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lSI RINGKASAN 

1. Masalah Penelitian 
Disadari, keberadaan Industri Keeil dalam dinamika pembangu

nan sangatlph memperihatinkan. Banyak kendala yang menghadang, 
sehingga perkembangan industri keeil sangat lambat. Situasi ini 
berimplikasi pada rendahnya kemampuan pengusaha keeil -sebagai 
salah satu pelak~ ekonomi- dalam menghadapi persaingan. 

Hamba tan utama pengembangan indus t r i keei 1 dianta r ariva 
disebabkan oleh rendahnya akses mereka pada lembaga keuangan. Hal 
ini sangat mempengaruhi proses inovasi dan transformasi industri 
keeil. Sehingga dapat dimaklumi. perkembangan industri keeil jauh 
tertinggal dibandirlg industri skala menengah-besar yang seringka
Ii memperoleh banyak kemudahan dalam perolehan kredit perbankan. 

Harus diakui bahwa bidang keuangan bukanlah merupakan satu
satunya penentlJ Keberhasilan pengembangan usaha, masih banyak 
.faktor lainnya. Sekalipun demikian ha r us tetapdiingat, jika tak 
di tangani dengan segera masalah keuangan sangat mungkin akan 
menghamba t roda bisnis. Inti bisnis i tu sendi r i terletak pada 
permodalan. 

Melihat masalah yang demikian itu, pemerintah meneoba menga
tasinya dengan membuat kebijakan perkreditan untuk industri keeil 
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F'aket ~,ebijakan .rariua r i 1990 (Pakjan 90) te.n t.ar.o <red i t; 

Usaha Keei 1 (KUK). Rendahnya akses perkreditan industri keci 1, 
diatasi dengan menetapkan minirrlal 20% portfolio kredit yang 
disalurkan bank harus disalurkan kepada pengusaha keeil. 

Implementdsi Pakjan 90 (ji lapangan ternyata menghadapi 
serangkaisn masalah. Umumnya pelaksanaannya terbentur pads masa
lah bagaimana kebijakan itu diimplernentasikan oleh subyek pe1a 
kunya. Perilaku ini tentu muneul karena adanya faktor-faktor 
tertentu yang bisa mempengaruhi kinerja Pakjan 90. Penelitian ini 
meneoba untuk menjawab persoalan-persoalan di seputar pelaksanaan 
Pakjan 90 khususnya berkaitan dengan KUK 

~~_Ju juan PeneJ i tian 
a. Mengetahui dan memahami implementasi Pakjan 90. 
b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi irnplernentasi Pakjan 

90. 
3~.. Me.todologi_ Penel i!;ian 

Sasa.r-an penelitian ini a.dalah o pe r a s i lcrnbaga kelk,n~~F.),n 

(perbankanJ sebagai uJung tombak pelaksana Pakjan 90. Lukas] 
~)ellel i t i a n yakni d i sebuah bank rn i Li k perne ri n t a h d i Surab,a.y.3 

(cabang) dengan o r i e n t a s i K8r'zd<yatan. Pelacakan cla.ta.; pem(;.~ha,fn,?:l.n 

lll3.salah dan ini'ot'm-3.si s e rt.a Ob~c:,dl-va~3i penelit'[,)n dil,J,kukall .,'!t3··:~ 

C!3:~,3r- j d i arn i d,)t".'\. Indone~:~):1 ';~.Eb.3,qa.i rt r.o,ru ukan yanq b I Bank o ro 

.nor-e t.e r di Indonesia. Qata kernucJlan c ia n.a r i s is '?>'~:C,;:\I".:.~\ ku a Li t::ltif. 

4.~ ..~~illlQ.\!lan .dan Saran 
Oari hasil analisis data ditemukan satu kesimplJJan: terllyata 

tar"get KUK minimal sebesar 20% pagu kredit perbankar) sudah terca
pa i . Bahkan c r o s en t a s e angka ponyaluran KU~. ',o},ellu molebih 2()~'c: 

total kredit perbankan. 
Persoalannya adalah kemana kredit itu disalurkan. Dari 

analisis dijumpai bahwa KUK lobih banyak d i ra s a ka n rnanfaatnyt' 
oleh mereka yang sudah besar narnun bergerak di soktor yang keei1. 

Terdapat sejumlah alasar, sebagai taktor pengllambat pihal: 
perbankan ·enggan meriya Lur k an kredi t bagi si keeil. Argumentasi 
pembenar yang diberikan perbankan berkisar pada lemahnya manaje
ria 1 pengusaha ke c i l. Di sarnpi ng i tu keuntungan yang di pe roleh 
bank sangat keeil jika kredit disalurkan untuk pengusaha keeil. 

Melihat kondisi yang dernikian itu patut dikedepankan pada 
suatu saran yang rnenyangkut dua hal yakni: pertama, adalah membe
nahi kemarnpuan manajerial pengusaha keeil. Kedua adalah menggugah 
kornitmen perbankan untuk memperhatikan kondisi pengusaha keell. 
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