagai kompetisi, dimulai dari awalnya 

menjadi pekerja pada pedagang martabak yang membawanya kemudian memulai 

usaha sendiri dari hasil usahanya, hingga merekrut kariawan dengan membuka cabang 

usaha yang baru. tentunya kesemuanya itu diraih oleh kalangan pedagang martabak 

melalui berbagai macam proses dan langkah, salah satunya ialah dengan melakukan 

pinjaman modal usaha melalui prigram KUR untuk memperbaiki lahan usaha bahkan 

melakukan pengembangan usaha dengan membuka cabang usaha yang baru yang apat 

merekrut pegawai baru. 

Keinginan para pedagang martabak yang ingin memiliki kondisi hidup dan 

kondisi sosial yang semakin baik dan mapan inilah yang kemudian membawa tekad 

mereka untuk memulai usahanya sendiri, setelah memiliki keterampilan yang mapan 



 

serta modal yang cukup. Meski demikian bagi sebagian besar pedagang martabak 

memiliki keterampilan yang sudah pasti dimiliki oleh pedagang ulung terkadang 

menjadi terbatas dengan kondisi permodalan yang tidak mencukupi, sehingga banyak 

juga dari sebagian besar pedagang memilih menjadi pegawai untuk mengumpulkan 

modalnya pada pedagang martabak lainnya agar tidak mengalami resiko kerugian, 

sampai berhasil mengumpulkan modal usahanya sesuai kebutuhannya. Namun bagi 

sebagian pedagang martabak di kecamatan Lawang Kidul yang memiliki tekad kuat 

selalu berupaya mencari langkah untuk mewujudkan impiannya memiliki usahanya 

sendiri, oleh karena itu sebagian pedagang lainnya ada yang berupaya mencari 

pinjaman modal usaha ataupun menawarkan kerja sama usaha dalam bentuk mitra 

bisnis setelah berani mengambil sikap untuk mulai mandiri, seperti halnya dengan 

melakukan pinjaman modal usaha melalui program KUR BRI Unit Tanjung Enim. 

Sehingga dengan demikian banyak terlihat outlet pedagang yang baru dengan wajah 

pedagang yang sudah cukup familiar dan cukup akrab di kenal. Dimana mulanya 

pedagang ini awalnya bekerja dengan pedagang lainnya, yang kemudian setelah cukup 

lama bekerja dengan pedagang martabak lainnya mereka mencoba membuka usahanya 

secara mandiri setelah memiliki pengalaman yang mapan dan modal awal untuk 

memulai usahanya melalui modal yang di kumpulkannya dari hasil selama bekerja 

sebelumnya atau dengan melakukan kerjasama pada pemodal/investor sebagai 

rekan/mitra bisnis dengan membagi keuntungannya. Selain itu ada pula yang 

melakukan pinjaman melalui bank ataupun koperasi harian sebagai modal membangun 

dan memperkuat pondasi usahanya seperti sebagian pedagang martabak di Kecamatan 

Lawang Kidul yang menggunakan KUR sebagai sarana permodalan dalam melakukan 

pengembangan bagi usahanya. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa masalah pada 

penelitian ini adalah apakah dengan adanya bantuan modal usaha melalui program 

KUR yang diberikan pemerintah melalui bank pelaksana dapat memberikan manfaat 

bagi pelaku UMKM seperti pedagang dalam memperoleh akses permodalan untuk 



 

melakukan pengembangan usahanya, khususnya bagi pedagang martabak di 

Kecamatan Lawang Kidul. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah pokok dalam penelitian ini ialah ;“Bagaimanakah Pemanfaatan Bantuan 

Modal Usaha Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Tanjung 

Enim Pada Pedagang Martabak di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara 

Enim”. Untuk dapat menjawab masalah pokok dalam penelitian tersebut, maka dapat 

di turunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana langkah pemanfaatan bantuan modal usaha melalui program KUR 

BRI Unit Tanjung Enim dilakukan oleh pedagang martabak di Kecamatan 

Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim? 

2. Apa manfaat yang di hasilkan pedagang martabak di Kecamatan Lawang Kidul 

Kabupaten Muara Enim setelah mendapat bantuan modal usaha melalui program 

KUR BRI Unit Tanjung Enim? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian yang di rumuskan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui dan memahami apakah bantuan modal usaha melalui program 

KUR BRI Unit Tanjung Enim bermanfaat bagi pedagang martabak di Kecamatan 

Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. 

 
2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui dan memahami langkah pemanfaatkan bantuan modal 

usaha melalui program KUR BRI Unit Tanjung Enim yang dilakukan oleh 

pedagang martabak di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. 

b. Untuk mengetahui dan memahami manfaat yang di hasilkan pedagang 

martabak di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim setelah mendapat 

bantuan modal usaha melalui program KUR BRI Unit Tanjung Enim. 



 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang di rumuskan diatas, maka Manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan keilmuan mengenai manfaat program KUR yang diselenggarakan 

pemerintah dalam berkontribusi terhadap pengembangan status sosial-ekonomi pada 

kalangan masyarakat pedagang melalui kajian sosiologi Ekonomi. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

pengetahuan tentang pemanfaatan bantuan modal usaha melalui program KUR BRI 

Unit Tanjung Enim pada pedagang martabak di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten 

Muara Enim, untuk memahami langkah-langkah pemanfaatan yang dilakukan 

pedagang martabak dalam menggunakan bantuan modal usaha yang diberikan program 

KUR BRI Unit Tanjung Enim, agar dapat memahami manfaat yang dihasilkan 

pedagang pasca mendapatkan bantuan modal usaha melalui program KUR. Selain itu 

penelitian ini diharapkan dapat meberikan kontribusi sebagai literature dan referensi 

dalam memahami mekanisme pelaksanaan program KUR, serta langkah-langkah yang 

dapat dilakukan pedagang sebagai nasabah KUR dalam memanfaat bantuan modal 

usaha melalui program KUR, dan melihat hasil yang di dapat oleh pedagang setelah 

mendapatkan dan menggunakan program KUR sebagai bantuan modal usaha. 
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