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Awal pemikiran yang melatar-belakangi studi ini 

adalah adanya keinginan untuk melakukan evaluasi terhadap 

mutu dan hasil pelayanan lembaga KURK. Beberapa masalah 

pokok yang hendak dicari jawabnya dalam penelitian ini 

adalah: bagaimanakah tanggapan nasabah terhadap mutu 

pelayanan lembaga KURK; apa kelebihan dan kekurangannya 

jika dibandingkan lembaga kredit pedesaan lain; sejauh 

mana lembaga KURK mampu berperan dalam proses pengem

bangan usaha dan dalam upaya meningkatkan taraf hidup 

nasabah; serta sejauh mana tekanan-tekanan struktural dan 

sebab-sebab individual menjadi kendala bagi proses 

pengembangan usaha nasabah ? 

Dari hasil wawancara terhadap 150 respond en yang 

ditemui di tiga kecamatan wilayah Jawa Timur, beberapa 

temuan pokok yang terpenting adala: pertama, sebagai 

lembaga kredit formal, secara umum lembaga KURK boleh 

dikatakan telah berhasil merealisasi motto pelayanan 
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'SECERAH'-nya, yaitu tidak saja prosedur pengurusan 

peminjamannya mudah, akan tetapi juga cepat dan dari segi 

biaya murah. Untuk masalah biaya ini, aspek murahnya 

bahkan tidak hanya pada proses pengurusan permohonan 

pinjaman, melainkan juga menyangkut masalah besarnya suku 

bunga pinjaman yang harus dibayar nasabah. Cuma yang 

masih menjadi persoalan, jika dilihat kembali tujuan 

utama didirikannya lembaga KURK adalah untuk melayani 

golongan masyarakat berpenghasilan rendah, saat ini 

orientasi pelayanan yang lebih berfokus pada golongan 

masyarakat menengah ke atas tampaknya merupakan dimensi 

institusional tersendiri yang menyebabkan timbulnya bias 

pelayanan lembaga KURK. Sebagaimana ditemukan dalam 

penelitian ini, rakyat miskin yang seharusnya lebih 

berhak tidak saja kurang diprioritaskan, tetapi acapkali 

juga dikorbankan akibat dalih efisiensi dan karena alasan 

kurangnya dana lembaga KURK. 

Kedua, jika dilihat kembali salah satu misi dari 

lembaga KURK adalah untuk melindungi masyarakat dari 

pengaruh rentenir, hasil penelitian ini menemukan bebera

pa hal yang agak kurang menggembirakan. Benar, jika 

dibandingkan dengan lembaga kredit formal lain milik 

pemerintah -- seperti BRI Unit Desa dan Perum pegadaian 

mutu pelayanan lembaga KURK relatif masih lebih 

unggul. Namun, jika mutu pelayanan lembaga KURK di~ 

bandingkan dengan rentenir, secara umum tampaknya lembaga 
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kredit informal yang satu ini relatif masih sulit ter

saingi oleh lembaga KURK. Satu-satunya kelebihan lembaga 

KURK dibandingkan rentenir hanyalah pada masalah besarnya 

suku bunga yang lebih rendah. Untuk masalah besarnya 

biaya pengurusan, kecepatan proses pencairan kredit, dan 

fleksibilitas.pembayaran angsuran pinjaman, lembaga KURK 

umumnya relatif kalah. 

Ketiga, berkait dengan pola pemanfaatan kredit, 

dalam penelitian ini ditemukan dua jenis yang satu sama 

lain saling bertolak belakang. Yang pertama, adalah 

kredit dinamis, yaitu kredit yang dimanfaatkan secara 

sengaja ditujukan untuk meningkatkan usaha dan untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan krediturnya. Sedangkan 

yang kedua adalah kredit statis, yaitu jenis kredit yang 

tujuan penggunaannya tidak dimaksudkan untuk meningkatkan 

taraf kehidupan ekonomi pemakainya, akan tetapi lebih 

dimaksudkan hanya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan 

konsumtif sehari-hari. Jenis kredit yang pertama atau 

yang lazim disebut kredit produktif lebih kerap dilakukan 

oleh nasabah dari golongan menengah ke atas, sedangkan 

jenis kredit yang kedua atau kredit konsumtif lebih kerap 

dilakukan oleh golongan masyarakat miskin. Faktor yang 

menyebabkan nasabah berpenghasilan rendah lebih cenderung 

memanfaatkan kredit yang diperolehnya untuk kegiatan 

konsumtif adalah berkait dengan sifat kerentanan yang 

dimilikinya. Yangdimaksud dengan sifat rentan adalah 
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sifat rapuh yang melekat pada kelompok masyarakat miskin 

akibat sedikitnya penyangga hidup yang dimilikinya. 

Keempat, berkait dengan proposisi ketiga, yang 

relatif lebih berhasil memanfaatkan paket KURK untuk 

pengembangan usaha dan untuk perbaikan taraf kehidupan 

ekonomiknya adalah kelompok masyarakat golongan menengah 

ke atas, yang tidak saja mapan secara ekonomik, tetapi 

juga dari segi pendidikan relatif memadai. Semen tara ltu, 

untuk golongan masyarakat miskin yang sesungguhnya menja

di sasaran program, paket KURK tampaknya hanya berfungsi 

sebagai sarana untuk mengurangi kesulitan hidup saja; 

bukan berfungsi untuk membantu meningkatkan taraf hidup

nya. Bahkan, bukan merupakan hal yang aneh, bahwa meski

pun sudah diberi paket KURK, taraf kehidupan kelompok 

miskin tersebut tidak meningkat, tetapi malah semakin 

sengsara. 

Kelima, bagi kelompok miskin, faktor-faktor yang 

menjadi kendala dalam proses pengembangan usaha dan untuk 

meningkatkan taraf hidup mereka, tidak saja bersumber 

pada sebab-sebab individual berupa etik wirausaha yang 

relatif rendah. Akan tetapi, juga bersumber pada kendala

kendala yang sifatnya struktural. Yang dimaksud dengan 

kendala struktural di sini, baik yang menyangkut masalah 

lemahnya permodalan maupun yang bersumber pada masalah 

ketatnya persaingan -- khususnya persaingan dengan pengu

saha-pengusaha lain yang lebih kuat dan mapan dari segi 

pemasaran. 
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