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SARI 

 

Melia Ambarwati. 3353405039, Ekonomi Pembangunan. Implementasi Penyaluran 
Kredit Modal Bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk 
Cabang Semarang Kepada Pengusaha Kecil Menengah di Kota Semarang 
Pembimbing I : Drs. Bambang Prishardoyo M.Si ; Pembimbing II : Dr. Etty 
Soesilowati M.Si. 
 
Kata kunci : Mekanisme, Kredit Modal Bergulir, Usaha Kecil Menengah. 

Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan 
serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, 
kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah telah mengarahkan 
segala potensi yang ada dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan produksi guna 
menggapai kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik, khususnya bagi 
masyarakat golongan ekonomi lemah melalui Program Kemitraan BUMN dengan 
usaha kecil menengah dan Program Bina Lingkungan. Hal ini didasarkan pada 
berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi usaha kecil menengah, dan merujuk 
pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha 
kecil dan Program Bina Lingkungan.  

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui profil usaha mitra binaan PT Jasa 
Marga (Persero),Tbk, mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran Kredit Modal 
Bergulir kepada usaha kecil menengah di Kota Semarang, kendala yang dihadapi 
dan solusi untuk mengatasi kendala pada penyaluran Kredit Modal Bergulir Program 
Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang kepada usaha kecil 
menengah, manfaat Program Kemitraan Kredit Modal Bergulir kepada usaha kecil 
menengah, serta efektivitas penyaluran kredit modal bergulir pada Program 
Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk dalam meningkatkan produktivitas usaha 
kecil menengah di Kota Semarang tahun  2009. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di lakukan 
di Kota Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer 
dari hasil angket kepada pengusaha kecil dan menengah dan wawancara langsung 
dengan petugas PT Jasa Marga (Persero),Tbk bagian PKBL (Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan) dan data sekunder yang diperoleh dari BPS serta berbagai 
sumber kepustakaan yang relevan dengan penelitian tentang CSR (Corporate Social 
Responsiblity). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode dokumentasi, angket, dan wawancara. Analisis data dalam penelitian 
ini meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data 
dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa mekanisme 
program penyaluran Kredit Modal Bergulir kepada usaha kecil menengah 
dilaksanakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan 
program penyaluran Kredit Modal Bergulir terdapat dua kendala yaitu kendala 
teknis dalam pelaksanaan penyaluran Kredit Modal Bergulir dan kendala dalam 
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jangka waktu pencairan dana kepada pengusaha kecil dan menengah. Program 
penyaluran kredit telah dilaksanakan dengan berpedoman pada SK Direksi No. 230 
/KPTS/2007, sasaran dari Program Kemitraan ini adalah Usaha Kecil Menengah 
(UKM), manfaat dari program ini dapat dirasakan baik dari pihak PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk sebagai penyalur dana bantuan maupun dari pihak Usaha Kecil 
Menengah sebagai penerima dana bantuan, dana bantuan kredit modal bergulir 
kurang efektif kepada usaha kecil  menengah untuk penjualan bersih rata – rata 
setiap bulan karena hanya mengalami kenaikan sebesar 65,93%. 

Saran yang dapat diberikan yakni menambah jadwal pelatihan kepada 
pengusaha kecil dan menengah, yang diadakan PT Jasa Marga (Persero),Tbk bagian 
PKBL agar pengusaha kecil dan menengah dapat menerapkan sistem administrasi 
pada usahanya dan proses pencairan dana jangka waktunya tidak terlalu lama agar 
pengusaha kecil dan menengah dapat segera memanfaatkan dana tersebut untuk 
modal usahanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi 

kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan 

lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, 

Pemerintah telah mengarahkan segala potensi yang ada dengan tujuan 

untuk melancarkan kegiatan produksi guna menggapai kesejahteraan dan 

taraf hidup yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi 

lemah. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menegaskan salah satu tujuan negara adalah memajukan 

kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakat yang 

diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Keberadaan Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan 

ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Peran Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) yang besar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap 

produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan 

tenaga kerja. UKM pada umumnya berbasis sumber daya ekonomi lokal 

dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena 

keunikannya, sehingga pembangunan UKM diyakini akan memperkuat 

fondasi perekonomian nasional. Bagi UKM, yang menjadi kendala utama 

dalam pelaksanaan usahanya adalah bidang permodalan. UKM masih 

merasa sulit untuk mendapatkan bantuan pinjaman dari bank karena untuk 
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mendapatkan pinjaman dari bank diperlukan syarat – syarat tertentu dan 

dinilai oleh bank akan membawa risiko yang tinggi. Untuk itu, maka harus 

ada pihak lain yang membantu untuk memberikan bantuan kepada UKM . 

Atas dasar kenyataan tersebut Pemerintah menghimbau kepada 

seluruh Badan Umum Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan dasar 

program pembinaan UKM melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha 

Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan 

Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina 

Lingkungan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu BUMN 

diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua 

persen) untuk disalurkan kepada pengusaha kecil. Sebagai tindak lanjutnya, 

maka PT Jasa Marga (Persero), Tbk  mengeluarkan Keputusan Direksi PT 

Jasa Marga (Persero), Tbk. Nomor : 230 / KPTS / 2007 tentang Program 

Kemitraan Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yaitu untuk 

Program Kemitraan bersumber dari penyisihan laba Perusahaan setelah 

pajak maksimal sebesar 2% dan dari jasa administrasi pinjaman/ marjin/ 

bagi hasil, bunga deposito dan / atau jasa giro dari dana Program Kemitraan 

setelah dikurangi beban operasional. 

Dana Program Kemitraan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai 

modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan 

produksi dan penjualan. Tiap mitra binaan mendapatkan bantuan dana 

pinjaman sampai dengan Rp.15.000.000,-, jika pinjaman diatas 

Rp.15.000.000,- maka berkewajiban menyerahkan jaminan / agunan. 
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Semua proses pengajuan permohonan pinjaman akan selalu di evaluasi oleh 

unit PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penyaluran Dana Mitra Binaan Tahun  2005 – 2009 
Per 30 Juni 2010 Wilayah Kota Semarang (Dalam Rupiah). 

 

 

 

 

Sumber : PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang,  2010 

Dana Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero), Tbk di wilayah 

Kota Semarang yang telah disalurkan pada tahun 2005 sebesar Rp 

699.583.688,- dan terus meningkat hingga pada tahun 2009 menjadi sebesar 

Rp 1.406.170.116,- meskipun pada tahun 2007 mengalami penurunan 

menjadi Rp 611.408.044,- . 

Tabel 1.2 Daftar Mitra Binaan Tahun Penyaluran 2005 – 2009 
        Per 30 Juni 2010 

        Wilayah Kota  Semarang (dalam Satuan). 
Jenis Usaha Tahun 

Jasa Perdagangan Industri Perikanan 
Jumlah 
Mitra 

Binaan 
2005 15 18   2 - 35 
2006   8 15   7 - 30 
2007   9 13   8 - 30 
2008   9 13 11 - 33 
2009 14 24   6 2 46 

  Sumber : PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang,  2010 

Dari tabel 1.2 di atas dapat diketahui jumlah UKM yang menjadi 

mitra binaan PT Jasa Marga (Pesero),Tbk Cabang Semarang di wilayah 

Kota Semarang. Dengan sektor usaha yang bermacam – macam yaitu sektor 

perdagangan, sektor jasa, sektor perindustrian dan sektor perikanan. Di 

Tahun Penyaluran Besar Pinjaman 
2005    699.583.688 
2006    673.878.211 
2007    611.408.044 
2008    791.779.968 
2009 1.406.170.116 
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bidang jasa jumlah mitra binaan terbanyak pada tahun 2005 sebanyak 15 

mitra binaan sedang paling sedikit terjadi pada tahun 2006 hanya memiliki 

8 mitra binaan. Di bidang perdagangan jumlah mitra binaan terbanyak 

terjadi pada tahun 2009 sebanyak 24 mitra binaan sedang yang paling 

sedikit pada tahun 2007 dan tahun 2008 sebanyak 13 mitra binaan. Di 

bidang industri jumlah mitra binaan terbanyak terjadi pada tahun 2008 

sebanyak 11 mitra binaan sedang yang paling sedikit pada tahun 2005 

hanya memiliki 2 mitra binaan. Terakhir di bidang perikanan hanya pada 

tahun 2009 saja yang memiliki mitra binaan yaitu sebanyak 2 mitra binaan. 

 
Tabel 1.3 Rekapitulasi Tunggakan Mitra Binaan PT Jasa Marga (Persero),  

      Tbk. Sampai Triwulan II – Tahun 2010 (Per 30 Juni 2010) 
      Di Wilayah Kota Semarang (Dalam Rupiah) 

Tahun JumlahTunggakan

2005 70.094.890
2006 40.443.676
2007 65.618.259
2008 55.882.482
2009 48.620.399

  Sumber : PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang,  2010 

 Berdasarkan tabel 1.3 di atas jumlah tunggakan tertinggi terjadi 

pada tahun 2005 sebesar Rp 70.094.890,- dengan jumlah mitra binaan dari 

PT Jasa Marga (Persero),Tbk sebanyak 35 mitra binaan dan jumlah 

tunggakan terendah terjadi pada tahun  2006 sebesar Rp 40.443.676,- 

dengan jumlah mitra binaan sebanyak 30 mitra binaan. Pada tahun 2009 

jumlah tunggakan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 

2005 yaitu dari Rp 70.094.890,- pada tahun 2005 menurun menjadi Rp 

48.620.399,-pada tahun 2009. Akibat dari penunggakan modal bergulir 
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tersebut, modal bergulir yang seharusnya dapat diberikan pada periode 

pinjaman berikutnya tidak dapat diberikan karena kekurangan cadangan 

dana. Hal tersebut secara tidak langsung mengakibatkan gangguan bagi 

usaha calon mitra binaan lain dalam mengajukan pinjaman kredit untuk 

memajukan usahanya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi 

“Implementasi Penyaluran Kredit Modal Bergulir pada Program 

Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang kepada 

Usaha Kecil Menengah di Kota Semarang.” 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1). Bagaimana profil usaha mitra binaan PT Jasa 

Marga (Persero), Tbk Cabang Semarang di wilayah Kota Semarang? 

2). Bagaimana mekanisme penyaluran kredit 

modal bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

Cabang Semarang kepada Usaha Kecil Menengah di Kota Semarang 

tahun 2009? 

3). Apa kendala yang dihadapi dalam penyaluran 

kredit modal bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk Cabang Semarang kepada Usaha Kecil Menengah di 

Kota Semarang tahun 2009? 
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4). Cukup efektifkah penyaluran kredit modal 

bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

Cabang Semarang dalam meningkatkan produktivitas Usaha Kecil 

Menengah di Kota Semarang tahun 2009? 

 
1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah : 

1). Untuk mengetahui profil usaha mitra binaan 

PT Jasa Marga (Persero), Tbk Cabang Semarang di wilayah Kota 

Semarang 

2). Untuk mengetahui mekanisme penyaluran 

kredit modal bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk Cabang Semarang kepada Usaha Kecil Menengah di 

Kota Semarang tahun 2009 

3). Untuk mengetahui kendala yang dihadapi 

dalam penyaluran kredit modal bergulir pada Program Kemitraan PT 

Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang kepada Usaha Kecil 

Menengah di Kota Semarang tahun 2009 

4). Untuk mengetahui cukup efektifkah 

penyaluran kredit modal bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang dalam meningkatkan 

produktivitas Usaha Kecil Menengah di Kota Semarang tahun 2009 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang dapat diambil melalui penulisan skripsi ini yaitu : 

1. Secara Teoritis  

Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat 

secara umum mengenai penyaluran kredit modal bergulir Program 

Kemitraan PT Jasa Marga (Persero), Tbk Cabang Semarang yang 

diberikan kepada usaha kecil menengah di wilayah Kota Semarang. 

2. Secara Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola kredit modal bergulir 

Porgram Kemitraan PT Jasa Marga (Persero), Tbk Cabang Semarang 

dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi masyarakat akan 

peranan kredit modal bergulir Program Kemitraan PT Jasa Marga 

(Persero), Tbk Cabang Semarang di wilayah kota Semarang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Ekonomi Pembangunan 

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses 

multidimensional yang mencakup berbagi aspek dan kebijakan yang 

komprehensif, baik ekonomi maupun non ekonomi. Sasaran pembangunan 

ekonomi menurut Todaro dalam Suryana (2000: 6), minimal ada tiga, 

yaitu: (1) menyediakan persediaan dan pemerataan bahan pokok; (2) 

meningkatkan taraf hidup; dan (3) memperluas jangkauan pilihan 

ekonomi dan sosial. Sedangkan model pembangunan ekonomi menurut 

Suryana (2000: 63), yaitu pembangunan ekonomi yang berorientasi 

pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan, dan 

pemenuhan kebutuhan dasar. 

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan 

ekonomi, karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan 

ekonomi, begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar 

proses pembangunan ekonomi. Tetapi pengertian pertumbuhan ekonomi 

berbeda dari pengertian pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

diartikan sebagai Gross Domestic Product (GDP), tanpa memandang 

kenaikan pendapatan lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan 

penduduk atau tanpa memandang ada perubahan dalam struktur 
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ekonominya atau tidak. Sedangkan Pembangunan ekonomi diartikan 

adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, 

dimana kenaikannya dibarengi dengan perombakan dan modernisasi, serta 

memperhatikan aspek pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi 

lebih melihat target, tetapi pembangunan lebih melihat prosesnya. Pada 

umumnya, pembangunan selalu diikuti dengan pertumbuhan, tetapi dalam 

pertumbuhan belum tentu disertai pembangunan.  

Salah satu faktor – faktor yang mempengaruhi pembangunan 

ekonomi adalah pembentukan modal (Capital Formation), dimana 

pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk mesin – mesin, 

perusahaan – perusahaan, pabrik – pabrik, jalan raya, dan infrastruktur 

lainnya. Menurut Jhingan dalam Suryana (2000:31), bahwa pembentukan 

modal seperti ini bersifat komulatif dan membiayai diri sendiri, sekali 

diciptakan pembentukan modal, maka proses ini akan berkesinambungan 

menciptakan modal baru. Proses ini menurut Jhingan (1988:88) mencakup 

tiga tahap yang saling berkaitan yang meliputi : 

1. Keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya, 

2. Keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakkan 

tabungan dan menyalurkan kearah yang dikehendaki, 

3. Mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal. 

2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar 

berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik 
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kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, 

melainkan lebih dari itu, ia termasuk konflik, keputusan dan siapa yang 

memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu, tidak terlalu salah 

jika dikatakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan aspek yang 

penting dari keseluruhan kebijakan” (Solichin 2004:59) dalam Prayitno 

(2009 :7).  

Menurut Van Meter dan Van Hom (1975) dalam Solichin 

(2004:65) merumuskan proses implementasi ini sebagai “those actions by 

public or private individuals (or groups) that are directed at the 

achievement of objectives set forth in prior policy decisions” (tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan 

kebijakan).  

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) dalam 

Solichin (2004:65), menjelaskan makna implementasi ini dengan 

mengatakan bahwa : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus 

implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian – kejadian dan kegiatan – 

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman – pedoman 

kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha – usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat / dampak 

nyata pada masyarakat atau kejadian – kejadian. 
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Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli tersebut 

diatas dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu 

sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan – badan 

administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan 

menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula 

menyangkut jaringan kekuatan – kekuatan  politik, ekonomi, dan sosial 

yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari 

semua pihak yang terlibat, dan yang akan akhirnya berpengaruh terhadap 

dampak baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak dharapkan  

(spillover / negative effects). 

1. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan dan Kegagalan 

Implementasi  

Menurut Andrew Dunsire (1978) dalam Solichin (2004:61)  

di dalam proses implementasi kebijaksanaan selalu akan terbuka 

kemungkinan terjadinya Implementasi Gap, yaitu terjadinya 

perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat 

kebijaksanaan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau 

prestasi dari pelaksanaan kebijaksanaan). 

Banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan 

implementasi, baik itu bersifat internal maupun eksternal. Seperti 

yang diungkapkan oleh Howlett dan Ramesh dalam Affandi (2010 : 

18), bahwa suatu implementasi kebijakan selalu dipengaruhi oleh : 
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a. Kejelasan pangkal tolak permasalahan, artinya dengan mengenali 

apakah pangkal tolak itu berdomain sosial, politik, ekonomi, 

ataupun kebudayaan akan lebih memudahkan implementator 

kebijakan melaksanakan kebijakan. 

b. Tingkat keakutan masalah yang dihadapi, semakin akut persoalan 

yang dihadapi maka akan membutuhkan waktu penyelesaian 

yang lama dan pengorbanan sumber daya material maupun 

inmaterial yang banyak pula. 

c. Ukuran kelompok yang ditargetkan, semakin kecil kelompok 

target (targeted groups) yang dituju sebuah kebijakan publik 

maka akan semakin mudah dikelola ketimbang kelompok target 

yang lebih besar dan mempunyai ruang lingkup yang luas. 

d. Dampak perilaku yang diharapkan, jika dampak yang diinginkan 

semata – mata kuantitatif maka akan lebih mudah menanganinya 

ketimbang dampak yang diinginkan merupakan perilaku 

seseorang. 

Agar implementasi yang dilaksanakan dapat sukses untuk itu 

diperlukan paling tidak (1) pengetahuan, keahlian dan keterampilan 

untuk mengelola proses kebijakan; (2) pemahaman mengenai desain 

kebijakan secara utuh; (3) pengetahuan mengenai keseluruhan aspek 

sistem, peta, dan kondisi lingkungan aktual dimana yang 

bersangkutan berperan atau dimana kebijakan dilaksanakan; (4) 

informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan; (5) kemampuan 
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untuk mengembangkan berbagai kemungkinan langkah tindak lanjut 

yang berwujud  policy adjustment ataupun legal reforms, system 

improvement tertentu dan sebagainya. Howlett dan Ramesh (1995 : 

154 – 155) dalam Puspita (2007 : 11-15) 

Namun demikian meskipun proses kebijakan dan 

implementasi dirancang sedemikian baiknya, mengandung resiko 

untuk gagal. Menurut Hogwood dan Gunn (1986) dalam Solichin 

(2004:61) membaginya kedalam dua kategori, yaitu tidak 

terimplementasikan (non implementation) dan implementasi yang 

tidak berhasil (unsuccesfull implemtation). Tidak terimplementasikan 

mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai 

dengan rencana, mungkin karena pihak – pihak yang terlibat tidak 

mampu bekerjasama, tidak efisien ataupun permasalahan yang 

digarap diluar jangkauan kekuasaanya sehingga betapa pun gigihnya 

mereka, hambatan – hambatan yang ada tidak tertanggulangi. 

Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi 

manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana, namun kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan 

(misalnya terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam, dan 

sebagainya). 

2. Pendekatan Implementasi 

1) Pendekatan Sistem Rasional Top – Down 
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Martha Derthrick (1972) dalam Suyanti (2007:10) 

mengatakan bahwa Model Top-Down adalah model yang dilakukan 

dengan menggunakan wawancara dengan aktor yang terlibat, dan 

mengkaji dokumen kebijakan dan dokumen-dokumen lainnya. Tujuan 

kebijakan harus didefinisikan secara jelas dan dipahami dengan baik, 

sumber daya pendukung juga harus dipersiapkan, rantai komando 

harus dapat berfungsi untuk menyatukan dan mengontrol sumber-

sumber daya yang dimiliki, serta sistem harus dapat dikomunikasikan 

secara efektif dalam mengontrol individu dan organisasi yang terlibat 

dalam pelaksanaan tugas. 

2) Pendekatan Bottom – Up 

Dalam pendekatan Bottom-Up yang di tekankan adalah 

hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. 

Model Bottom-Up adalah model yang memandang proses sebuah 

negoisasi dan pembentukan konsensus. Hal ini melibatkan dua 

konteks atau lingkungan, yaitu : keahlian manajemen dan kultur / 

budaya dalam sebuah organisasi yang terlibat dalam implementasi 

suatu kebijakan. Model Bottom-Up menekankan pada sebuah fakta 

yaitu bahwa implementasi yang terjadi secara nyata dapat 

memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Dalam hal ini 

para profesional memiliki peranan penting dalam menjamin 

pelaksanaan sebuah kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang di 

harapkan. 
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2.1.3 Kredit Modal Bergulir 

Kredit modal bergulir adalah salah satu bentuk pelaksanaan 

Program Kemitraan yang berupa pemberian modal usaha untuk 

pengembangan usaha produktif dengan sasaran pokok berkembangnya 

kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah, dengan prioritas 

kegiatan usaha yang dapat menunjukkan sumbangan langsung terhadap 

peningkatan kesempatan berusaha masyarakat yang dijamin oleh adanya 

potensi pasar, dengan sistem menggunakan sistem pengguliran dana. 

Dengan sistem pengguliran dana ini, dana bantuan modal usaha tidak 

hanya dimonopoli oleh seseorang atau hanya sekelompok orang tetapi 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya untuk pengembalian usaha 

ekonomi. 

Program kredit yang proses kerjanya dilakukan dengan cara 

menggulirkan dana. Itu berarti bahwa modal yang tersedia diberikan 

dalam bentuk kredit, dan uang yang dikembalikan dalam bentuk bunga 

dan pelunasannya dimasukkan lagi sebagai dana, dan dengan demikian 

dapat digunakan lagi untuk memberi kredit berikutnya. (Nirschl dan 

Sticker,(2005) dalam Lely (2007:28)). 

Program pinjaman modal usaha dengan pola dana bergulir yang 

bunga pinjamannya cukup rendah ini dapat memberikan bantuan 

keuangan bagi usaha produktif dan merangsang kegiatan tersebut di 

masyarakat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan. Pinjaman modal ini 

akan digulirkan dari suatu usaha ke usaha yang lain sehingga dapat 
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merata dirasakan oleh masyarakat. Dalam jangka panjang, secara makro 

meningkatkan ekonomi masyarakat berarti juga akan meningkatnya 

perekonomian suatu daerah secara keseluruhan. (Anonimus,2005) dalam 

Lely (2007:28). 

Menurut Moehar Daniel (2010 : 29) dalam Affandi (2010:74) 

kecukupan modal mempengaruhi ketepatan waktu dan ketepatan takaran 

dalam penggunaan masukan, sedangkan kekurangan modal 

menyebabkan kurangnya masukan yang diberikan sehingga 

menimbulkan kegagalan atau rendahnya hasil yang diterima. 

a) Kredit 

1. Pengertian Kredit 

Kredit adalah merupakan kemampuan untuk melaksanakan 

suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji 

pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka 

waktu yang telah disepakati. (Sukmadi, 1994:18)   

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan – tagihan yang 

dapat disamakan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 

bunga yang telah ditetapkan. (Thomas Suyatno,1997:13) 

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang pokok - pokok 

perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan – tagihan yang 

dapat di samakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam 
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meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak 

peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangkan waktu 

tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. 

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan kredit adalah 

pemberian uang, barang atau jasa dari suatu pihak kepada pihak lain 

yang diterima pada masa sekarang dan dengan percaya bahwa pihak 

yang penerima tersebut akan mengembalikan lagi pada masa tertentu 

yang akan datang disertai dengan pembayaran bunga. 

2. Unsur – Unsur Kredit  

Menurut Thomas Suyatno, (1997:14) dalam Sari (2008: 12), di 

dalam kredit terdapat unsur – unsur sebagai berikut: 

1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari peminjam kredit bahwa 

prestasi yang di berikannya baik dalam bentuk uang, barang 

atau jasa akan benar – benar diterimanya kembali dalam jangka 

waktu tertentu di masa yang akan datang 

2) Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa 

yang akan datang. 

3) Degree of risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dibebani 

sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan 

antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan 

diterima kemudian hari. 
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4) Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk 

uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa. 

3. Tujuan dan Fungsi Kredit 

Tujuan kredit pada dasarnya meliputi dua unsur pokok 

yaitu : keamanan (safety) adalah kredit yang diberikannya dalam 

bentuk uang, barang, dan jasa itu betul – betul terjamin 

pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat 

menjadi kenyataan; dan keuntungan (probability) merupakan tujuan 

dari pemberian kredit yang menjelma dalam bentuk bunga (Thomas 

Suyatno, 1997 : 15). Tujuan kredit ditujukan untuk mendorong 

kegiatan usaha untuk memupuk modal yang dapat menghasilkan 

sesuatu.  

Menurut Thomas Suyatno, (1997 : 16 – 17) dalam Sari 

(2008:13-14) fungsi kredit dalam perekonomian, perdagangan dan 

keuangan antara lain ; 

1) Kredit dapat meningkatkan daya guna uang 

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalulintas 

uang 

3) Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran 

uang 

4) Kredit sebagai salah satu alat alat stabilitas ekonomi 

5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha  

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 
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7) Kredit sabagai alat hubungan internasional 

Jadi fungsi kredit adalah meningkatkan daya guna uang dan 

modal, karena dengan kredit yang diterima akan dimanfaatkan untuk 

membiayai usaha sehingga dapat meningkatkan produksi. 

4. Pemberian Kredit 

Didalam memberikan kredit kepada seseorang atau badan 

tidaklah mudah karena menyangkut unsur kepercayaan terhadap 

orang atau badan yang menerima kredit. Sedangkan bagi pemberi 

kredit harus mempertimbangkan adanya resiko dalam pemberian 

kredit.  

Terdapat lima kriteria yang digunakan untuk memberikan 

kredit yaitu dengan istilah “5C” yaitu : 

 

1) Character,  

Yaitu untuk mengetahui sifat – sifat positif atau negatif dari 

para calon debitur atau peminjam itu sendiri. 

2) Capacity 

Yaitu gambaran mengenai kemampuan debitur untuk memenuhi 

kewajiban – kewajiban. 

3) Capital 

Penilaian terhadap modal yang dimiliki seseorang atau badan 

usaha. 

4) Collateral 
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Adalah jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan 

bank bahwa debitur dengan usahanya mampu melunasi kredit, 

dimana agunan merupakan jaminan tambahan jika bank 

menganggap aspek – aspek yang mendukung usaha debitur 

lemah. 

5) Condition 

Kondisi kegiatan usaha debitur mampu mengikuti keadaan 

perekonomian dengan baik dan usahanya masih mempunyai 

prospek kedepan selama kredit masih dapat dinikmati oleh 

debitur. (M. Tjoekam, 1999 : 94 - 97) dalam Sari (2008:15) 

 

 
5. Tunggakan Kredit 

Tunggakan adalah belum membayar (angsuran, iuran, pajak, 

dsb) yang seharusnya dibayar. Apabila dikaitkan dengan kredit, maka 

tunggakan kredit adalah belum membayar angsuran dan bunga yang 

seharusnya sudah di bayar. 

Menurut Siswanto S. (2000: 12 – 13) dalam Sari (2008:16) 

suatu kredit dengan angsuran yang digolongkan kurang lancar apabila 

memenuhi sebagai berikut : 

1). Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui masa satu 

bulan dan belum melampaui masa dua bulan bagi kredit dengan 

angsuran kurang dari satu bulan, atau melampaui tiga bulan dan 

belum melampaui enam bulan bagi kredit yang masa 
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angsurannya ditetapkan bulanan ; atau melampaui enam bulan, 

tetapi belum melampaui masa 12 bulan bagi kredit yang masa 

angsurannya ditetapkan enam bulan atau lebih. 

2). Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah 

melampaui masa  15 hari kerja, tetapi belum melampaui 8 masa 

30 hari jam kerja. 

3). Terdapat tunggakan bunga : yaitu melampaui masa satu bulan, 

tetapi belum melampaui masa tiga bulan, bagi kredit dengan 

angsuran kurang dari satu bulan ; atau melampaui masa tiga 

bulan, tetapi belum melampaui masa enam bulan, bagi kredit 

yang masa angsurannya lebih dari satu bulan. 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur – 

unsur tunggakan kredit adalah : besarnya tunggakan angsuran, 

besarnya tunggakan bunga, periode waktu tunggakan. Suatu kredit 

digolongkan angsuran lancar apabila memenuhi syarat – syarat 

sebagai berikut ; 

1). Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, 

atau, cerukan karena penarikan. 

2). Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi : 

a. Belum melampaui satu bulan,bagi kredit yang ditetapkan masa 

angsurannya kurang dari satu bulan 

b. Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa 

angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan 
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c. Belum melampaui enam bulan bagi kredit yang masa 

angsurannya ditetapkan empat bulanan atau lebih. 

3). Terdapat tunggakan bunga tetapi  

a. Belum melampaui satu bulan bagi kredit yang masa 

angsurannya kurang dari satu bulan 

b. Belum melampaui tiga bulan bagi kredit yang masa 

angsurannya lebih dari satu bulan 

c. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya 

belum melampaui lima belas hari kerja 

Menurut Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

Nomor : 230 / KPTS / 2007 tentang Program Kemitraan dengan 

Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan menggolongkan 

kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut : 

1) Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa 

administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan 

angsuran pokok dan/atau jasa administrasi selambat – 

lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran 

angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui 

bersama. 

2) Kurang lancar, apabila terdapat keterlambatan pembayaran 

angsuran pokok dan/ atau jasa administrasi pinjaman yang telah 

melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal 
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jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian 

yang telah disetujui bersama. 

3) Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran 

pokok dan/ atau jasa administrasi pinjaman yang telah 

melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal 

jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian 

yang telah disetujui bersama. 

4) Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran 

pokok dan / atau administrasi pinjaman yang telah melampaui 

270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai 

dengan perjanjianyang telah disetujui bersama. 

 

2.1.4 Program Kemitraan (PK) 

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua 

pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan 

bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. 

(Hafsah, (2000:43) dalam Yudha (2008:11)) 

Sedangkan menurut Linton (1987:43) dalam Yudha (2008:11) 

kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan 

pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.  

Program Kemitraan (PK) menurut Peraturan Menteri Badan 

Umum Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 adalah program untuk 

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri 
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melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dana Program 

Kemitraan (PK) diberikan dalam bentuk : 

1) Pinjaman untuk membayai modal kerja dan atau 

pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan 

penjualan; 

2) Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana 

pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman 

tambahan dan berjangka pendek dalam rangka untuk memenuhi 

pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan; 

3) Beban pembinaan: untuk membiayai pendidikan, 

pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal – hal lain yang 

menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk 

pengkajian penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan; dan 

beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua 

puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada 

tahun berjalan. 

Sumber dana Program Kemitraan berasal dari : 

1) Penyisihan laba Perusahaan setelah pajak maksimal 2% 

2) Jasa administrasi pinjaman/ marjin/ bagi hasil, bunga deposito dan 

/ atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi 

beban operasional. (Keputusan Direksi PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk. Nomor : 230 / KPTS/ 2007 tentang Program 

Kemitraan Dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan) 
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Program Kemitraan (PK) adalah program peduli PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk untuk memberikan alternatif pemenuhan kebutuhan 

pembiayaan para pelaku usaha kecil atau koperasi.  

Menurut Peraturan Menteri Badan Umum Milik Negara Nomor 

PER-05/MBU/2007, Mitra Binaan adalah Usaha kecil yang mendapatkan 

pinjaman laba dari Program Kemitraan. Mitra Binaan mempunyai 

kewajban sebagai berikut : 

1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah 

disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga 

Penyalur. 

2) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati 

3) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada 

BUMN Pembina. 

Mitra Binaan adalah usaha kecil yang berbentuk usaha orang 

perseorangan, badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan 

usaha yang berbentuk badan hukum, termasuk koperasi yang memenuhi 

kriteria untuk mendapat pembinaan dan atau pinjaman dari Perusahaan.  

(Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero),Tbk. Nomor : 230 / KPTS/ 

2007 tentang Program Kemitraan Dengan Usaha Kecil dan Bina 

Lingkungan) 
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2.1.5 Usaha Kecil Menengah 

Usaha Kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah 

melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp. 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau 

mempunyai penjualan / omzet pertahun setinggi – tingginya Rp. 

1.000.000.000,- dan milik Warga Negara Indonesia (UU No. 9, Tahun 

1995, tentang usaha kecil). Sedangkan Koperasi adalah badan usaha yang 

beranggota orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No. 

25, 1992, tentang Perkoperasian). 

Usaha kecil adalah usaha yang pemiliknya memiliki kebebasan 

untuk mengoperasikan usahanya, tidak dominan di bidangnya serta tidak 

terikat pada kebiasaan – kebiasaan baru. Hal ini menyebabkan usahanya 

mungkin tidak berkembang, mereka biasanya lebih santai dan kurang 

agresiif dalam menjalankan usahanya. (Magginson, dan Bryd, 2000,p.11) 

Usaha kecil adalah usaha yang operasional dan keuangannya 

dikelola sendiri oleh pemiliknya, mempunyai kurang dari 100 tenaga 

kerja. (Hatten,1997, p.79) 

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil 

dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta 

kepemilikan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. Kriteria – kriteria 

usaha kecil yang dimaksud adalah sebagai berikut : 



 

 

27

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar 

3. Milik warga Negara Indonesia 

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung 

maupun tidak dengan usaha menengah atau usaha besar 

5. Berbentuk usaha orang perorang, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi 

6. Usaha sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi 

dan prospek untuk dikembangkan 

7. Tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN lain 

8. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable) 

 (Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero),Tbk Tentang Program 

Kemitraan Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan) 

 

2.1.6 Efektivitas Kredit Modal Bergulir 

Steers Richard M. (1985:43-45) dalam Sari (2008:26) efektivitas 

seringkali berarti kuantitas atau kualitas keluaran (output) barang dan jasa. 

Efektivitas selalu diukur berdasarkan prestasi, produktivitas, laba, dan 

seterusnya. Jadi dalam pengukuran efektivitas dapat dilihat dari beberapa 

hal berikut: 
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a) Efektivitas keseluruhan ; sejauh mana organisasi melaksanakan 

seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya. 

b) Kualitas ; kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh 

organisasi. Ini mungkin mempunyai banyak operasional. Terutama 

ditentukan oleh produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi 

c) Produktivitas ; kualitas atau volume dari produk atau jasa yang 

dihasilkan organisasi, dapat diukur menurt 3 tingkatan : tingkat 

individual, tingkat kelompok, dan keseluruhan organisasi. 

d) Kesiagaan ; penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan 

bahwa organisasi mampu menyelesaikan sesuatu tugas khusus dengan 

baik jika diminta. 

e) Pertumbuhan ; penambahan dalam hal – hal seperti tenaga kerja, 

fasilitas, harta, penjualan, laba, bagian pasar dan penemuan – 

penenmuan baru. Suatu perbandingan antara keadaan organisasi 

sekarang dengan keadaan masa lalunya. 

f) Pemanfaatan lingkungan ; batas keberhasilan organisasi berinteraksi 

dengan lingkungannya, memperoleh sumber daya dengan langka dan 

berharga yang diperlukannya untuk operasi yang efektif. Hal ini 

dipandang dari rencana jangka pendek yang maksimal dan rencanan 

jangka panjang yang optimum. Sebagai contoh tingkat 

keberhasilannya memperoleh supply sumber daya manusia dan 

keuangan secara mantap. 
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g) Stabilitas ; pemeliharan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang 

waktu, kualitas dalam periode periode sulit. 

h) Semangat kerja ; kecenderungan anggota organisasi berusaha lebih 

keras mencapai tujuan dan sasaran organisasi termasuk perasaan 

terikat. Semangat kerja adalah gejala kelompok yag melibatkan untuk 

tambahan, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki. 

i) Motivasi ; kekuatan kecenderungan seorang individu melibatkan dirii 

dalam kegiatan yang berarahkan dalam pekerjaan ini. 

Efektivitas dari kelompok (organisasi perusahaan) adalah bila 

tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang 

direncanakan, upaya untuk mencapai tujuan (Prawirosentono,1999 : 28) 

dalam Asikin (2010 : 35). Keberadaan sebuah organisasi atau kelompok 

sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan sebuah perencanaan yang disusun sebelumnya. Keberhasilan 

dalam menjalankan rencana – rencana tersebut menunjukkan efektivitas 

organisasi atau kelompok dalam bekerja. 

Sondang P. Siagian (2001 : 24) dalam Asikin (2010 : 35) 

memberikan definisi sebagai berikut : “efektivitas adalah pemanfaatan 

sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara 

sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas 

jasa kegiatan yang  dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan 

dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil 

kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. 
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Kriteria efektivitas indikator ketepatan, sasaran, manfaat serta 

tujuan adalah sebagai berikut : 

>85%  dinyatakan sangat efektif 

71 % - 85 % dinyatakan efektif 

50 % - 70%  dinyatakan kurang efektif 

< 50 %  dinyatakan tidak efektif  

(Nazir, (2005:335) dalam Sari (2010:30)) 

Dengan melihat teoritisnya, efektivitas penyaluran dana bantuan 

kredit modal bergulir diukur berdasarkan kesesuaian program dengan 

pelaksanaan, ketepatan sasaran, manfaat dari penyaluran kredit modal 

bergulir pada PT Jasa Marga (Persero),Tbk dan pengembalian kredit 

modal bergulir yang dibagi menjadi dua kemungkinan yaitu kredit tidak 

lancar atau tunggakan dan kredit lancar. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

2.2.1 Corporate Social Responsibilty (CSR) Mewujudkan Pemberdayaan 

Masyarakat Studi Atas Program PT Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company TBK Cimareme Padalarang Kabupaten Bandung 

Pembangunan sosial sangat terkait dengan peran Pemerintah, dunia 

usaha dan masyarakat. Untuk itu, pembangunan sosial harus dimulai oleh 

dunia usaha. Salah satunya melalui tanggung jawab dunia usaha yang 

dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibilty (CSR). Salah satu 

contoh perusahaan yang melibatkan masyarakat di sekitarnya dilaksanakan 
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oleh PT. Ultrajaya Milk Industry. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan Corporate 

Social Responsibilty (CSR) di PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan data kualitatif khususnya menggunakan studi kasus. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi 

literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aktivitas CSR PT 

Ultrajaya, mampu membantu kelompok rentan di komunitas, melalui 

program air bersih dan beasiswa bagi keluarga miskin. Namun, masih tetap 

perlu kerjasama yang kuat antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 

dalam mewujudkan sustainability dari program yang telah dilaksanakan. 

  

2.2.2 Peningkatan Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  

Keberadaaan BPR bagi masyarakat di daerah perdesaan diharapkan 

mampu menjadi ujung tombak dalam pembiayaan sektor UMK. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui peran BPR dalam pembiayaan di Sumatera 

Barat, mengidentifikasi kendala yang dihadapi BPR, mengetahui bentuk 

persaingan antar BPR dengan lembaga keuangan lainnya dan mengetahui 

prospek dan merumuskan strategi peningkatan peran BPR ke depan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data yang 

digunakan menggunakan data kualitatif, dikumpulkan dengan melakukan 

indepth interview dan focus group discussion. Variabel yang digunakan 

yaitu peran BPR, perkembangan UMK. Metode analisis datanya 
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menggunakan metode Analisis Statistik Deskriptif. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa BPR di Sumatera Barat telah berperan dalam 

menjalankan fungsi intermediari. Mayoritas sektor UMK yang dibiayai oleh 

BPR adalah sektor perdagangan, diikuti oleh sektor industri dan pertanian. 

Kendala dan hambatan yang dihadapi disebabkan oleh faktor internal 

maupun eksternal BPR yaitu relatif tingginya tingkat bunga yang 

ditawarkan oleh BPR, belum tersosialisasinya keberadaan BPR ditengah 

masyarakat terutama masyarakat pedesaan, adanya imej bahwa 

berhubungan dengan BPR itu sulit, keterbatasan SDM BPR, keterbatasan 

jumlah modal BPR, terbatasnya produk dan skim pembiayaan yang 

ditawarkan oleh BPR kepada UMK, tingginya tingkat persaingan BPR 

dalam pembiayaan UMK. 

 

2.3. Kerangka Berfikir 

Program Kemitraan (PK) adalah program peduli PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk untuk memberikan alternatif pemenuhan kebutuhan 

pembiayaan para pelaku usaha kecil menengah atau koperasi melalui 

kredit modal bergulir. Kredit modal bergulir berupa pemberian modal 

usaha untuk pengembangan usaha produktif dengan sasaran pokok 

berkembangnya kegiatan – kegiatan ekonomi berskala kecil dan 

menengah, dengan prioritas kegiatan usaha yang dapat menunjukkan 

sumbangan langsung terhadap peningkatan kesempatan berusaha 
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masyarakat yang dijamin oleh adanya potensi pasar, dengan menggunakan 

sistem pengguliran dana. 

Untuk mencapai tujuan yang di inginkan dari sebuah program, 

maka diperlukan implementasi program yang baik. Hal tersebut dapat 

diawali dengan mekanisme (cara kerja) yang baik dalam pelaksanaan 

program, kemudian identifikasi kendala yang mungkin akan dihadapi 

dalam pelaksanaan program. Hal ini diperlukan agar dapat ditemukan 

solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi atau setidaknya 

meminimalisir dampak yang muncul akibat masalah tersebut. Setelah 

mekanisme pelaksanaan program dan kendala yang dihadapi terselesaikan 

dengan baik maka efektivitas dari program yang dilaksanakan akan 

tercapai. Untuk lebih memperjelas konsep berpikir yang peneliti 

kembangkan dalam penelitian ini maka peneliti sajikan konsep berpikir 

dalam bentuk gambar, sebagai berikut : 

   Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 

           

Implementasi 
Program 
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Kredit Modal 
Bergulir pada 
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Penyaluran 
kredit Modal 
Bergulir

Program Kemitraan 
Kredit Modal 
Bergulir PT Jasa 
Marga (Persero),Tbk 
Cabang Semarang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, dimana penulis 

bermaksud untuk “memahami fenomena yang terjadi dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah” (Moleong 

2007:6). Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggambarkan 

pelaksanaan penyaluran kredit modal bergulir Program Kemitraan PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang dan kendala yang didapat dalam 

pelaksanaan penyaluran kredit modal bergulir tersebut serta efektivitas 

program penyaluran dana bantuan kredit modal bergulir. 

 

3.2 Lokus Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Semarang pada usaha kecil 

menengah yang menerima kredit modal bergulir PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk Cabang Semarang pada tahun 2009. Usaha kecil menengah 

yang menerima dana bantuan kredit modal bergulir sebanyak 46 usaha kecil 

menengah di Kota Semarang, tetapi dalam penelitian ini diambil 23 usaha 

kecil menengah. 
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3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah objek atau apa yang menjadi titik perhatian 

dari suatu penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah tentang : 

1) Mekanisme penyaluran kredit modal bergulir PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk kepada usaha kecil menengah di Kota Semarang tahun 

2009. 

2) Kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasinya, dalam 

meningkatkan produktivitas usaha kecil menengah penerima kredit 

modal bergulir PT Jasa Marga (Persero),Tbk di Kota Semarang tahun 

2009. 

3) Efektivitas Program Penyaluran kredit modal bergulir PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk kepada usaha kecil menengah di Kota Semarang tahun 

2009 yang diukur berdasarkan kesesuaian program dengan 

pelaksanaan, dan pengembalian kredit modal bergulir yang dibagi 

menjadi dua kemungkinan yaitu kredit tidak lancar atau tunggakan dan 

kredit lancar. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong ( 2007 : 157) sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif  ialah kata – kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung 
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dengan pegawai PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang bagian 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan dari hasil angket 

yang diberikan kepada usaha kecil menengah mitra binaan PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk Cabang Semarang yang berada di wilayah Kota Semarang 

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan (kuisioner) yang telah 

disiapkan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk Cabang Semarang dan berbagai sumber kepustakaan yang 

relevan dengan penelitian. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan tahapan yang biasanya satu 

metode penelitian atau lebih dipilih untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan (Burhan Bungin, 2007 : 89). Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Dokumentasi 

Adalah metode pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki 

benda – benda tertulis seperti sumber buku dan majalah ilmiah, sumber 

dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan Lembaga Arsip 

Nasional atau ditempat – tempat arsip penting lainnya (Moleong, 

2007:159). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi 

yang berhubungan dengan permasalahan tentang mekanisme 

penyaluran kredit modal bergulir, kendala yang dihadapi dalam 

penyaluran kredit modal bergulir dan efektivitas dari program 
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penyaluran kredit modal bergulir dengan mencatat data yang tersedia 

pada perusahaan  yang terkait, yaitu PT Jasa Marga (Persero),Tbk yang 

berada di wilayah Kota Semarang.  Peneliti juga mengumpulkan 

informasi dari beberapa sumber pustaka yang relevan dengan penelitian 

dan mendokumentasikan dalam bentuk foto – foto usaha mitra binaan 

PT Jasa Marga (Persero),Tbk. 

2. Metode Angket 

Merupakan elemen yang esensial (harus ada) untuk 

kepentingan pengumpulan data yang berupa angka, tabel, analisis 

statistik dan deskriptif serta kesimpulan hasil penelitian (Burhan 

Bungin, 2007 : 81). Metode angket dalam penelitian ini digunakan 

untuk memperoleh informasi tentang hal – hal yang berkaitan langsung 

dengan usaha yang dilakukan oleh subjek penelitian. Pengambilan 

subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik 

purposive sampling adalah bahwa peneliti memilih calon subyek 

berdasarkan siapa yang dapat memberikan informasi yang diinginkan 

dan bersedia untuk berbagi informasi tersebut. Subjek penelitian dalam 

penelitian ini yaitu mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk yang 

berada di wilayah Kota Semarang yaitu pengusaha kecil dan 

menengah, guna memperoleh data – data mengenai profil usaha mitra 

binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk, mekanisme Penyaluran Kredit 

Modal Bergulir, manfaat yang dirasakan pengusaha kecil dan 
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menengah, dan kendala yang dihadapi dalam penyaluran kredit modal 

bergulir. 

3. Metode Wawancara 

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban (Moleong, 2007:186). Dalam pelaksanaan 

penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait 

yaitu pegawai PT Jasa Marga(Persero),Tbk Cabang Semarang bagian 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Peneliti melakukan 

wawancara langsung dengan Ka Sub Bag. PU & PKBL yaitu Bapak 

Agus Susyanto sebagai informan kunci (key informants) untuk 

selanjutnya dikembangkan dengan teknik bola salju (snowball 

sampling) untuk mencari informan lainnya dari petugas PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk bagian PKBL yaitu JTU Adm. & Pelaporan Keuangan 

Ibu Rini Mardiani guna memperoleh data tentang mekanisme 

Penyaluran Kredit Modal Bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang kepada Usaha Kecil Menengah 

di Kota Semarang, manfaat yang dirasakan pengusaha kecil dan 

menengah, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran 

kredit modal bergulir serta efektivitas dari program penyaluran kredit 

modal bergulir yang dilaksanakan. 
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3.6 Keabsahan Data 

Moleong (2007:321) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: 

mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat 

diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang 

konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusannya. Memperoleh keabsahan data, dalam penelitian ini digunakan 

teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan 

pengecekan atau pembanding terhadap data.  

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

membuktikan temuan penelitian dengan kenyataan yang diteliti di 

lapangan. Pemeriksaan keabsahan data ini, didasarkan atas kriteria tertentu, 

seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2007:332). Yaitu : 

a. D

erajat Kepercayaan 

Upaya – upaya yang dilakukan peneliti agar kebenaran hasil 

penelitian dapat dipercaya yaitu dengan cara : memperpanjang waktu 

observasi dan pengamatan yang terus menerus. 

Teknik Triangulansi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik “triangulansi sumber” yaitu pemerikasaan keabsahan 

data dengan membandingkan data hasil pengamatan di lapangan yaitu 

fakta-fakta atau temuan yang menjadi realitas di lapangan dengan data 
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hasil wawancara dan angket dengan responden, kemudian 

membandingkan dengan apa yang menjadi pemahaman orang secara 

umum dengan apa yang di katakan secara pribadi tentang mekanisme 

penyaluran Dana Bantuan kredit modal bergulir, manfaat yang di 

peroleh dari Dana Bantuan kredit modal bergulir serta kendala yang di 

alami dalam program tersebut. Dalam hal ini maka peneliti melakukan 

beberapa upaya, antara lain : 

1. Peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dari PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk mengenai usaha kecil menengah yang menjadi 

mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk . 

2. Peneliti melakukan wawancara dengan petugas PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk bagian PKBL (Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan), kemudian mencocokkan dengan prosedur dalam SK 

Direksi No. 230 / KPTS / 2007 tentang Program Kemitraan dengan 

usaha kecil menengah dan Program Bina Lingkungan. 

3. Peneliti melakukan penyebaran angket kepada subjek penelitian 

yaitu pengusah kecil dan menengah yang menjadi mitra binaan PT 

Jasa Marga(Persero),Tbk, tentang profil pengusaha kecil dan 

menengah, mekanisme penyaluran dana bantuan kredit modal 

bergulir, manfaat yang di peroleh dan terkait dengan kendala yang 

di hadapi dalam penyaluran dana bantuan kredit modal bergulir di 

Kota Semarang. 

b. Keteralihan (Transferability) 
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Sebagai persoalan empiris tergantung kesatuan antara kontek 

pengiriman dan penerimaan, untuk melakukan pengalihan tersebut 

peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang 

kesamaan kontek. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk 

menyediakan data deskriptif secukupnya tentang profil pengusaha 

kecil dan menengah, mekanisme penyaluran dana bantuan kredit 

modal bergulir, manfaat yang di peroleh dan terkait dengan kendala 

yang di hadapi dalam penyaluran dana bantuan kredit modal bergulir 

di Kota Semarang serta efektivitas dari program penyaluran kredit 

modal bergulir yang telah dilaksanakan . 

c. Ketergantungan (Dependability) 

 Ketergantungan adalah kriteria untuk menilai apakah proses 

penelitian bermutu atau tidak melalui audit dependabilitas atau auditor 

internal dan eksternal. Dependabilitas auditor internal adalah dosen 

pembimbing skripsi yaitu Bapak Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si 

Dosen Pembimbing satu dan Ibu Dr. Etty Soesilowati,  M.Si Dosen 

Pembimbingb kedua, sedangkan untuk auditor eksternal adalah dosen 

penguji skripsi yaitu Ibu Lesta Karolina Br. S, S.E, M.Si  

d. Kepastian (confirmability) 

Hal yang perlu dilakukan adalah memadukan ketergantungan 

dan kepastian. Dengan cara memeriksa dan melacak suatu kebenaran 

untuk menjamin kebenaran penelitian yang dilakukan. Untuk 

memenuhi penelusuran dan pelacakan penulis menyiapkan bahan – 
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bahan yang diperlukan seperti data, hasil analisis, dan catatan tentang 

proses penelitian. Untuk menjamin objektifitas dan kualitas hasil 

penelitian maka mulai dari data yang dikumpulkan, informasi yang di 

dapat, hasil analisis serta pemaknaan hasil penelitian di konfirmasikan 

kepada pihak – pihak yang terkait dengan proses penyaluran Dana 

Bantuan Kredit Modal Bergulir yaitu pengusaha kecil dan menengah 

mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk dan petugas dari PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk bagian PKBL (Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan). 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan 

bersama dan saling menjalin antara reduksi data, sajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Analisis data kualitatif merupakan “upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain” 

(Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2007:248)). Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif untuk menggambarkan daerah atau objek 

penelitian. Dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang usaha 
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kecil menengah yang menjadi mitra binaan PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk, Cabang Semarang di wilayah Kota Semarang pada 

tahun 2009 dan penyaluran kredit modal bergulir Program Kemitraan 

PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang di wilayah Kota 

Semarang pada tahun 2009 . Data yang terkumpul dari penelitian ini di 

analisa dengan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan / 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan 

masalah yang diteliti. Sehingga data yang dihasilkan merupakan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang 

diamati. 

2) Model Analisis Interaktif 

Model analisis interaktif dilakukan dengan langkah – langkah 

seperti pada gambar 3.1 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles dan 

Huberman dalam Puspita (2007 : 53) 

 

Pengumpulan 

Reduksi Data Penarikan 
Kesimpulan/Verifika

Penyajian Data 



 

 

44

Pengumpulan data, yaitu pencarian data yang diperlukan, 

dilakukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada pada 

lapangan penelitian serta pencatatan dilapangan. 

Reduksi data, dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikannya 

sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan / verifikasi. Mereduksi 

dengan cara melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat dan 

menggolong – golongkan pada suatu pola yang luas. Dalam penelitian ini 

data yang direduksi antara lain adalah data yang ditemukan dilapangan 

yaitu yang berasal dari hasil pertemuan langsung, wawancara dan hasil 

dokumentasi. 

Penyajian data, berwujud kesimpulan informasi yang tersusun 

memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dilakukan setelah mereduksi data yang akan 

dipergunakan sebagai bahan laporan. 

Penarikan simpulan / Verifikasi, kesimpulan merupakan tinjauan 

terhadap catatan yang telah dilakukan dilapangan. Sedangkan penarikan 

kesimpulan adalah usaha untuk mencari dan memahami makna, 

keteraturan, pola – pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. 

Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan 

mempertanyakan kembali dengan melihat catatan lapangan agar 

memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Apabila dalam kesimpulan 
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dinilai kurang, maka penulis dapat kembali ke lapangan untuk 

mengumpulkan data tambahan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

A. Keadaan Geografis Kota Semarang 

Semarang adalah satu-satunya kota di Propinsi Jawa Tengah 

yang dapat digolongkan sebagai kota metropolitan. Sebagai ibukota 

propinsi, Kota Semarang menjadi parameter kemajuan kota-kota lain di 

Propinsi Jawa Tengah. Kemajuan pembangunan Kota Semarang tidak 

dapat terlepas dari dukungan daerah-daerah di sekitarnya, seperti Kota 

Ungaran, Kabupaten Demak, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal. 

Secara geografis wilayah Kota Semarang berada antara 6º50’-

7º10’ LS dan 109º35’-110º50’ BT dengan luas wilayah 373,70 km2 

dengan batas-batas sebagai berikut : 

a. Batas Utara  : Laut Jawa 

b. Batas Selatan  : Kabupaten Semarang 

c. Batas Timur  : Kabupaten Demak 

d.  Batas Barat : Kabupaten Kendal 

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan luas 

wilayah keseluruhan 373,70 km2. Luas yang ada, terdiri dari 39,56 km2  

(10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41 %) bukan lahan sawah. 

Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu kecamatan Mijen 
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(62,15 km2) sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil 

adalah kecamatan Candisari (5,56 km2). Ketinggian Kota Semarang 

bervariasi, terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. 

 

B. Kondisi Penduduk 

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2008, jumlah 

penduduk di Kota Semarang tercatat sebesar 1.481.640 jiwa dengan 

pertumbuhan penduduk selama 2008 sebesar 1,85%. Sekitar 74,01% 

penduduk Kota Semarang berumur produktif (15 – 64) tahun, hingga 

angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia 

produktif dengan penduduk usia tidak produktif (0 – 4 dan 65 tahun 

keatas) pada tahun 2008 sebesar 32,16. Penyebaran  penduduk di Kota 

Semarang belum merata hal ini bisa dilihat dari masing – masing 

kecamatan. Kecamatan Semarang Tengah sebagai wilayah yang paling 

padat, sedangkan kecamatan Mijen merupakan wilayah yang 

kepadatannya paling rendah. 

4.1.2. Profil  Pengusaha Kecil dan Menengah Mitra Binaan PT Jasa 

Marga (Persero), Tbk Cabang Semarang di wilayah Kota 

Semarang 

Jumlah pengusaha kecil dan menengah dalam penelitian ini 

berjumlah 23 pengusaha dan kecil menengah penerima dana bantuan 

kredit modal bergulir PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang, 
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yang tersebar di seluruh Kota Semarang. Berdasarkan hasil angket 

diperoleh keterangan sebagai berikut. 

a. Jenis Usaha Responden yang Menjadi Mitra Binaan PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 

Jenis usaha pengusaha kecil dan menengah yang menjadi Mitra 

Binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk dapat dilihat dari tabel 4.1 

dibawah ini. 

 

Tabel 4.1  Jenis Usaha Responden yang menjadi Mitra Binaan  
   PT Jasa Marga (Persero),Tbk (dalam satuan orang) 

Jenis Usaha Keterangan jumlah 
Perdagangan sembilan bahan pokok    3 
Jual beli ban mobil bekas   1 
Perdagangan air mineral   1 
Perdagangan alat – alat elektronik   1 
Perdagangan rosok   1 
Perdagangan bakery dan snack   2  
Perdagangan alat – alat listrik   1 
Pedagang sepeda   1 
Jual beli seng, asbes baru dan bekas   1   
Perdagangan onderdil mobil   1   

Perdagangan 

Warung makan kecil   1 
Konveksi pakaian   1 
Sablon dan percetakan   1 
Jasa tata rias pengantin   1 
Jasa simpan pinjam   1 
Jasa wartel   1  

Jasa 

Jasa penyewaan panggung   1 
Industri perkalengan   2 Industri Industri produksi gitar   1 

Jumlah 23 
Sumber: Data Primer yang Diolah 
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b. Pengalaman Responden Menjadi Pengusaha Kecil  dan  

Menengah 

Berapa lama pengalaman responden menjadi pengusaha kecil 

dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 4.2 Pengalaman Responden Menjadi Pengusaha Kecil  
                         Menengah 

No Lama Pengalaman (Tahun) Jumlah (Orang) 

1 21 – 30    4 
2 11 – 20    7 
3   0 – 10  12 

Jumlah 23 
       Sumber : Data Primer yang Diolah 

Sesuai dengan Tabel 4.2, di ketahui bahwa 4 orang responden 

penelitian mempunyai pengalaman menjadi pengusaha kecil dan 

menengah selama 21-30 tahun, 7 orang responden penelitian 

mempunyai pengalaman menjadi pengusaha kecil dan menengah 

selama 11-20 tahun dan 12 orang responden penelitian mempunyai 

pengalaman menjadi pengusaha kecil dan menengah selama 0-10 

tahun. Pengalaman responden menjadi pengusaha kecil sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan menjalankan usaha. Semakin lama 

menjadi pengusaha kecil, maka akan semakin meningkat pula 

kemampuan dalam menjalankan usaha. 

c. Status Tempat Usaha Responden yang menjadi Mitra Binaan PT 

Jasa Marga (Persero),Tbk 

    Tabel 4.3  Status Tempat Usaha Responden yang menjadi Mitra 
           Binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk  

    (dalam satuan pengusaha kecil dan menengah) 
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       Sumber : Data Primer yang Diolah 
 

Sesuai dengan Tabel 4.3, di ketahui bahwa terdapat 18 

pengusaha kecil dan menengah yang menjadi pengusaha kecil 

mempunyai status usahanya milik sendiri yang terdiri dari 11 

pengusaha kecil dan menengah di bidang perdagangan, 5 pengusaha 

kecil dan menengah di bidang jasa, dan 2 pengusaha kecil dan 

menengah di bidang industri. 

Pengusaha kecil dan menengah yang mempunyai status 

usahanya sewa yaitu 5 pengusaha kecil dan menengah yang terdiri dari 

3 pengusaha kecil dan menengah di bidang perdagangan, 1 pengusaha 

kecil dan menengah di bidang jasa dan 1 pengusaha kecil dan 

menengah  di bidang  industri. Sudah banyaknya mitra binaan PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk yang memiliki status tempat usaha milik sendiri, 

ini berarti dapat meringankan beban usaha yang dijalankan oleh 

pengusaha kecil dan menengah karena tidak perlu membayar uang 

sewa tempat usaha tersebut.  

 

 

Status Usaha  Jenis Usaha Milik Sendiri Sewa 
Perdagangan 11 3 
Jasa   5 1 
Industri   2 1 
Jumlah 18 5 
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d. Sumber Modal Responden Mitra Binaan PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk 

Sumber modal responden yang menjadi Mitra Binaan PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.4 Sumber Modal Responden Pengusaha Kecil dan Menengah   
(dalam satuan pengusaha kecil dan menengah) 

Jenis Usaha 
PT Jasa 
Marga 

(Persero),Tbk

Sendiri + 
Pinjaman PT 
Jasa Marga 

(Persero),Tbk

Pinjaman PT 
Jasa Marga 

(Persero),Tbk + 
distributor 

Pinjaman PT 
Jasa Marga 

(Persero),Tbk + 
Simpanan 
Anggota 

Perdagangan 1 11 2 - 
Jasa -   5 - 1 
Industri -   3 - - 
Jumlah 1 19 2 1 

   Sumber : Data Primer yang Diolah 
Sesuai dengan Tabel 4.4, di ketahui bahwa 19 pengusaha kecil 

dan menengah sumber modalnya berasal dari modal sendiri dan 

pinjaman dari PT Jasa Marga (Persero),Tbk, 1 pengusaha kecil dan 

menegah mendapatkan sumber modalnya hanya dari PT Jasa Marga 

(Persero), Tbk, sedangkan 2 pengusaha kecil dan menengah sumber 

modalnya berasal dari pinjaman dari PT Jasa Marga (Persero),Tbk dan 

pinjaman berupa barang – barang dari distributor, terakhir terdapat 1 

pengusaha kecil dan menengah sumber modalnya berasal dari pinjaman 

PT Jasa Marga (Persero),Tbk dan berasal dari simpanan anggota. Hal 

ini berarti masih banyak pengusaha kecil dan menengah yang 

membutuhkan dana bantuan dari perusahaan – perusahaan BUMN 

ataupun dari lembaga keuangan lainnya. 
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e. Penerapan Sistem Administrasi Responden Mitra Binaan PT 

Jasa Marga (Persero),Tbk 

 Tabel 4.5 Penerapan Sistem Administrasi Responden Mitra Binaan 
        PT Jasa Marga (Persero), Tbk 

       (dalam satuan pengusaha kecil dan menengah) 
Sistem Administrasi 

Tidak Menerapkan Jenis Usaha Menerapkan Tidak Bisa Tidak Sempat  Pendapatan 
kecil 

Perdagangan   9 - 3 2 
Jasa    5 - 1 - 
Industri   1 2 - - 
Jumlah 15 2 4 2 

   Sumber: Data Primer yang Diolah 

Sesuai dengan Tabel 4.5, di ketahui pengusaha kecil dan 

menengah mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk yang telah 

menerapkan sistem administrasi pada jenis usaha perdagangan terdapat 

9 pengusaha kecil dan menengah, pada jenis usaha jasa terdapat 5 

pengusaha kecil dan menengah, sedangkan pada jenis usaha industri 

terdapat 1 pengusaha kecil dan menengah yang telah menerapkan 

sistem administrasi. 

Pengusaha kecil dan menengah yang tidak menerapkan sistem 

administrasi pada jenis usaha perdagangan dengan alasan tidak sempat 

terdapat 3 pengusaha kecil dan menengah, dan karena pendapatan kecil 

hanya 2 pengusaha kecil dan menengah. Pada jenis usaha jasa 

pengusaha kecil dan menengah yang tidak menerapkan karena tidak 

sempat terdapat hanya 1 pengusaha kecil dan menengah. Terakhir pada 

jenis usaha industri pengusaha kecil dan menengah yang tidak 

menerapkan sistem administrasi karena tidak bisa terdapat 2 pengusaha 
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kecil dan menengah. Sudah banyaknya pengusaha kecil dan menengah 

yang menerapkan pembukuan, hal ini berarti pengusah kecil dan 

menengah sudah banyak yang mengerti akan pentingnya pembukuan 

pada usaha yang pengusaha kecil dan menengah yang sedang dijalani. 

 

4.1.3. Mekanisme Program Kemitraan Kredit Modal Bergulir PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang 

Menurut SK Direksi No. 230 / KPTS/ 2007 tentang Program 

Kemitraan dengan usaha kecil menengah dan Program Bina Lingkungan, 

mekanisme penyaluran kredit modal bergulir PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

seperti dijelaskan pada gambar berikut: 

Gambar 4.1. Bagan Alir Pemberian Pinjaman Dana Program Kemitraan 

Kepada Mitra Binaan PT Jasa Marga (Persero), Tbk. 
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Sumber: PT Jasa Marga (Persero), Tbk Cabang Semarang 

Mekanisme penyaluran kredit modal bergulir PT Jasa Marga 

(Persero) Tbk yaitu :  

Calon mitra binaan menyampaikan rencana penggunaan dana 

pinjaman dalam rangka mendukung kegiatan usahanya untuk diajukan 

kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dengan memuat sekurang – kurangnya 

data sebagai berikut : 

1) Nama dan alamat unit usaha 

2) Nama dan alamat pemilik / pengurus unit usaha 

3) Bukti identitas dari pemilik / pengurus 
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4) Bidang usaha 

5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak berwenang (jika ada) 

6) Perkembangan kinerja usaha / arus kas, perhitungan pendapatan / beban 

dan neraca atau data yang merupakan keadaan keuangan serta hasil 

kebutuhan usaha 

7) Rencana usaha dan kebutuhan dana 

8) Surat pernyataan yang menyatakan bersedia memberikan 

jaminan/agunan jika pinjamnnya disetujui (untuk pinjaman diatas Rp 

15.000.000,-) 

Kemudian dari pihak kantor cabang PT Jasa Marga (Persero) Tbk 

melakukan penyeleksian calon mitra binaan dengan tahap – tahap sebagai 

berikut : 

1) Kantor Cabang 

a) Menerima Proposal yang diajukan oleh Calon Mitra binaan dan 

mencatat data Calon Mitra Binaan : 

1. Kelompok / sektor usaha 

2. Domisili / tempat tinggal maupun tempat usaha per Kabupaten / 

Kodya  

b) Melakukan seleksi tentang kelengkapan proposal antara lain, 

kelengkapan surat – surat dan persyaratan administrasi sesuai ketentuan 

yang berlaku. 
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c) Melakukan evaluasi isi proposal untuk menentukan calon mitra 

binaan yang akan disurvei serta membuat schedule / jadwal kunjungan 

kepada calon mitra binaan yang akan disurvei. 

d) Survei dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kenyataan 

dilapangan dengan yang ditulis didalam proposal serta mencari data 

dan informasi pendukung untuk bahan pengambilan keputusan. 

e) Melakukan pengecekan keabsahan administrasi serta meminta 

melengkapi kekurangannya, selanjutnya dianalisa apakah calon mitra 

binaan tersebut layak diberikan pinjaman serta besar pinjamannya. 

f) Melakukan seleksi calon mitra binaan sesuai urutan prioritas dengan 

memperhatikan alokasi dana yang ada sesuai persetujuan Direksi PT 

Jasa Marga (Persero), Tbk. 

g) Hasil survei dituangkan kedalam Berita Acara yang memuat : 

1. Usulan calon mitra binaan menjadi mitra binaan. 

2. Besarnya dana pinjaman kepada masing – masing calon mitra binaan. 

3. Calon mitra binaan yang ditolak. 

4. Sektor usaha dan wilayah calon mitra binaan. 

h) Kepala Cabang menetapkan calon mitra binaan menjadi mitra binaan 

untuk pemberian pinjaman masing – masing s.d. Rp 15.000.000,- 

kepada calon mitra binaan dan surat penolakan, sedangkan untuk 

pemberian pinjaman kepada masing – masing mitra binaan diatas Rp 

15.000.000,- diajukan kepada Direksi PT Jasa Marga (Persero), Tbk 
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melalui Unit PKBL Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk 

mendapatkan Penetapan / Persetujuan.  

2) Unit PKBL Kantor Pusat 

a) Menerima usulan penetapan dari Kantor Cabang mengenai calon mitra 

binaan yang akan diberi pinjaman untuk masing – masing diatas Rp 

15.000.000,- 

b) Melakukan klasifikasi dan pencatatan atas usulan penetapan Cabang 

antara lain : 

1. Jumlah masing – masing calon mitra binaan yang diberikan 

pinjaman. 

2. Total pinjaman yang diberikan kepada calon mitra binaan sesuai 

periode penyaluran. 

c) Membuat surat permohonan kepada Direktur Keuangan untuk 

penetapan calon mitra binaan menjadi mitra binaan dan jumlah 

pinjaman kepada masing – masing mitra binaan. (penetapan pinjaman 

dana kepada setiap mitra binaan diatas Rp 15.000.000,-) 

3) Direktur Keuangan 

a) Direktur keuangan menerima surat permohonan penetapan dari Unit 

PKBL. 

b) Menetapkan pinjaman kepada masing – masing mitra binaan diatas Rp 

15.000.000,- 

c) Menyerahkan Surat Penetapan kepada Unit PKBL. 

4) Unit PKBL Kantor Pusat  
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a) Menerima Surat Penetapan dari Direktur Keuangan 

b) Membuat surat pengantar kepada Kantor Cabang dengan dilampirkan 

Penetapan dari Direksi PT Jasa Marga (Persero), Tbk. 

c) Mengajukan surat permohonan dana kemitraan untuk dapat disetujui 

oleh Direktur Keuangan melalui Biro Keuangan & Akuntansi 

5) Biro Keuangan & Akuntansi 

a) Menerima berkas permohonan dana kemitraan dari Unit PKBL Kantor 

Pusat 

b) Melakukan proses dana kemitraan untuk mendapatkan persetujuan 

Direktur Keuangan. 

6) Direktur Keuangan 

a) Menerima surat usulan persetujuan dana kemitraan dari Biro Keuangan 

& Akuntanasi tentang penyaluran dana pinjaman kepada mitra binaan 

b) Menetapkan / menyetujui penyaluran dana pinjaman kepada mitra 

binaan dan selanjutnya disampaikan kepada Unit PKBL untuk 

diteruskan kepada Kepala Cabang 

7) Unit PKBL Kantor Pusat 

a) Menerima surat penetapan / persetujuan dari Direktur Keuangan 

tentang penyaluran dana pinjaman kepada mitra binaan 

b) Melakukan proses droping dana pinjaman kepada mitra binaan ke 

Kantor Cabang 

8) Kantor Cabang 
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a) Menerima surat penetapan / persetujuan Direktur Keuangan dari Unit 

PKBL Kantor Pusat tentang penyaluran dana pinjaman kepada mitra 

binaan 

b) Menerima dana kemitraan melalui rekening Bank Kantor Cabang 

c) Mempersiapkan penandatanganan kontrak antara lain : 

1. Surat Perjanjian Pinjaman Dana Kemitraan 

2. Surat Undangan kepada masing – masing mitra binaan dan kepala 

Unit PKBL 

d) Melaksanakan penandatanganan kontrak pinjaman dengan mitra binaan 

e) Memberikan penjelasan kepada masing – masing mitra binaan tentang 

isi dari surat perjanjian serta tata cara pembayaran angsuran 

f) Menyerahkan pinjaman dana kepada mitra binaan melalui rekening 

Bank masing – masing mitra binaan 

g) Membuat laporan kepada Unit PKBL Kantor Pusat tentang 

pelaksanaan penyaluran dana kepada mitra binaan 

9) Unit PKBL Kantor Pusat 

a) Menerima surat undangan dari Kepala Cabang tentang acara 

penyaluran dana kemitraan 

b) Menghadiri acara penyaluran dana kemitraan di Kantor Cabang 

c) Menerima laporan hasil pelaksanaan penyaluran dana kemitraan di 

Kantor Cabang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

bagian PKBL dan hasil angket yang disebarkan kepada pengusaha kecil dan 
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menengah mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk, mekanisme 

penyaluran kredit modal bergulir PT Jasa Marga (Persero), Tbk Cabang telah 

memenuhi tahapan – tahapan yang telah ditetapkan yaitu mulai dari 

penyeleksian calon mitra binaan PT Jasa Marga (Persero), Tbk Cabang 

Semarang hingga tahap penerimaan dana kemitraan, seperti pada gambar 

berikut : 

Gambar 4.2  Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Kredit Modal Bergulir 

PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang. 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan Gambar 4.2 di ketahui bahwa mekanisme penyaluran 

kredit modal bergulir yaitu pertama pengusaha kecil dan menengah 

mendapatkan informasi, informasi mengenai dana bantuan kredit modal 

bergulir tersebut berasal dari berbagai sumber seperti informasi dari teman, 

saudara, maupun dari Petugas PT Jasa Marga (Persero),Tbk langsung, setelah 

itu pengusaha kecil dan menengah menyerahkan proposal yang berisi data – 

data usahanya kepada PT Jasa Marga (Persero),Tbk dan dievaluasi oleh PT 

Jasa Marga (Persero),Tbk bagian PKBL (Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan) dengan melakukan survei langsung ke lokasi usaha pengusaha 
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kecil dan menengah untuk mengecek apakah sesuai atau tidak dengan isi 

proposal yang telah diserahkan kepada PT Jasa Marga (Persero),Tbk dan 

melihat kelayakan usahanya yang dilihat dari aspek keuangan, aspek 

administrasi, aspek kemanfaatan, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek 

kesempatan kerja, dan aspek yuridis.  

Setelah dilakukan survei dan pengecekan secara langsung kemudian 

PT Jasa Marga (Persero),Tbk menentukan layak mendapat bantuan atau tidak 

dan menetapkan jumlah dana bantuan kredit modal bergulir yang akan di 

berikan kepada pengusaha kecil dan menengah. Bagi pengusaha kecil dan 

menengah yang dinilai tidak layak mendapatkan dana bantuan kredit modal 

bergulir maka PT Jasa Marga (Persero),Tbk bagian PKBL mengirimkan surat 

pemberitahuan dan mengirimkan surat undangan penandatangan kontrak 

kepada pengusaha kecil dan menengah yang di nilai layak untuk menjadi 

mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk. Kemudian Pengusaha kecil dan 

menengah yang telah menjadi mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

menghadiri acara penandatangan kontrak. 

 Pada acara penandatanganan kontrak mitra binaan akan diberikan 

pengarahan mengenai lama waktu pengembalian pinjaman, bunga yang 

dibebankan, angsuran yang wajib dibayarkan setiap bulannya, tanggal jatuh 

tempo pinjaman dan wajib mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk bagian PKBL (Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan). Setelah acara penandatanganan kontrak dan pengarahan 

selesai, dilakukan  penyerahan dana bantuan kredit modal bergulir yang telah 
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ditetapkan oleh PT Jasa Marga (Persero),Tbk dengan mentransfer ke 

rekening masing – masing mitra binaan atau pengusaha kecil dan menengah. 

Sesuai dengan SK Direksi No. 230 / KPTS / 2007, syarat – syarat 

yang harus dipenuhi calon mitra binaan untuk mendapatkan dana bantuan 

bergulir adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- , tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- 

3) Milik Warga Negara Indonesia 

4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar 

5) Berbentuk usaha orang perorang, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi 

6) Usaha sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi 

dan prospek untuk dikembangkan 

7) Tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN lain 

8) Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable)  

Dari hasil temuan di lapangan di ketahui syarat – syarat yang harus 

dilampirkan seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, surat ijin usaha, agunan 

atau jaminan, TDP, pas photo, laporan keuangan usaha, memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah / tahun, milik WNI, berdiri 

sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 
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dimiliki, dikuasai atau afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan 

usaha menengah atau usaha besar. Untuk usaha perorangan badan usaha yang 

tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk 

koperasi. Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun serta mempunyai potensi 

dan prospek untuk dikembangkan, tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN 

lain, belum memenuhi persyaratan perbankan atau nonbankable ,SIUPP. 

BDP, dan NPWP.  

Pelaksanaan penyaluran dana bantuan kredit modal bergulir PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk dilakukan dua kali dalam 1 tahun, yang dilaksanakan 

pada bulan Juni periode pertama dan bulan Oktober untuk periode kedua.  

 
4.1.4. Kendala yang dihadapi Dalam Program Kemitraan Kredit Modal 

Bergulir PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang 

Dari hasil temuan di lapangan diketahui terdapat kendala yang di 

hadapi dalam proses penyaluran kredit modal bergulir, baik kendala yang di 

hadapi dari petugas PT Jasa Marga (Persero),Tbk maupun kendala yang di 

hadapi oleh usaha kecil menengah. 

Kendala yang dihadapi petugas PT Jasa Marga (Persero),Tbk bagian 

PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dalam penyaluran kredit 

modal bergulir adalah sulitnya mendapatkan data – data yang valid dari 

pengusaha kecil dan menengah karena banyak pengusaha kecil dan 

menengah yang tidak melakukan pembukuan secara formal. Sedangkan 

kendala yang di hadapi usaha kecil menengah mitra binaan PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk Cabang Semarang, secara teknis tidak ada kendala yang 
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dihadapi karena prosesnya sangat mudah untuk mendapatkan bantuan kredit 

modal bergulir, namun pengusaha kecil dan menengah harus sabar 

menunggu beberapa waktu untuk pencairan hingga 1 tahun lama waktu 

pencairan dana bantuan kredit modal bergulir dari Program Kemitraan Kredit 

Modal Bergulir PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang.  

 

4.1.5. Efektivitas Program Kemitraan Kredit Modal Bergulir PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang 

Efektivitas pada program penyaluran dana bantuan kredit modal 

bergulir diukur berdasarkan kesesuaian program dengan pelaksanaan, 

ketepatan sasaran dan manfaat dengan adanya Program Kemitraan kredit 

modal bergulir PT Jasa Marga (Persero),Tbk serta pengembalian kredit 

modal bergulir yang dibagi menjadi dua kemungkinan yaitu kredit tidak 

lancar atau tunggakan dan kredit lancar. 

1) Kesesuain Program dengan Pelaksanaan 

Program Kemitraan Kredit Modal Bergulir dimuat dalam SK 

Direksi No. 230 / KPTS / 2007 tentang Program Kemitraan dengan usaha 

kecil menengah dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan (PK) 

adalah program peduli PT Jasa Marga (Persero),Tbk untuk memberikan 

alternatif pemenuhan kebutuhan pembiayaan para pelaku usaha kecil atau 

koperasi. Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk : 

a) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva 

tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. 
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b) Pinjaman khusus : 

1. Untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra 

binaan yang bersifat pinjaman tambahan berjangka pendek dalam 

rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan; 

2. Perjanjian pinjaman dilaksanakan antara 2 (dua) pihak yaitu PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk dengan mitra binaan sesuai dengan syarat – 

syarat  yang ditetapkan oleh PT Jasa Marga (Persero), Tbk. 

c) Beban Pembinaan : 

1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, 

promosi dan hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas 

mitra binaan serta untuk pengkajian atau penelitian ; 

2. Besarnya dana pembinaan ditetapkan maksimal 20% dari dana 

program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan ; 

3. Pembinaan hanya dapat diberikan kepada mitra binaan. 

Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan yaitu calon 

mitra binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam 

rangka mendukung kegiatan usahanya untuk diajukan kepada PT Jasa 

Marga (Persero) Tbk, dengan memuat sekurang – kurangnya data sebagai 

berikut : 

1. Nama  dan alamat unit usaha  

2. Nama dan alamat pemilik / pengurus unit usaha 

3. Bukti identitas dari pemilik / pengurus 

4. Bidang usaha  
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5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak berwenang (jika ada) 

6. Perkembangan kinerja usaha / arus kas, perhitungan pendapatan / 

beban dan neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta 

hasil usaha 

7. Rencana usaha dan kebutuhan dana 

8. Surat pernyataan yang menyatakan bersedia memberikan jaminan / 

agunan jika pinjamannya disetujui (untuk pinjaman diatas Rp 

15.000.000,-) 

Besarnya jasa administrasi dana program kemitraan dikenakan 6% 

pertahun dari limit pinjaman atau ditentukan kemudian oleh Menteri. 

Periode angsuran secara bulanan. Bagi mitra binaan yang telah melunasi 

pinjaman dengan lancar, dapat proyeksi marjin yang dihasilkan ditetapkan 

dengan marjin sebesar 6% atau sesuai penetapan Menteri.  

Dari hasil temuan dilapangan diketahui bahwa pelaksanaan 

penyaluran dana bantuan kredit modal bergulir PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK Direksi No. 230 / 

KPTS / 2007 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah 

dan Program Bina Lingkungan. Besarnya bunga yang dibebankan kepada 

usaha kecil menengah sebesar 0,5% perbulan atau 6% pertahun. 

Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan program kemitraan, 

perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan BUMN  penyalur dan / atau 

lembaga penyalur. Dimana lembaga penyalur tersebut adalah lembaga 

mikro yang pendiriannya memilki landasan hukum dan kerjasama antar 
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perusahaan dengan BUMN penyalur dan / atau lembaga penyalur 

dituangkan dalam perjanjian bersama. 

Untuk mengetahui perkembangan usaha mitra binaan sebagai akibat 

dari pelaksanaan penyaluran dana kredit modal bergulir diadakan kegiatan 

pemantauan dan pembinaan, yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 

1 tahun yang dilakukan oleh unit PKBL Kantor Cabang dan atau Unit 

PKBL Kantor Pusat antara lain: 

1. Realisasi penggunaan pinjaman  

2. Perkembangan asset, usaha dan administrasi 

3. Pelaksanaan pembayaran angsuran pinjaman. 

Dari hasil peneltian yang di lakukan diketahui, pembinaan yang 

diberikan PT Jasa Marga (Persero),Tbk kepada usaha kecil menengah atau 

mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk di lakukan dalam wujud pelatihan, 

pelatihan tersebut di laksanakan dalam 1 tahun ada 1 kali yang di laksanakan 

selama 3 hari. Secara teknis pelatihan tersebut di lakukan di dalam kelas dan 

diluar kelas. Untuk yang di dalam kelas pelatihannya berupa tentang 

pembukuan, manajerial, dan sebagainya, sedangkan untuk yang di luar kelas 

melakukan supervisi yang di lakukan oleh petugas PT Jasa Marga 

(persero),Tbk maupun oleh pihak pelatih dalam hal ini adalah Perguruan 

Tinggi yang di tunjuk oleh PT Jasa Marga (Persero),Tbk untuk menanyakan 

pelatihan yang telah dilakukan sudah diterapkan atau belum oleh mitra 

binaan dalam menjalankan usahanya. Kemudian petugas PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk melakukan pendampingan yaitu petugas PT Jasa Marga 
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(Persero),Tbk ikut membantu melaksanakan pemasaran dengan 

mengikutsertakan mitra binaan untuk mengikuti ajang pameran, baik di 

tingkat pusat di Jakarta maupun di tingkat daerah di Kota Semarang. Selama 

tahun 2009 pelatihan di luar kelas sudah di lakukan sebanyak 3 kali. PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk juga melakukan pemantauan kepada usaha kecil 

menengah mengenai perkembangan usahanya yang dapat di lihat pada 

beberapa aspek yaitu aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek keuangan, 

aspek teknis, aspek kesempatan kerja, aspek pemanfaatan dan aspek yuridis. 

 

 

2) Ketepatan Sasaran Penyaluran Dana Bantuan Kredit Modal Bergulir 

PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

Dana bantuan kredit modal bergulir pada Program Kemitraan PT 

Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang di berikan kepada usaha kecil 

menengah yang membutuhkan bantuan modal pada usaha yang 

dijalankannya sesuai dengan syarat - syarat yang telah ditentukan dengan 

berdasarkan pada SK Direksi No. 230 /KPTS/ 2007 tentang Program 

Kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah dan Program Bina Lingkungan.  

 

3) Manfaat Penyaluran Dana Bantuan Kredit Modal Bergulir PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan diketahui, manfaat yang 

dirasakan dari penyaluran kredit modal bergulir oleh pihak PT Jasa Marga 
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(Persero),Tbk adalah tercapainya tujuan dari Program Kemitraan 

penyaluran kredit modal bergulir ini yakni mewujudkan usaha kecil 

menengah yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian 

laba Perusahaan, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi 

kelangsungan usaha Perusahaan agar mendapat dukungan dari masyarakat 

di lingkungan Perusahaan. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh usaha 

kecil menengah dalam Program Kemitraan Kredit Modal Bergulir PT Jasa 

Marga (Persero), Tbk Cabang Semarang adalah terbantunya permodalan 

dalam menjalankan usahanya dan dapat membantu perekonomian usaha 

kecil menengah. Hal ini menjadi sangat penting karena tidak sedikit juga 

para usaha kecil menengah yang terbelit masalah permodalan. 

 

4) Pengembalian Kredit Modal Bergulir 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan diketahui untuk tingkat 

kelancaran pengembalian kredit modal bergulir pada usaha kecil dan 

menengah mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk diperoleh hasil 

sebagai berikut:  

Tabel 4.6 Periode jangka waktu mengambil angsuran kredit modal bergulir 
        mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

Jenis Usaha Jangka Waktu Mengambil 
Angsuran Kredit Modal Bergulir 

Frekuensi Persentase  

36 bulan 23 mitra binaan 100 % 
30 bulan - - 
24 bulan - - 

Perdagangan, 
Jasa, dan 
Industri 

18 bulan - - 
Jumlah  23 mitra binaan 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
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Berdasarkan Tabel 4.6, dapat dijelaskan bahwa sebanyak 23 mitra 

binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk atau semua subjek penelitian dalam 

penelitian ini mengambil kredit modal bergulir selama 36 bulan atau 

sebanyak 100 %.  

 

 

 

 

 Tabel 4.7 Pendapatan Bersih Perbulan Mitra Binaan PT Jasa Marga 
        (Persero),Tbk 

Pendapatan Bersih Perbulan 
(Rupiah) 

Pengusaha Kecil dan 
Menengah (orang) 

Persentase 
(%) 

           <  999.999    5   21,74 
  1.000.000 –   9.999.999 15   65,22 
10.000.000 – 19.999.999   2     8,69 
20.000.000 – 29.999.999   -      - 
30.000.000 – 39.999.999   -      - 
40.000.000 – 49.999.999   -      - 
         >50.000.000    1     4,35 
Jumlah 23 100 

 Sumber : Data Primer yang Diolah 
Sesuai dengan Tabel 4.7, dapat di ketahui bahwa pendapatan bersih 

perbulan pengusaha kecil dan menengah yang kurang dari Rp 999.999,- 

sebanyak 5 pengusaha kecil dan menengah atau sebesar 21,74%, 

pendapatan bersih perbulan sebesar Rp 1.000.000,- – Rp 9.999.999,- 

sebanyak 15 pengusaha kecil dan menengah atau sebesar 65,22%, 

pendapatan bersih perbulan Rp 10.000.000,- – Rp 29.999.999,- sebanyak 2 

pengusaha kecil dan menengah atau sebesar 8,69%, dan pendapatan bersih 

perbulan lebih dari Rp 50.000.000,- sebanyak 1 pengusaha kecil dan 

menengah atau sebesar 4,35%. Pendapatan bersih yang diperoleh perbulan 
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pengusaha kecil dan menengah bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan 

pengusaha kecil dan menengah. 

 

Tabel 4.8   Penjualan Bersih Rata – Rata Perbulan Sebelum dan Setelah Mendapatkan 
                  Dana Bantuan Kredit Modal Bergulir Mitra Binaan  
                  PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

No  Pengusaha Kecil dan 
Menengah (orang) 

Penjualan Bersih Sebelum 
Mendapatkan Dana 

Bantuan Kredit Modal 
Modal (Rupiah) 

Penjualan Bersih Setelah 
Mendapatkan Dana 

Bantuan Kredit Modal 
Modal (Rupiah) 

Kenaikan 
(%) 

1 Tatik Sri Haryati   78.000.000      78.866.666,67     1,11 
2 KOPKAR Jasa Pakarti 332.015.935,7 1.238.958.887 273,16 
3 Dra. Siti Iriantiningsih   41.819.250      45.304.187,08      8,33 
4 Budi Setiyono   15.000.000      19.000.000    26,67 
5 Slamet Riyanto     2.000.000        3.800.000    90 
6 Endang Setyorini D.K.A   10.000.000      10.500.000      5 
7 Andy Setyono     1.500.000        2.250.000    50 
8 Ambarwati   83.200.000      84.124.444,42      1,11 
9 Sri Kodar     6.500.000        6.672.058,833      2,65 
10 Warsono     4.600.000        7.184.660,67    56,18 
11 Muhammad Farid   39.000.000      39.946.572,42      2,43 
12 Ijrah Choirini   31.200.000      31.553.743,33      1,13 
13 Selamet  Untung   24.000.000      24.635.294,08      2,65 
14 Maulana Setia Pratama R   26.875.166,67      52.650.875,42    95,91 
15 Ida L. Haryanto   83.000.000      97.254.545,42    17,17 
16 Sukati   14.261.250      27.096.375    90 
17 Nurhatta     2.600.000        3.717.380,92    42,97 
18 Yulianto     4.500.000        4.550.000       1,11 
19 Ponidi   53.125.000      57.261.979,5       7,79 
20 Purwantoko   21.000.000      41.036.153,83     95,41 
21 Endang Trisnowati    12.000.000      32.200.490,17   168,34 
22 Sukarno   12.000.000      54.792.344,58   356,60 
23 Bambang Sukirno     5.000.000      11.035.714,25   120,71 

Jumlah 1516,43 
Penjualan bersih rata – rata perbulan      65,93 

Sumber : Data Primer yang Diolah 
Sesuai dengan Tabel 4.8, dapat di ketahui bahwa kenaikan 

penjualan bersih rata – rata terendah sebelum dan setelah mendapatkan 

dana bantuan kredit modal bergulir sebesar 1,11% dan penjualan bersih rata 

– rata tertinggi sebelum dan setelah mendapatkan dana bantuan kredit 

modal bergulir sebesar 356,60% dari 23 pengusaha kecil dan menengah 
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yang menjadi subjek penelitian. Total kenaikan penjualan bersih rata - rata 

perbulannya sebesar 65,93% .  

Tabel 4.9 Jumlah Tenaga kerja Mitra Binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk 
 

sumber: Data Primer yang Diolah 

Sesuai  dengan Tabel 4.9, dapat dijelaskan bahwa jumlah tenaga 

kerja dari mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk yang kurang dari 10 

sebanyak 19 pengusaha kecil dan menengah atau mitra binaan ata sebesar 

82,61%, jumlah tenaga kerja antar 10 – 50 sebanyak 3 pengusaha kecil dan 

menengah atau mitra binaan atau sebesar 13,04%, jumlah tenaga lebih dari 

100 sebanyak 1 pengusaha kecil dan menengah atau mitra binaan atau 

sebesar 4,35%. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja dari 

usaha kecil menengah mitra binaan PT Jasa Marga (Persero), Tbk sebagian 

besar memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 10 tenaga kerja yaitu 

sebesar 82,61%. 

Kualitas pinjaman dana program kemitraan dinilai berdasarkan 

pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi 

pinjaman mitra binaan. Kredit modal bergulir dikatakan efektif apabila 

usaha kecil menengah sebagai mitra binaan PT Jasa Marga (Persero).Tbk 

dapat mengembalikan kredit secara lancar. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari PT Jasa Marga diketahui bahwa jumlah tunggakan kredit modal 

Jenis Usaha Jumlah Tenaga 
Kerja 

Pengusaha Kecil dan 
Menengah (Orang) 

Persentase 
(%) 

   >100   1     4,35 
51 – 100    -     - 
10 – 50   3   13,04 

Perdagangan, 
Jasa, dan 
Industri 

   < 10 19   82,61 
Jumlah 23 100 
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bergulir mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk pada tahun 2009 pada 

23 pengusaha kecil dan menengah sebesar Rp 19.322.762,- atau sebesar 

4,41%,  hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini. 

 Tabel 4.10 Akumulasi Tunggakan mitra binaan PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk  

No 
Nama Pengusaha Kecil 
dan Menengah (orang) 

Jumlah Pinjaman 
(modal kerja + 

bunga) 
(Rupiah) 

Tunggakan Dana 
Bantuan Kredit 
modal bergulir 

(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

1 Tatik Sri Haryati   35.399.988        -6.336  -0,03 
2 KOPKAR Jasa Pakarti 168.000.000                 0   0 
3 Dra. Siti Iriantiningsih   23.600.016        -3.108  -0,01 
4 Budi Setiyono   11.800.008        -7.922  -0,04 
5 Slamet Riyanto     5.900.000           -333  -1,72 
6 Endang Setyorini D.K.A   41.300.000 3.427.776 17,74 
7 Andy Setyono   17.700.012      -99.996  -0,52 
8 Ambarwati   43.300.000        -2.780  -0,14 
9 Sri Kodar   23.600.000 -1.859.328  -9,62 
10 Warsono   11.800.008  7.866.450 40,71 
11 Muhammad Farid   29.499.984        -4.448  -0,02 
12 Ijrah Choirini   11.800.008  3.105.336 16,07 
13 Selamet  Untung   23.600.000  4.998.672 25,87 
14 Maulana Setia Pratama R   35.399.988     963.332   4,98 
15 Ida L. Haryanto   35.400.000  3.883.996 20,10 
16 Sukati   17.700.012      491.667   2,54 
17 Nurhatta   11.800.008 -4.177.776 -21,62 
18 Yulianto   17.700.012      933.336     4,83 
19 Ponidi   35.399.988       -13.336    -0,07 
20 Purwantoko   23.600.016         -3.552     0,02 
21 Endang Trisnowati    23.600.000                  0     0 
22 Sukarno   47.199.996                  0     0 
23 Bambang Sukirno     5.900.004     -438.888     2,27 

Jumlah 701.000.048 19.322.762 101,34 
      4,41 

 Sumber : Data Primer yang Diolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

74

4.2. Pembahasan  

4.2.1. Profil Pengusaha Kecil dan Menengah Mitra Binaan PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk Cabang Semarang di Wilayah Kota Semarang 

Berdasarkan hasil survei, wawancara dan angket yang dilakukan 

mengenai Implementasi Penyaluran Kredit Modal Bergulir pada Program 

Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang kepada Usaha Kecil 

Menengah di Kota Semarang, dapat diketahui bahwa profil pengusaha kecil dan 

menengah yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini sebanyak 23 

pengusaha kecil dan menengah yang berbeda – beda bidang usahanya yaitu 

bidang perdagangan sebanyak 14 pengusaha kecil dan menengah, bidang jasa 

sebanyak 6 pengusaha kecil dan menengah, dan bidang industri sebanyak 3 

pengusaha kecil dan menengah. Dengan pendapatan bersih perbulan Rp 

150.000,00 sebagai pengusaha kecil dan menengah pada usaha jasa wartel, yang 

mempunyai pendapatan terendah yang menjadi subjek penelitian dalam 

penelitian ini dan Rp 60.000.000,00 sebagai pendapatan bersih pengusaha kecil 

dan menengah tertinggi yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini 

pada usaha perdagangan bakery dan snack. Hal tersebut sesuai dengan definisi 

usaha kecil adalah usaha yang operasional dan keuangannya dikelola sendiri 

oleh pemiliknya, mempunyai kurang dari 100 tenaga kerja. (Hatten,1997, p.79) 

Usaha Kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan 

kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- 

(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau mempunyai penjualan / 
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omzet pertahun setinggi – tingginya Rp. 1.000.000.000,- dan milik Warga 

Negara Indonesia (UU No. 9, Tahun 1995, tentang usaha kecil). 

 

4.2.2. Mekanisme Program Kemitraan Kredit Modal Bergulir PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang 

Mekanisme penyaluran kredit modal bergulir telah dilaksanakan sesuai 

dengan SK Direksi No. 230 / KPTS / 2007 tentang Program Kemitraan dengan 

usaha kecil menengah dan Program Bina Lingkungan. Proses penyaluran dana 

bantuan kredit modal bergulir dilakukan oleh petugas PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk bagian PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Proses 

penyalurannya di awali dengan pengajuan proposal dari calon mitra binaan 

(usaha kecil menengah) kepada pihak PT Jasa Marga (Persero),Tbk kemudian 

dilakukan penyeleksian dari proposal – proposal yang masuk dengan melihat 

kelayakannya dari berbagai aspek meliputi aspek keuangan, aspek administrasi, 

aspek kemanfaatan, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek kesempatan kerja, 

dan aspek yuridis.  

PT Jasa Marga (Persero),Tbk akan mengirimkan surat pemberitahuan 

kepada usaha kecil menengah yang dinilai tidak layak dan mengirimkan surat 

undangan penandatanganan kontrak kepada usaha kecil menengah yang dinilai 

layak untuk mendapatkan bantuan dana kredit modal bergulir dan menjadi mitra 

binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk. Mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

wajib menghadiri acara penandatanganan kontrak untuk di berikan pengarahan 

mengenai besarnya pinjaman, lama waktu pengembalian, bunga yang di 
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bebankan, angsuran yang wajib dibayarkan setiap bulannya, tanggal jatuh tempo 

pinjaman, dan wajib mengikuti pelatihan yang di adakan oleh PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk bagian PKBL. Pelatihan dilakukan dalam bentuk pembinaan, 

yang dilakukan  1 kali dalam 1 tahun dilaksanakan selama 3 hari.  

Secara teknis, pelatihan dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas. 

Pelatihan di dalam kelas berupa pelatihan tentang pembukuan, manajerial dan 

sebagainya, sedangkan pelatihan di luar kelas adalah  supervisi yang di lakukan  

oleh petugas PT Jasa Marga (Persero),Tbk maupun pihak pelatih yaitu lembaga 

Perguruan Tinggi yang di tunjuk oleh PT Jasa Marga (Persero),Tbk untuk 

mengecek kembali pelatihan yang telah dilakukan pengusaha kecil dan 

menengah sudah di praktikkan atau belum dalam menjalankan usahanya. 

Petugas PT Jasa Marga (Persero),Tbk juga melakukan pendampingan yang ikut 

membantu pemasaran dengan mengikutsertakan mitra binaan untuk mengikuti 

ajang pameran, baik di tingkat pusat di Jakarta maupun di tingkat daerah di Kota 

Semarang. Pemantuan juga di lakukan petugas PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

mengenai perkembangan usahanya yang dilihat dari berbagai aspek. 

Hal tersebut telah sesuai dengan definisi implementasi yang dapat 

disimpulkan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta 

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam 

keputusan kebijakan. Solichin (2004:65) 

Namun sebaliknya dalam proses implementasi kebijakan akan selalu 

terbuka kemungkinan terjadinya Implementation Gap yaitu  perbedaan antara 
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yang diharapkan dan kenyataan yang didapat. Hal tersebut tercermin dari 

kenyataan yang terjadi dilapangan dalam proses pembinaan, mengenai Kredit 

Modal Bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang 

Semarang, masih banyak mitra binaan PT Jasa Marga yang belum bisa 

melakukan pembukuan. 

 

4.2.3. Kendala yang dihadapi Dalam Program Kemitraan Kredit Modal 

Bergulir PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyaluran Kredit Modal 

Bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang 

Semarang kepada Usaha Kecil Menengah di Kota Semarang. Kendala teknis yang 

dihadapi oleh PT Jasa Marga (Persero),Tbk bagian PKBL (Program Kemitraan 

dan Bina Lingkungan) adalah sulitnya mendapatkan data – data yang valid dari 

pengusaha kecil dan menengah karena masih banyak yang tidak melakukan 

pembukuan secara formal. Solusi atas kendala tersebut seharusnya PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk bagian PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) 

menambah jadwal pelatihan agar pengusaha kecil dan menengah bisa melakukan 

pembukuan secara formal. 

Sedangkan kendala yang dirasakan oleh pengusaha kecil dan menengah 

pada Penyaluran Kredit Modal Bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk secara teknisnya tidak ada karena prosesnya sangat mudah, hanya 

pengusaha kecil dan menengah harus sabar menunggu beberapa waktu hingga 1 

tahun lamanya untuk pencairan dana bantuan kredit modal bergulir. Solusi atas 
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kendala tersebut seharusnya PT Jasa Marga (Persero),Tbk bisa mempercepat 

proses pencairan dana bantuan kredit modal bergulir agar pengusaha kecil dan 

menengah tidak terlalu lama menunggu. 

 

4.2.4. Efektivitas Program Kemitraan Kredit Modal Bergulir PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk Cabang Semarang 

Efektivitas pada program penyaluran dana bantuan kredit modal bergulir 

diukur berdasarkan kesesuaian program dengan pelaksanaan, ketepatan sasaran, 

manfaat yang di rasakan oleh pengusaha kecil dan menengah serta pengembalian 

kredit modal bergulir yang dibagi menjadi dua kemungkinan yaitu kredit tidak 

lancar atau tunggakan dan kredit lancar.  

Pelaksanaan program penyaluran kredit modal bergulir berpedoman 

pada SK Direksi No. 230 / KPTS / 2007  tentang Program Kemitraan dengan 

usaha kecil menengah dan Program Bina Lingkungan. Hal tersebut telah sesuai 

dengan definisi Efektivitas dari kelompok (organisasi perusahaan) adalah bila 

tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang 

direncanakan, upaya untuk mencapai tujuan (Prawirosentono,1999 : 28) dalam 

Asikin (2010 : 35). Keberadaan sebuah organisasi atau kelompok sudah pasti 

memiliki tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah 

perencanaan yang disusun sebelumnya. Keberhasilan dalam menjalankan rencana 

– rencana tersebut menunjukkan efektivitas organisasi atau kelompok dalam 

bekerja. 
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Dana bantuan kredit modal bergulir di berikan kepada usaha kecil 

menengah yang membutuhkan bantuan modal untuk menjalankan usahanya, yang 

diberikan sesuai dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh usaha kecil 

menengah dengan berpedoman pada SK Direksi No. 230/KPTS/2007. 

 Manfaat dari Program Kemitraan Penyaluran Kredit Modal Bergulir ini 

dapat dirasakan baik dari pihak PT Jasa Marga (Persero),Tbk sebagai penyalur 

dan pihak Usaha Kecil Menengah sebagai penerima bantuan. Dari pihak PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk manfaat yang dirasakan yaitu tercapainya tujuan dari 

Program Kemitraan ini yaitu mewujudkan usaha kecil menengah yang tangguh 

dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan, dan 

menciptakan kondisi yang kondusif bagi kelangsungan usaha Perusahaan agar 

mendapat dukungan dari masyarakat di lingkungan Perusahaan. Sedangkan 

manfaat yang dirasakan langsung oleh penerima bantuan dana kredit modal 

bergulir yaitu usaha kecil menengah di Kota Semarang adalah terbantunya 

permodalan dalam menjalankan usahanya. Hal ini menjadi sangat penting karena 

banyak pengusaha kecil dan menengah yang terbelit masalah permodalan. 

Menurut Moehar Daniel (2010 : 29) dalam Affandi (2010:74) kecukupan modal 

mempengaruhi ketepatan waktu dan ketepatan takaran dalam penggunaan 

masukan, sedangkan kekurangan modal menyebabkan kurangnya masukan yang 

diberikan sehingga menimbulkan kegagalan atau rendahnya hasil yang diterima. 

Pengusaha kecil dan menengah dengan berbagai bidang usaha 

menggunakan dana bantuan kredit modal bergulir yang berupa uang tunai 

tersebut untuk membeli barang – barang modal sesuai dengan jenis usahanya, 
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misalnya seperti barang – barang sembilan bahan pokok pada warung kelontong, 

barang – barang elektronik pada toko elektronik, bahan – bahan produksi 

misalnya kain untuk konveksi pakaian, dan sebagainya. Manfaat lain yang 

dirasakan adalah meningkatnya perekonomian usaha kecil menengah yang 

menjadi mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk. 

Pada pengembalian kredit modal bergulir, jangka waktu angsuran yang 

wajib dilakukan oleh pengusaha kecil dan menengah yaitu selama 36 bulan atau 3 

tahun. Mayoritas pendapatan bersih perbulan pada 23 pengusaha kecil dan 

menengah mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk yaitu berkisar antara Rp 

1.000.000,- - Rp 9.999.999,- atau sebanyak 65,22%, dengan pendapatan bersih 

tertinggi berkisar sebesar lebih dari Rp 50.000.000,- sebanyak 4,35% dan 

pendapatan bersih terendah kurang dari Rp 999.999,- sebanyak 21,74%. 

Kenaikan penjualan bersih rata – rata perbulan sebelum dan setelah 

mendapatkan dan bantuan kredit modal bergulir pada 23 pengusaha kecil dan 

menengah mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk yaitu kenaikan penjualan 

bersih rata – rata terendah perbulan sebesar 1,11 % dan kenaikan penjualan bersih 

rata – rata tertinggi perbulan sebesar 356,60%, dengan total kenaikan penjualan 

bersih rata – rata perbulan sebesar 65,93%. Hal ini berarti Program Kemitraan 

kredit modal bergulir PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang kurang 

efektif pada total penjualan bersih rata – rata perbulan sebesar 65,93%. Hal ini 

sesuai menurut Nazir, (2005 : 335) dalam Sari (2010:30) kriteria efektivitas 

indikator ketepatan, sasaran, manfaat serta tujuan adalah sebagai berikut : 

     >85%  dinyatakan sangat efektif 
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71% - 85%  dinyatakan efektif 

50% - 70%  dinyatakan kurang efektif 

   <50%  dinyatakan tidak efektif 

Jumlah tenaga kerja yang dimiliki pengusaha kecil dan menengah 

sebagian besar kurang 10 tenaga kerja atau sebanyak 82,61%.  Hal ini sesuai 

dengan pengertian usaha kecil menurut Hattan. Menurut Hattan (1997,p79) usaha 

kecil adalah usaha yang operasional dan keuangannya dikelola sendiri oleh 

pemiliknya, mempunyai kurang dari 100 tenaga kerja.    

Jumlah tunggakan tahun 2009 di Kota Semarang pada 23 pengusaha 

kecil dan menengah yaitu Rp 19.322.762 atau sebesar 4,41%. Kualitas pinjaman 

dana program kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran 

kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman mitra binaan. Kredit modal 

bergulir dikatakan efektif apabila usaha kecil menengah sebagai mitra binaan PT 

Jasa Marga (Persero).Tbk dapat mengembalikan kredit secara lancar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

Bagian PU & PKBL, penyaluran kredit modal bergulir kepada usaha kecil 

menengah untuk tahun 2009 mayoritas tidak ada dana yang macet namun ada 

sebagian mitra binaan yang kurang lancar tetapi belum dikatakan macet karena 

hanya keterlambatan dalam bulannya saja sehingga masih dikatakan lancar. 

Menurut Siswanto S. (2000:12 – 13) dalam Sari (2008 : 16) suatu kredit dengan 

angsuran yang digolongkan lancar apabila memenuhi syarat – syarat yaitu 

terdapat tunggakan angsuran pokok dan terdapat tunggakan bunga, tetapi belum 
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melampaui tiga bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, 

dua bulanan atau tiga bulanan.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat di simpulkan bahwa 

mekanisme penyaluran dana bantuan kredit modal bergulir pada PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk yang dilaksanakan secara utuh dengan semua pihak yang terkait 

dapat meningkatkan permodalan dan membantu perekonomian usaha kecil 

menengah. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Penyaluran 

Kredit Modal Bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk Cabang Semarang kepada Usaha Kecil Menengah di Kota 

Semarang dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profil pengusaha kecil dan menengah yang telah menjadi mitra binaan 

PT Jasa Marga (Persero),Tbk di Kota Semarang ada 46 pengusaha 

kecil dengan subjek penelitian dalam penilitian ini sebanyak 23 

pengusaha kecil dan menengah. Di bidang perdagangan sebanyak 14 

pengusaha kecil dan menengah, di bidang jasa sebanyak 6 pengusaha 

kecil dan menengah, dan di bidang industri sebanyak 3 pengusaha 

kecil dan menengah. 

2. Mekanisme penyaluran dana bantuan kredit modal bergulir pada 

Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk kepada pengusaha 

kecil dan menengah di Kota Semarang telah dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, yang mengacu pada SK Direksi No. 

230 / KPTS / 2007. Pelaksanaannya dilaksanakan dua kali dalam 

setahun yaitu periode pertama pada bulan Juni dan periode kedua 

pada bulan Oktober. 
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3. Kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana bantuan kredit modal 

bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk di 

Kota semarang, secara teknis adalah sulitnya mendapatkan data – data 

yang valid dari pengusaha kecil dan menengah karena banyak 

pengusaha kecil dan menengah yang tidak melakukan pembukuan 

secara formal. Sedangkan pada pengusaha kecil dan menengah secara 

teknis tidak ada kendala, namun penerima bantuan harus menunggu 

beberapa waktu  untuk pencairan dana. 

4. Pelaksanaan program penyaluran kredit modal bergulir telah 

dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang telah 

ditetapkan yaitu SK Direksi No. 230 / KPTS /2007 tentang Program 

Kemitraan dengan usaha kecil menengah dan Program Bina 

Lingkungan, sasaran pada program penyaluran kredit modal bergulir 

adalah usaha kecil menengah yang telah memenuhi syarat – syarat 

yang telah ditentukan dan manfaat dari program penyaluran kredit 

modal bergulir dapat dirasakan baik dari pihak PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk sebagai penyalur dana maupun dari pihak Usaha Kecil 

Menengah sebagai penerima dana bantuan kredit modal bergulir ini 

namun pada penjualan bersih rata – rata setiap bulannya hanya 

mengalami kenaikan sebesar 65,93% sehingga untuk penjualan bersih 

rata – rata setiap bulannya, dana bantuan kredit modal bergulir kurang 

efektif. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Penyaluran 

Kredit Modal Bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk Cabang Semarang kepada Usaha Kecil Menengah di Kota 

Semarang, saran yang dapat disampaikan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Banyaknya pengusaha kecil dan menengah mitra binaan yang belum 

bisa membuat sistem administrasi sehingga mempersulit pihak PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk untuk mendapatkan data – data yang valid. Hal 

ini dapat diantisipasi dengan menambah jadwal pelatihan yang 

diadakan PT Jasa Marga (Persero),Tbk bagian PKBL agar mitra binaan 

semakin mengerti tentang pembuatan sistem adminsitrasi sehingga 

mempermudah petugas PT Jasa Marga (Persero),Tbk untuk melakukan 

pengecekan terhadap laporan keuangan mitra binaan. 

2. Proses pencairan dana sebaiknya jangka waktunya tidak terlalu lama 

agar pengusaha kecil dan menengah yang telah menjadi mitra binaan 

PT Jasa Marga (Persero),Tbk dapat segera memanfaatkan dana bantuan 

tersebut untuk keperluan modal usahanya. 
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Lampiran 1 

INSTRUMENT PENELITIAN 

 

Kepada : 

Yth. Bapak/Ibu, Sdr/Sdri Responden 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penelitian mengenai “Implementasi  Penyaluran Kredit 

Modal Bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

Cabang Semarang Kepada Usaha Kecil Menengah di Kota Semarang” saya 

mohon bantuan Bapak/Ibu,Sdr/Sdri untuk mengisi formulir kuesioner terlampir. 

Perlu diketahui bahwa jawaban dari kuesioner ini akan dijamin 

keraasiaannya dan hanya akan digunakan dalam kepentingan ilmiah. Untuk itu saya 

mohon kesediaannya untuk menjawab  dengan benar, jujur, dan sungguh – sungguh 

sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

Atas perhatian dan partisipasi dari Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam mengisi 

kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

Hormat saya, 

 

Melia Ambarwati 
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ANGKET PENELITIAN  (bagi Usaha Kecil Menengah) 

“Implementasi  Penyaluran Kredit Modal Bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang Kepada Usaha Kecil Menengah di Kota 

Semarang”. 

Nomor Urut Responden    : ………………………………. 

A. Identitas Responden 

1. Nama      : ………………………………. 

2. Pekerjaan     : ………………………………. 

3. Alamat     : ………………………………. 

4. Umur      : ……………………………….. 

5. Lama menjadi pengusaha kecil menengah : ……………………………….. 

B. Daftar Pertanyaan:  

1. Apa jenis usaha Bapak/Ibu/Saudara/Saudari? 

a. Jasa, sebutkan…………………………. 

b. Industri, sebutkan……………………... 

c. Perdagangan, sebutkan………………... 

d. Perikanan, sebutkan…………………… 

e. Lainnya, sebutkan……………………... 

2. Sebutkan produk yang dihasilkan dari usaha Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari ? 

………………………………………………………………………………

……………. 

3. Sejak kapan Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari mulai mendirikan usaha ini? 

………………………………..........................................................................

................... 

4. Dimanakah lokasi Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari menjalankan usaha? 

………………………………………………………………………………

……………. 

5. Status tempat usaha Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari? 

………………………………………………………………………………

……………. 

6. Dimanakah daerah pemasaran hasil usaha Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari? 
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………………………………………………………………………………

……………. 

7. Dalam menjalankan usaha ini sumber modal usaha Bapak/ Ibu/ Saudara/ 

Saudari berasal dari? 

………………………………………………………………………………

……………. 

8. Berapa jumlah tenaga kerja yang bekerja pada usaha Bapak/ Ibu/ Saudara/ 

Saudari saat ini? 

………………………………………………………………………………..

................... 

9. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari melakukan sistem administrasi dalam 

menjalankan usaha ini ? berikan alasannya? 

………………………………………………………………………………

……………. 

10. Berapa rata – rata penjualan yang dapat Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari 

dihasilkan per bulan? 

………………………………………………………………………………

……………. 

11. Berapa rata – rata pendapatan bersih yang dapat Bapak/ Ibu/ Saudara/ 

Saudari peroleh per bulan? 

…………………………………......................................................................

................... 

12. Bagaimana anda mendapatkan dana bantuan Kredit Modal Bergulir PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………. 

13. Apa saja syarat untuk mendapatkan dana bantuan Kredit Modal Bergulir PT 

Jasa Marga (Persero),Tbk? Sebutkan! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

14. Berapa besar dana bantuan Kredit Modal Bergulir PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk? Apa wujudnya? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………… 

15. Bagaimana anda melakukan pengambilan dana bantuan Kredit Modal 

Bergulir PT Jasa Marga (Persero),Tbk? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………… 

16. Berapa lama jangka waktu pengembalian dana bantuan Kredit Modal 

Bergulir PT Jasa Marga (Persero),Tbk? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………. 

17. Berapa besar bunga dari dana bantuan kredit modal bergulir yang 

dibebankan kepada anda? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………… 

18. Apa saja kendala yang dihadapi bapak / ibu / saudara / saudari dalam 

mendapatkan dana bantuan kredit modal bergulir PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………

……………………………………… 

19. Bagaimana pemanfaatan dari dana bantuan kredit modal bergulir tersebut? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………........ 
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INSTRUMENT PENELITIAN 

 

Kepada : 

Yth. Bapak/Ibu, Sdr/Sdri Responden 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penelitian mengenai “Implementasi  Penyaluran Kredit 

Modal Bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

Cabang Semarang Kepada Usaha Kecil Menengah di Kota Semarang” saya 

mohon bantuan Bapak/Ibu,Sdr/Sdri untuk mengisi formulir kuesioner terlampir. 

Perlu diketahui bahwa jawaban dari kuesioner ini akan dijamin 

keraasiaannya dan hanya akan digunakan dalam kepentingan ilmiah. Untuk itu saya 

mohon kesediaannya untuk menjawab  dengan benar, jujur, dan sungguh – sungguh 

sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

Atas perhatian dan partisipasi dari Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam mengisi 

kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

 

Hormat saya, 

 

Melia Ambarwati 
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PEDOMAN WAWANCARA (bagi Pengelola) 

“Implementasi  Penyaluran Kredit Modal Bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang Kepada Usaha Kecil Menengah di Kota 

Semarang”. 

Nomor Urut Responden  : ………………………………… 

A. Identitas Responden 

1. Nama    : ………………………………….. 

2. Umur    : ………………………………….. 

3. Alamat   : ………………………………….. 

4. Pekerjaan   : ………………………………….. 

5. Jabatan  : ………………………………….. 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana mekanisme atau tahapan pelaksanaan penyaluran Kredit Modal 

Bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang 

Semarang Kepada Usaha Kecil Menengah di Kota Semarang? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

2. Adakah pelatihan atau training yang diberikan kepada target penerima dana 

bantuan Kredit Modal Bergulir? 

a. Ya 

b. Tidak  

(jika Ya berapa lama waktunya dan bagaimana mekanisme dalam pelatihan 

tersebut?............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................) 
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3. Apakah pengelola melakukan pendampingan terhadap target penerima 

bantuan Kredit Modal Bergulir dalam pelaksanaan usahanya? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………… 

4. Adakah pemantauan dari pihak pengelola terhadap pelaksanaan usaha target 

peneriman bantuan Kredit Modal Bergulir PT Jasa Marga (Persero),Tbk? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………… 

5. Berapa besarnya bantuan kredit modal bergulir yang disalurkan untuk usaha 

kecil menengah di Kota Semarang pada tahun 2009? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………… 

6. Bagaimana mekanisme pengembalian dana bantuan kredit modal bergulir 

yang disalurkan untuk usaha kecil menengah di Kota Semarang? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

7. Berapa lama jangka waktu pengembalian dana bantuan kredit modal bergulir 

yang disalurkan untuk usaha kecil menengah di Kota Semarang? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………… 

8. Adakah bunga yang dibebankan dalam pengembalian dana bantuan kredit 

modal bergulir yang disalurkan untuk usaha kecil menengah di Kota 

Semarang? 

a. Ya 

b. Tidak 
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(jika Ya berapa besarnya?……………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………)  

9. Adakah dana yang macet dalam pengembalian dana bantuan kredit modal 

bergulir yang disalurkan untuk usaha kecil menengah di Kota Semarang pada 

tahun 2009? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………… 

10. Bagaimana cara menentukan layak atau tidaknya target untuk mendapatkan 

dana bantuan kredit modal bergulir yang disalurkan untuk usaha kecil 

menengah di Kota Semarang? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

11. Apa saja syarat yang diajukan target untuk memperoleh dana bantuan kredit 

modal bergulir yang disalurkan untuk usaha kecil menengah di Kota 

Semarang? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

12. Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program penyaluran 

kredit modal bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

di Kota Semarang? 

a. Ya 

b. Tidak 

(jika Ya apa kendala tersebut?………………………………………………

………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………

………………………………….......) 

13. Solusi apa yang diambil untuk mengatasi kendala yang ada? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………… 
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Lampiran 2 

HASIL ANGKET 
No Tanggal Pertanyaan Jawaban 

1 
 
 
 
 

29 
Nopem
ber – 
15 
Desem
ber 
2010 

1. Apa jenis usaha Bapak/Ibu/Saudara? 
2. Sebutkan produk yang dihasilkan dari 

usaha Bapak/Ibu/Saudara? 
3. Sejak kapan Bapak/Ibu/Saudara mulai 

mendirikan usaha? 
4. Dimanakah lokasi Bapak/Ibu/Saudara 

menjalankan usaha? 
5. Status tempat usaha Bapak/Ibu/Saudara? 
6. Dimanakah daerah pemasaran hasil 

usaha Bapak/Ibu/Saudara? 
7. Dalam menjalankan usaha ini sumber 

modal usaha Bapak/Ibu/Saudara berasal 
dari? 

8. Berapa jumlah tenaga kerja yang bekerja 
pada usaha Bapak/Ibu/Saudara saat ini? 

9. Apakah Bapak/Ibu/Saudara melakukan 
sistem administrasi dalam menjalankan 
usaha ini?berikan alasannya? 

10. Berapa rata – rata penjualan yang dapat 
Bapak/Ibu/Saudara hasilkan perbulan? 

11. Berapa rata – rata pendapata bersih yang 
dapat Bapak/Ibu/Saudara peroleh 
perbulan? 

12. Bagaimana anda mendapatkan 
dana bantuan Kredit Modal Bergulir PT 
Jasa Marga (Persero),Tbk? 

13. Apa saja syarat untuk 
mendapatkan dana bantuanKredit Modal 
Bergulir PT Jasa Marga (Persero),Tbk? 

14. Berapa besar dana bantuan 
Kredit Modal Bergulir PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk?apa wujudnya? 

15. Bagaimana anda melakukan 
pengambilan dana bantuan Kredit Modal 
Bergulir PT Jasa Marga (Persero),Tbk? 

16. Berapa lama jangka waktu 
pengembalian dana bantuan Kredit 
Modal Bergulir PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk? 

17. Berapa besarnya bunga dari 
dana bantuan kredit modal bergulir yang 
dibebankan kepada anda? 

18. Apa saja kendala yang 
dihadapi bapak/ibu/saudara dalam 
mendapatkan dana bantuan kredit modal 
bergulir PT Jasa Marga (Persero),Tbk? 

19. Bagaimana pemanfaatan dari 
dana bantuan kredit modal bergulir 
tersebut? 

1) Ibu Tatik Sri Haryati ( 29 Nopember 2010) 
1. Perdagangan sembako 
2. Sembilan bahan pokok  
3. Tahun 2000 
4. Jl. Rumpun Diponegoro I/3 Semarang 
5. Milik sendiri 
6. Lingkungan sekitar 
7. Pinjaman PT Jasa Marga dan modal sendiri 
8. Satu orang 
9. Tidak karena skala penghasilan kecil 
10. Lebih kurang Rp78.866.666,67,- perbulan 
11. Lebih kurang Rp 6.000.000,- perbulan 

12. Pengajuan proposal melalui pengurus PKBL 
PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

13. SIUP, TDP, pas photo, KK, KTP 
14. Sebesar RP 30.000.000,- , dalam bentuk uang 
15. Pihak PT Jasa Marga(Persero),Tbk bagian 

PKBL menstransfer ke rekening BNI penerima 
pinjaman 

16. Jangka waktunya selama 3 tahun 
17. Bunganya sebesar 6% pertahun  
18. Tidak ada kendala 
19. Penambahan barang dagangan 

 

2) KOPKAR Jasa Pakarti (29 Nopember 2010) 
1. Jasa simpan pinjam, toko pengadaan barang 

jasa 
2. Simpan/pinjam, pengadaan barang jasa 
3. Tahun 1986 
4. Plaza Tol Manyaran 
5. Sewa  
6. Karyawan PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

Semarang dan pemakai jalan tol 
7. Simpanan anggota dan bank 
8. 110 orang 
9. Ya, supaya mengetahui keuntungan dan 

kerugiannya 
10. Rp 1.238.958.887,- / bulan 
11. Rp 900.000,- / bulan 

12. Pengajuan ke pihak PKBL PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk 

13. Punya perijinan. Sudah 2 tahun berdiri, usaha 
dalam kondisi sehat, ada laporan RAT dan 
keuangan 

14. Pinjaman modal kerja sebesar Rp150.000.000,- 
15. Uang ditransfer ke rekening penerima pinjaman 
16. Jangka waktunya selama 3 tahun 
17. Besar bunganya sebesar 6% pertahun 
18. Menunggu lama beberapa bulan baru cair 
19. Bermanfaat untuk simpan pinjam dan modal 
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kerja 
 

3) Dra. Siti Iriantiningsih (30 Nopember 2010) 
1. Konveksi pakaian 
2. Jaket, kaos, seragam, training/olah raga, busana 

muslim 
3. Tahun 2005 
4. Candi Mas Selatan 1 No. 144 
5. Milik sendiri 
6. Jawa dan Fak Fak (Papua) Irian Jaya 
7. Dari PT Jasa Marga dan modal sendiri 
8. 3-5 orang 
9. Iya tapi tidak komplit karena sibuk 
10. Lebih kurang Rp 45.304.187,08,- perbulan 
11. Lebih kurang Rp 15.000.000,- perbulan 
12. Pengajuan langsung ke bagian PKBL PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 
13. Surat permohonan, foto copy KTP,KK, surat 

keterangan ijin usaha, dan jaminan atau agunan 
14. Pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- dalam 

bentuk uang 
15. Ada acara khusus dari PT Jasa 

Marga(Persero),Tbk kemudian dana langsung 
ditransfer ke rekening penerima 

16. Jangka waktu selama 3 tahun 
17. Besar bunga yang dibebankan sebesar 0,5% 

perbulan atau 6% pertahun 
18. Tidak ada kendala / mudah 
19. Untuk beli peralatan dan modal usaha 

 

4) Bapak Budi Setiyono (30 Nopember 2010) 
1. jual beli ban mobil bekas 
2. ban mobil bekas 
3. tahun 2005 
4. Jl. Pamularsih (depan SMU Ksatrian 1 

Semarang) 
5. Milik sendiri 
6. Kota Semarang dan sekitarnya 
7. Pinjaman dari PT Jasa Marga dan milik sendiri 
8. 2 orang pekerja 
9. Ya, untuk mengetahui perkembangan usaha 
10. Lebh kurang Rp 19.000.000,- 
11. Lebih kurang Rp 5.000.000,- 
12. Informasi dari teman kemudian mengajukan ke 

PT Jasa Marga (Persero),Tbk bagian PKBL 
13. Ada tempat usaha , fotocopy KTP,fotocopy 

KK, fotocopy Rekening listrik, surat 
keterangan usaha, laporan rugi laba 

14. Pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- dalam 
bentuk uang 

15. Dengan ditransfer ke rekening penerima 
16. Selama 3 tahun 
17. Bunga yang dibebankan sebesar 6% pertahun 

atau 0,5 % perbulan 
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18. Tidak ada 
19. Untuk menambah modal (kulakan barang) 

 

5) Slamet Riyanto (30 Nopember 2010) 
1. Sablon dan percetakan 
2. Undangan, kaos, kartu nama, stiker 
3. Tahun 2007 
4. Jl. Damarwulan II/12 RT/RW 01/V 
5. Milik sendiri 
6. Kota Semarang – Semarang Barat 
7. Pinjaman dari PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

dan milik sendiri 
8. 2 orang pekerja 
9. Tidak, karena tidak sempat 
10. Rp 3.800.000,- 
11. Lebih kurang Rp 2.000.000,-  

12. Informasi dari teman kemudian mengajukan ke 
PT Jasa Marga (Persero),Tbk bagian PKBL 

13. Jaminan, fotocopy KTP, Fotocopy KK, lokasi 
usaha 

14. Pinjaman sebesar RP 5.000.000,- dalam bentuk 
uang 

15. Ditransfer ke rekening penerima 
16. Selama 3 tahun 
17. Besar bunga yang dibebankan adalah 0,5% 

perbulan 
18. Tidak ada 
19. Modal usaha 
 

6) Endang Setyorini D.K.A (30 Nopember 2010) 
1. Perdagangan air mineral 
2. Air mineral 
3. Tahun 1995 
4. Jl. Tentara Pelajar 21Semarang 
5. Milik sendiri 
6. Semarang dan sekitarnya 
7. Modal sendiri dan dari PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk 
8. 24 orang 
9. Ya, karena untuk data 
10.  Rp 10.500.000,- 
11.  Rp 15.000.000,-  
12. Informasi dari saudara kemudian mengajukan 

ke PT Jasa Marga (Persero),Tbk bagian PKBL 
13. Umkm, ada usahanya dan masih berjalan 

baik,fotocopy KTP, fotocopy KK, jaminan 
14. Sebesar Rp 35.000.000,- dalam bentuk uang 
15. Di transfer ke rekening penerima 
16. Selama 3 tahun 
17. Bunga yang dibebankan sebesar 6% pertahun 
18. Tidak ada 
19. Sebagai modal kerja tambahan 

 
7) Andy Setyono (01 Desember 2010) 
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1. Toko kelontong 
2. Sembilan bahan pokok 
3. Tahun 2003 
4. Kp. Kalilangse RT 05/02 Kec. Gajah Mungkur 
5. Milik sendiri 
6. Kp. Kalilangse RT 05/02 Kec. Gajah Mungkur 
7. Modal sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 
8. 1 orang 
9. Tidak, karena sibuk 
10. Rp 2.250.000,- 
11. Rp 300.000,- 
12. Dari saudara kemudian melakukan pengajuan 

ke bagian PKBL PT Jasa Marga (Persero),Tbk 
13. Agunan, fotocopy KTP, fotocopy KK 
14. Pinjaman sebesar RP 5.000.000,- dalam bentuk 

uang 
15. Dana pinjaman di ambil langsung ke PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 
16. Jangka waktu pinjaman selama 3 tahun 
17. Besarnya bunga sebesar 6% pertahun 
18. Tidak ada 
19. Tambahan modal usaha  

8) Ambarwati (03 Desember 2010) 
1. Perdagangan sembako 
2. Sembilan bahan pokok 
3. Tahun 1987 
4. Jl. Jangli No. 202 Semarang 
5. Milik sendiri 
6. Jl. Jangli No. 202 Semarang 
7. Modal sendiri dan pinjaman PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk 
8. 3 orang 
9. Ya, untuk mengatur arus uang masuk dan uang 

keluar 
10. Rp 84.124.444,42,- 
11. Rp 5.000.000,- 
12. Mengajukan proposal ke PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk bagian PKBL 
13. Mengisi formulir menurut ketentuan, PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk meninjau ketempat usaha, 
fotocopy KTP,fotocopy KK, jaminan 

14. Besar pinjaman sebesar Rp 35.000.000,-  dalam 
bentuk uang 

15. Dana pinjamana ditransfer ke rekening bank 
BNI 

16. Jangka waktu selama 3 tahun 
17. Bunga yang dibebankan sebesar 6% pertahun 
18. Hampir tidak ada 
19. Untuk menambah barang dagangan / barang 

yang aka dijual 
 

9) Sri Kodar (03 Desember 2010) 
1. Industri perkalengan 
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2. Peralatan rumah tangga seperti panic, wajan, 
dan lain – lain 

3. Tahun 1995 
4. Jl. Barito No.30 Sumber Agung 
5. Milik sendiri 
6. Pasar johar, Mranggen, Karangawen 
7. Modal sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 

Marga(Persero),Tbk 
8. 3 orang 
9. Tidak karena tidak bias 
10. Rp 6.672.058,833,- 
11. Lebih kurang Rp 2.000.000,- 
12. Membentuk kelompok dan dikoordinasikan 

kemudian mengajukan proposal ke PT Jasa 
Marga(Persero),Tbk, biasanya berjumalh 7 
orang dalam  satu kelompok 

13. Fotocopy KTP, fotocopy KK, agunan 
14. Pinjaman yang diberikan sebesar Rp 

20.000.000,- dalam bentuk uang 
15. Dana pinjaman di transfer ke rekening BNI 
16. Lama pinjaman selama 3 tahun 
17. Bunga yang dibebankan sebesar 0,5% perbulan 

atau 6% pertahun  
18. Tidak ada 
19. Tamabahan modal usaha 

 

10) Warsono (03 Desember 2010) 
1. Industri perkalengan 
2. Kompor, tong sampah 
3. Tahun 1990 
4. Jl. Barito / Bugangan III 
5. Statusnya sewa 
6. Daerah sekitar usahanya 
7. Modal sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 
8. 2 orang 
9. Tidak, karena tidak bias 
10. Rp 7.184.660,67,- 
11. Lebih kurang Rp 2.000.000,- 
12. Dibuatkan kelompok mitra usaha didaerah 

Bugangan kemudian mengajukan proposal ke 
PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

13. Fotocopy KTP, fotocopy KK, agunan, rekening 
listrik, rekening PAM 

14. Besar pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- dalam 
bentuk uang 

15. Di transfer ke rekening bank penerima 
16. Jangka waktu pengembalian selama 3 tahun 
17. Bunga yang dibebankan sebesar 0,5% perbulan 
18. Tidak ada kendala 
19. Tambahan modal usaha 

 

11) Muhammad Farid (03 Desember 2010) 
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1. Perdagangan alat – alat elektronik 
2. Magic com, blender, kipas angin, dispenser, 

dan lain – lain 
3. Tahun 2001 
4. Pasar Johar 
5. Sewa 
6. Kota Semarang dan sekitarnya 
7. Pinjaman dari distributor dan pinjaman dari PT 

Jasa Marga (Persero),Tbk 
8. 2 orang 
9. Iya, untuk mengetahui prospek kedepannya 
10.  Rp 39.946.572,42,- 
11. Lebih kurang Rp 3.000.000,- 
12. Informasi dari orang tua kemudian mengajukan 

ke PT Jasa Marga (Persero),Tbk 
13. Fotocopy KTP, fotocopy KK, suratv perjanjian, 

agunan, surat ijin usaha 
14. Besar pinjaman adalah sebesar Rp 25.000.000,- 

dalam bentuk uang 
15. Ditransfer ke rekening  bank penerima 
16. Jangka waktu pengembalian adalah 3 tahun 
17. Bunga yang dibebankan sebesar 0,5 % 

perbulan atau 6% pertahun  
18. Tidak ada 
19. Tambahan modal usaha 

 

12) Ijrah Chairini (06 Desember 2010) 
1. Jasa wartel 
2. Menjual voucher pulsa 
3. Tahun 2000 
4. Jl. Sawah Besar XIII 
5. Milik sendiri 
6. Daerah sekitarnya 
7. Modal sendiri dan dari pinjaman PT Jasa 

Marga(Persero), Tbk 
8. 1 orang 
9. Iya, untuk mengetahui pendapatan usaha 
10. Lebih kurang Rp 31.553.743,33,- 
11. Lebih kurang Rp 150.000,- 
12. Informasi dari saudara kemudian mengajukan 

ke PT Jasa Marga (Persero),Tbk 
13. Fotocopy KTP, fotocopy KK, jaminan, surat 

keteranga dari Kelurahan setempat 
14. Dana yang dipinjamkan sebesar Rp 

10.000.000,- dalam bentuk uang 
15. Dana yang akan diterima ditransfer ke rekening 

bank penerima 
16. Jangka waktu pengembalian selama 3 tahun 
17. Besar bunga yang dibebankan sebesar 6% 

pertahun 
18. Tidak ada 
19. Tambahan modal usaha 
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13) Selamet Untung (06 Desember 2010) 
1. Perdagangan rosok 
2. Barang – barang rosok 
3. Tahun 2000 
4. Jl. Sawah Besar XIII RT/RW. 06/06 
5. Milik sendiri 
6. Kota Semarang 
7. Dari pinjaman PT Jasa Marga(Persero),Tbk 
8. 2 orang 
9. Ada, biar mengetahui penghasilannya 
10. Rp 24.635.294,08,- 
11. Rp 900.000,- 
12. Informasi dari saudara kemudian mengajukan 

proposal ke PT Jasa Marga (Persero),Tbk 
13. Fotocopy KTP, fotocopy KK, kartu usaha, 

jaminan 
14. Dana pinjaman yang diberikan sebesar RP 

20.000.000,-  dalam bentuk uang 
15. Pengambilana dana pinjaman dengan datang 

langsung ke PT Jasa Marga (Persero),Tbk 
16. Jangka waktu pengembalian selama 3 tahun 
17. Besar bunga yang dibebankan sebesar 0,5% 

perbulan 
18. Tidak ada kendala 
19. Saya manfaatkan untuk mengembangkan usaha 

saya yaitu rosok 
 

14) Maulana Setia Pratama R (06 Desember 2010) 
1. Industri Produksi gitar 
2. Gitar 
3. Tahun 1998 
4. Jl. Wahidin 115 
5. Milik sendiri 
6. Di Jawa Tengah 
7. Modal sendiri dan dari PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk 
8. 5 orang 
9. Iya, untuk mengetahui penghasilannya 

perbulan 
10.  Rp 52.650.875,42,- 
11.  Rp 6.000.000,- 
12. Informasi dari keluarga kemudian mengajukan 

proposal ke PT Jasa Marga (Persero),Tbk 
13. Fotocopy KTP, fotocopy KK, agunan, SIUPP 
14. Dana yang diberikan sebesar RP 40.000.000,- 

dalam bentuk uang 
15. Dana ditransfer ke rekening bank 
16. Jangka waktu pengembalian selama 3 tahun 
17. Besar bunga yang dibebankan sebesar 6% 

pertahun 
18. Tidak ada kendala 
19. Untuk pembelian mesin – mesin produksi 
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15) Hj. Ida L. Haryanto (09 Desember 2010) 
1. Perdagangan bakery dan snack 
2. Bakery dan snack 
3. Tahun 1993 
4. Ngesrep Timur III / 33A 
5. Milik sendiri 
6. Kota Semarang dan sekitarnya 
7. Modal sendiri dan dari PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk 
8. 16 orang 
9. Iya (simple administrasi), penting bagi pembagi 

folio kas 
10. Lebih kurang Rp 97.254.545,42,- 
11.  Rp 60.000.000,- 
12. Di tawarkan oleh pihak PT Jasa 

Marga(Persero),Tbk 
13. Mempunyai usaha, fotocopy KTP,fotocopy 

KK, agunan 
14. Dana yang diberikan sebesar Rp 30.000.000,- 

dalam bentuk uang 
15. Dana yang diberikan ditransfer ke rekening 

bank 
16. Jangka waktu pengembalian selama 3 tahun 
17. Besarnya bunga yang dibebankan adalah 6% 

pertahun 
18. Tidak ada 
19. Modal usaha 

 

16) Sukati (09 Desember 2010) 
1. Perdagangan makanan dan minuman 
2. Snack dan kue kering 
3. Tahun 1997 
4. Di Jl. Pemuda No. 4 Semarang 
5. Sewa atau kontrak 
6. Kota Semarang dan sekitarnya 
7. Tabungan sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 
8. 6 orang 
9. Belum karena belum cocok dengan sistemnya 
10. Lebih kurang Rp 27.096.375,- 
11. Lebih kurang Rp 5.400.000,- 
12. Informasi dari pegawai PT Jasa 

Marga(Persero),Tbk kemudian mengajukan 
proposal ke bagian PKBL 

13. Jaminan, fotocopy KTP dan KK, mengisi 
formulir, mengikuti pelatihan yang diadakan 
oleh PT Jasa Marga (Persero)Tbk 

14. Dana yang diterima sebesar Rp 15.000.000,- 
dalam bentuk uang 

15. Dana ditransfer ke rekening bank  
16. Jangka waktu pengembalian selama 3 tahun 
17. Besar bunga yang dibebankan sebesar 6% 
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pertahun atau 0,5% perbulan 
18. Tidak ada 
19. Sangat bermanfaat, kami gunakan untuk 

menambah jumlah dan variasi produk/ 
dagangan 
 

17) Nur Hatta (09 Desember 2010) 
1. Perdagangan alat – alat listrik 
2. Lampu neon, kabel, terminal, dan lain – lain 
3. Tahun 2005 
4. Jl. Sugiyo Pranoto pasar Bulu 
5. Status tempatnya sewa 
6. Kota Semarang 
7. Dari pinjaman  PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

dan dari distributor 
8. 2 orang 
9. Tidak, karena tidak sempat 
10. Lebih kurang Rp 3.717.380,92,- 
11. Lebih kurang Rp 1.300.000,- 
12. Informasi dari teman kemudian mengajukan 

proposal ke PT Jasa Marga(Persero),Tbk 
13. Fotocopy KTP dan KK, menyerahkan agunan 
14. Dana yang diberikan sebesar Rp 10.000.000,- 

dalam bentuk uang 
15. Dana ditransfer ke rekening bank 
16. Jangka waktu pengembalian selama 3 tahun 
17. Besar bunga yang di bebankan sebesar 6% 

pertahun 
18. Tidak ada 
19. Tambahan modal usaha dan untuk bayar 

sekolah anak 
 

18) Yulianto (14 Desember 2010) 
1. Pedagang sepeda 
2. Sepeda 
3. Tahun 2002 
4. Jl. Barito 
5. Milik sendiri 
6. Daerah sekitar Barito 
7. Tabungan dan dana dari pinjaman PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 
8. 6 orang 
9. Iya, untuk mengetahui pendapatannya 
10. Lebih kurang Rp 4.550.000,- 
11. Lebih kurang Rp 1.000.000,- 
12. Informasi dari pengusaha kecil lain kemudian 

mencoba mengajukan proposal ke PT Jasa 
Marga (Persero),Tbk 

13. Fotocopy KTP dan KK, SIUP, dan jaminan 
14. Besar dana yang diberikan sebesar Rp 

15.000.000,- dalam bentuk uang 
15. Dana di transfer ke rekening bank 
16. Selama 3 tahun 
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17. Besar bunga yang dibebankan sebesar 6% 
pertahun 

18. Tidak ada 
19. Untuk kebutuhan usaha saya 

 

19) Ponidi (15 Desember 2010) 
1. Jual beli seng, asbes baru dan bekas 
2. Seng dan asbes 
3. Tahun 1996 
4. Jl. Barito  
5. Milik sendiri 
6. Kota Semarang dan sekitarnya tergantung 

dengan orderan 
7. Modal sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 
8. 2 orang tetapi jika banyak orderan ada 

tambahan tenaga pocohan( tenaga yang tidak 
tentu) 

9. Iya, agar bias mengecek barang – barang 
dagangan 

10. Lebih kurang Rp 57.261.979,5,- tetapi kadang 
bisa lebih jika mendapat proyeknya besar 

11. Rp 3.000.000,- 
12. Informasi dari mahasiswa UNDIP yang 

melakukan observasi mengenai keluhan usaha 
kecil kemudian menyampaikan ke PT Jasa 
Marga (Persero),Tbk dan pihak UKM 
mengajukan proposal ke PT Jasa 
Marga(Persero),Tbk 

13. Setifikat tanah,fotocopy KTP, fotocopy 
KK,SIUPP, dan melampirkan laporan 
keuangan sebisanya 

14. Dana yang diberikan sebesar Rp 30.000.000,- 
dalam bentuk uang 

15. Dana ditransfer ke rekening bank 
16. Lama jangka waktu pengembalian selama 3 

tahun 
17. Besar bunga yang dibebankan sebesar 0,5% 

perbulan 
18. Tidak ada kendala karena langsung di koordinir 

dari paguyuban daerah Barito 
19. Untuk tambahan modal usaha  

 

20) Purwantoko (15 Desember 2010) 
1. Perdagangan onderdil mobil 
2. Onderdil mobil 
3. Tahun 1980 
4. Di Jl. Barito B.14 
5. Milik sendiri 
6. Kota Semarang dan sekitarnya 
7. Modal sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 
8. 3 orang 
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9. Iya, supaya ada perincian keuangannya 
10.  Lebih kurang Rp 41.036.153,83,- 
11. Lebih kurang Rp 8.000.000,- 
12. Informasi dari teman kemudian mengajukan ke 

PT Jasa Marga (Persero),Tbk 
13. Fotocopy KTP dan KK, jaminan 
14. Besar dana yang dipinjamkan sebesar Rp 

20.000.000,- dalam bentuk uang 
15. Dana ditransfer ke rekening bank BNI 
16. Lama jangka waktu pengembalian selama 3 

tahun 
17. Besar bunga yang dibebankna sebesar 0,5% 

perbulan 
18. Menunggu 1 tahun 
19. Untuk menambah modal  

 

21) Endang Trisnowati (17 Desember 2010) 
1. Jasa tata rias pengantin 
2. Jasa rias, penyewaan alat – alat pengantin 
3. Tahun 2002 
4. Di Jl. Kalingga 3/14 Banyumanik 50263 
5. Milik sendiri 
6. Banyumanik dan sekitarnya 
7. Modal sendiri dan pinjamna dari PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 
8. 4 orang 
9. Iya, agar mengetahui pendapatan setiap 

bulannya 
10. Lebih kurang Rp 32.200.490,17,- tergantung 

banyaknya pelanggan 
11. Lebih kurang Rp 4.000.000,- 
12. Informasi dari teman, kemudian mengajukan ke 

PT Jasa Marga (Persero),Tbk 
13. Fotocopy KTP dan KK, agunan 
14. Dana yang dipinjamkan sebesar Rp 

20.000.000,- dalam bentuk uang 
15. Dana pinjaman ditransfer ke rekening bank 

BNI 
16. Lama pengembaliannya selama 3 tahun 
17. Besar bunga yang di bebankan adalah 6% 

pertahun 
18. Tidak ada 
19. Menambah modal usaha saya 

 

22) Sukarno (18 Desember 2010) 
1. Jasa penyewaan panggung dan sound system 
2. Jasa penyewaan panggung dan sound system 
3. Tahun 1995 
4. Jl. Barito Tengah No 14 – 15 
5. Milik sendiri 
6. Kota Semarang 
7. Modal sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 

Marga 
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8. 10 orang 
9. Iya, supaya mengetahui keuntungan dan 

kerugiaanya 
10. Lebih kurang Rp 54.792.344,58,- 
11. Lebih kurang Rp 5.000.000,- 
12. Dari penyuluhan yang diberikan perkumpulan 

didaerah Barito kemudian mengajukan ke PT 
Jasa Marga 

13. Fotocopi KTP,KK, agunan, dan surat ijin usaha 
14. Besar pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- dalam 

bentuk uang 
15. Dana ditransfer 
16. Lama pengembalian selama 3 tahun 
17. Besar bunga yang dibebankan sebesar 6% 

pertahun 
18. Tidak ada kendala 
19. Untuk menambah modal usaha 

 

23) Bambang Sukirno (20 Desember 2010) 
1. Warung makanan 
2. Makanan, gorengan,lauk, minuman 
3. Tahun 2002 
4. Di Jl.Srondol Kulon Rt 06/VII No.21 
5. Milik sendiri 
6. Di lingkungan sekitar 
7. Modal sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 

Marga 
8. 1 orang 
9. Tidak, karena penghasilannya kecil 
10. Rp 11.035.714,25,- 
11. Kalau stabil jualannya sekitar Rp 350.000,-  
12. Ditawari dari PT Jasa Marga kemudian 

mencoba mengajukan ke PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk 

13. Mengisi formulir dari PT Jasa Marga, 
memberikan agunan, disurvei lokasinya oleh 
pihak PT Jasa Marga 

14. Dana yang dipinjamkan sebesar Rp 5.000.000,- 
dalam bentuk uang 

15. Dana pinjaman ditransfer ke rekening bank  
16. Lama pengembalian selama 3 tahun 
17. Besar bunga yang dibebankan adalah 6% 

pertahun 
18. Apabila modal sedikit tidakbisa untuk 

memenuhi kebutuhan perlengkapan usaha 
19. Sudah dipakai belanjadan prasarana warung, 

tetapi beum memenuhi syarat. 
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Lampiran 3 

HASIL  WAWANCARA 
No Tanggal Sumber Pertanyaan Jawaban 
1 01 

Desembe
r 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
Desembe
r 2010 

a. Bpk PM 
Agus 
Susyanto 
(Ka Sub 
Bag. PU 
& PKBL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Ibu Rini 
Mardiani 
(JTU 
Adm. & 
pelaporan 
keuangan) 

Bagaimana 
mekanisme atau 
tahapan 
pelaksanaan 
penyaluran Kredit 
Modal Bergulir 
pada Program 
Kemitraan PT 
Jasa Marga 
(Persero), Tbk 
Cabang Semarang 
kepada Usaha 
Kecil Menengah 
di Kota 
Semarang? 

a. Mekanisme yang kita lakukan di cabang 
Semarang ini adalah berpedoman pada SK 
Direksi No. 230 / KPTS /2007 tentang Program 
Kemitraan dengan usaha kecil menengah dan 
Program Bina Lingkungan, disitu disebutkan ada 
persyaratan yang mesti harus dipenuhi dan 
adanya bagian alir tentang pemberian pinjaman 
kepada usaha kecil menengah 

 
b. Untuk calon mitra bianaan mengajukan 

permohonan pinjaman, biasanya dilampir dengan 
proposal, isinya berupa data dari calon mitra 
binaan misalnya berupasemacam dari usaha 
tersebut, dari sini hanya berupa form pengajuan 
pinjaman. Biasanya setelah pengajuan tersebut 
masuk kekami, kami melakukan survei kemudian 
untuk melihat kelayakan usaha, kelayakan usaha 
berupa misalnya dari aspek keuangan, aspek 
administrasi, aspek kemanfaatan, dan lain – lain. 
Setelah itu baru dilakukan evaluasi dari kami, 
dilihat kelayakan pemberian pinjaman itu berapa. 

2 01 
Desembe
r 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
Desembe
r 2010 

a. Bpk PM 
Agus 
Susyanto 
(Ka Sub 
Bag. PU & 
PKBL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ibu Rini 

Adakah pelatihan 
atau training yang 
diberikan kepada 
target penerima 
dana bantuan 
kredit modal 
bergulir? 
a. Ya 
b. Tidak   
(jika Ya berapa 
lama waktunya 
dan bagaimana 
mekanisme 
dalam pelatihan 
tersebut?........) 

a. Untuk training memang di PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk ada dalam wujud pembinaan, kita 
lakukan pelatihan terhadap mitra binaan kita 
namun ini bukan kepada calon mitra binaan tetapi 
yang sudah menjadi mitra binaan PT Jasa Marga 
sehingga pelatihan ini adalah betul – betul 
dilaksanakan untuk mitra binaan yang telah 
mengikat perjanjian dengan PT Jasa Marga. 
Untuk teknisnya pelatihan itu ada yang didalam 
kelas kemudian ada yang diluar kelas. Didalam 
kelas itu berupa tentang pembukuan, manajerial, 
dan sebagainya, kalau diluar kelas itu adalah 
supervisi yang dilakukan oleh petugas PT Jasa 
Marga maupun oleh pihak pelatih dan dalam hal 
ini adalah lembaga perguruan tinggi yang 
ditunjuk oleh PT Jasa Marga, diluar ini yang 
sudah kita lakukan sebanyak 3 kali dalam 
pelaksanaan pelatihan selama 2009. 
 

b. Ada, biasanya dari mitra binaan yang sudah 
menjadi mitra binaan itu dilakukan pelatihan 
diambil misalnya dari penetapan tahun berapa itu 
diambil dari kira – kira berapa orang dilakukan 
dalam 1 tahun itu biasanya dilakukan dalam satu 
kali dilaksanakan 3 hari untuk mengetahui 
daripada penjelasan mengenai administrasi. 
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Mardiani 
(JTU 
Adm. & 
pelaporan 
keuangan) 

Biasanya itu bekerja sama dengan lembaga lain 
seperti misalnya kemarin itu bekerja sama 
dengan UNTAG 

3 01 
Desembe
r 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
Desembe
r 2010 

a. Bpk PM 
Agus 
Susyanto 
(Ka Sub 
Bag. PU & 
PKBL) 

 
 
 
 
 

b. Ibu Rini 
Mardiani 
(JTU 
Adm. & 
pelaporan 
keuangan) 

Apakah pengelola 
melakukan 
pendampingan 
terhadap target 
penerima bantuan 
kredit modal 
bergulir dalam 
pelaksanaan 
usahanya? 
 

a. Ya, pendampingan dalam ini tadi sudah kami 
jelaskan diatas bahwa pada saat kita melakukan 
supervisi terhadap hasil dari pelatihan yang 
dilakukan itu, kita melihat bagaimana mitra 
binaan mengaplikasikan didalam lapangan terus 
kemudian pendampingan berikutnya adalah 
berupa pembinaan yaitu kita membantu 
melaksanakan pemasaran dengan 
mengikutsertakan mitra binaan untuk mengikuti 
ajang pameran baik itu ditingkat pusat di Jakarta 
maupun tingkat daerah di Kota Semarang. 
Pameran dari produk unggulan dari mitra binaan 
kita 
 

b. Ya, dilakukan pembinaan kaya supervisi 
biasanya setelah pelatihan dilakukan supervisi, 
itu biasanya juga ditanyakan apakah dalam hal 
pelatihan tersebut dipraktikkan atau tidak, 
biasanya itu terus ditanyakan dan juga setelah ada 
misalnya ada kekurangan atau apa, itu biasanya 
dari lembaga dan juga memberikan pinjelesan 
berikutnya begitu 

4 01 
Desembe
r 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
Desembe
r 2010 

a. Bpk PM 
Agus 
Susyanto 
(Ka Sub 
Bag. PU & 
PKBL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Ibu Rini 
Mardiani 
(JTU 
Adm. & 
pelaporan 

Adakah 
pemantauan dari 
pihak pengelola 
terhadap 
pelaksanaan usaha 
target penerimaan 
bantuan kredit 
modal bergulir PT 
Jasa Marga 
(Persero),Tbk? 
 
 
 
Apakah yuridis 
itu merupakan 
termasuk syarat – 
syarat untuk 
mengajukan 
kredit bukan? 

a. Ya, kita selalu memantau terhadap beberapa 
aspek pemantauan untuk evaluasi kelayakan, itu 
ada beberapa aspek yang kita lakukan yaitu aspek 
pertama adalah aspek manajemen, bagaimana 
mitra binaan atau usaha kecil itu melakukan 
manajemen, kemudian aspek pemasaran, aspek 
keuangan, kemudian aspek teknis yang berupa 
bagaimana usaha kecil itu dalam hal pendapatan 
bahan baku misalnya atau bagaimana tenaga 
ahlinya dan sebagainya. Kemudian aspek lainnya 
adalah aspek kesempatan kerja maupun aspek 
pemanfaatan dan tak kalah penting yang terakhir 
adalah aspek yuridis, aspek yuridis ini merupakan 
pembinaan kita supaya usaha kecil itu 
memperoleh ijin – ijin yang berlalu di daerah 
kita. 
Ya memang aspek yuridis itu merupakan syarat 
namun disini dari unsur mitra binaan sendiri atau 
dari usaha kecil sendiri memang ada yang yuridis 
itu bisa saja berupa ijin – ijin yang sudah harus  
dilakukan seperti SIUPP, BDP, BWP dan 
sebagainya. Namun dsini kami juga membantu 
usaha mikro dimana aspek yuridis itu juga bias 
diberikan kepada usaha kecil melalui aparat 
setempat mungkin dari RT/RW bahwa usaha 
kecil itu betul – betul memiliki usaha atau ada. 
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keuangan) b. Ada, dari pihak kami ya melakukan monitoring 
ke mitra binaan. Monitoring itu pengecekan 
terhadap perkembangan usaha 

5 01 
Desembe
r 2010 
 
 
 
 
27 
Desembe
r 2010 

a. Bpk PM 
Agus 
Susyanto 
(Ka Sub 
Bag. PU & 
PKBL) 
 

b. Ibu Rini 
Mardiani 
(JTU 
Adm. & 
pelaporan 
keuangan) 

Berapa besarnya 
bantuan kredit 
modal bergulir 
yang disalurkan 
untuk usaha kecil 
menengah di Kota 
Semarang pada 
tahun 2009? 

a. Nah untuk tahun 2009 itu kami menyalurkan di 
Kota Semarang sesuai dengan data – data yang 
memungkinkan akan kami sajikan melalui tabel – 
tabel dibawah ini. 
Untuk tahun 2009 besarnya kredit sejumlah Rp 

1.406.170.116 

 

 

 
b. Tahun 2009 itu di kota Semarang, lebih kurang 

Rp 1.406.170.116,- itu sudah termasuk koperasi  
6 01 

Desembe
r 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
Desembe
r 2010 

a. Bpk PM 
Agus 
Susyanto 
(Ka Sub 
Bag. PU & 
PKBL) 

 
 
 
 
 
 

b. Ibu Rini 
Mardiani 
(JTU 
Adm. & 
pelaporan 
keuangan) 

Bagaimana 
mekanisme 
pengembalian 
dana bantuan 
kredit modal 
bergulir yang 
disalurkan untuk 
usaha kecil 
menengah di Kota 
Semarang? 

a. Gini, setelah mendapat pinjaman melalui masing 
– masing rekening karena proses pemberian kita 
adalah membagikan pinjaman itu kepada masing 
– masing rekening dari usaha kecil itu kemudian 
setelah menerima pinjaman itu sebesar seperti 
jumlah yang sudah ditetapkan jadi tidak ada 
biaya apapun sampai biaya transfer pun kita yang 
melakukan, kemudian setelah diterima dia sudah 
mendapatkan schedule pembayaran jadi mitra 
binaan itu wajib mengangsur seusuai schedule 
uang telah disepakati atau yang telah kita 
tentukan melalui transfer lewat bank yang 
ditunjuk, yaitu bank BNI atau lewat PT POS. 

 
b. Untuk mekanisme pengembalian itu biasanya 

setelah diberikan pinjaman biasanya ya dari 
penandatanganan itu dalam 1 bulan setelah 
penerimaan itu, untuk mengangsur per angsuran 
itu yang sudah dijadwal dari pihak PT Jasa 
Marga (Persero),Tbk itu sudah mulai  

7 01 
Desembe
r 2010 
 
 
 
 
27 
Desembe
r 2010 

a. Bpk PM 
Agus 
Susyanto 
(Ka Sub 
Bag. PU & 
PKBL) 
 

b. Ibu Rini 
Mardiani 
(JTU 
Adm. & 
pelaporan 
keuangan) 

Berapa lama 
jangka waktu 
pengembalian 
dana bantuan 
kredit modal 
bergulir yang 
disalurkan untuk 
usaha kecil 
menengah di Kota 
Semarang? 

a. Jangka waktunya adalah 3 tahun. Itu 3 tahun 
semua atau bermacam – macam pak? Tidak, jadi 
kita semuanya 3 tahun namun ditengah 
perjalanan apabila mitra binaan ingin melunasi 
yang kita terima saja maksimal 3 tahun. 

 
 
 

b. Itu jangka waktunya 36 kali atau 3 tahun. Itu 
untuk semua pinjaman meskipun pinjaman lebih 
dari Rp 100.000.000,-  

8 01 
Desembe
r 2010 

a. Bpk PM 
Agus 
Susyanto 

Adakah bunga 
yang dibebankan 
dalam 

a. Ada, namun istialahnya bukan bunga melainkan 
jasa administrasin sebesar 6 % pertahun atau 0,5 
% perbulan. 
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27 
Desembe
r 2010 

(Ka Sub 
Bag. PU & 
PKBL) 
 

b. Ibu Rini 
Mardiani 
(JTU 
Adm. & 
pelaporan 
keuangan) 

pengembalian 
dana bantuan 
kredit modal 
bergulir yang 
disalurkan untuk 
usaha kecil 
menengah di Kota 
Semarang? 
a. Ya 
b. Tidak 
(jika Ya berapa 
besarnya?.......) 

 
 
 
 
 

b. Ada, itu dalam 1 tahun 6 % pertahun 

9 01 
Desembe
r 2010 
 
 
 
 
27 
Desembe
r 2010 

a. Bpk PM 
Agus 
Susyanto 
(Ka Sub 
Bag. PU & 
PKBL) 
 

b. Ibu Rini 
Mardiani 
(JTU 
Adm. & 
pelaporan 
keuangan) 

Adakah dana 
yang macet dalam 
pengembalian 
dana bantuan 
kredit modal 
bergulir yang 
disalurkan untuk 
usaha kecil 
menengah di Kota 
Semarang pada 
tahun 2009? 

a. Untuk tahun 2009 memang tidak ada dana yang 
macet karena sesuai ketentuan itu bahwa  ada 4 
kriteria yaitu lancer, kurang lancer, diragukan, 
macet. Sampai saat ini masih dalam porsi ada 
memang sebagian mitra binaan yang kurang 
lancar tapi kalau macet belum ada untuk tahun 
2009 ini. 

 
b. Untuk tahun 2009, tidak ada, dibilang macet, 

hanya keterlambatan dalam bulannya tapi belum 
macet mayoritas tidak ada, jadi masih dikatakan 
lancar. 

10 01 
Desembe
r 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
Desembe
r 2010 

a. Bpk PM 
Agus 
Susyanto 
(Ka Sub 
Bag. PU & 
PKBL) 

 
 
 
 
 
 

b. Ibu Rini 
Mardiani 
(JTU 
Adm. & 
pelaporan 
keuangan) 

Bagaimana cara 
menentukan layak 
atau tidaknya 
target untuk 
mendapatkan 
dana bantuan 
kredit modal 
bergulir yang 
disalurkan untuk 
usaha kecil 
menengah di Kota 
Semarang? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terus jika 
usahanya ada 
tetapi dilihat 
usahanya kurang 
menjamin itu 
bagaimana bu? 

a. Ya tadi, cara menentukan layak berdasarkan 
evaluasi, pertama – tama adalah evaluasi 
administrasi, kita evaluasi dulu administrasinya 
berdasarkan formulir isian yang telah kita 
siapkan kemudian kita survei ke lokasi usaha, 
ditempat usaha dengan mewawancarai pengusaha 
kecil itu dengan meliputi ya melihat, 
mengevaluasi aspek – aspek seperti yang sudah 
saya sampaikan tadi didepan, ada 7 aspek yang 
harus kita evaluasi yaitu aspek manajemen, aspek 
pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek 
kesempatan kerja, aspek pemanfaatan dan aspek 
yuridis itu, seperti itu. 

 
b. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, dilihat dari 

kelayakan usahanya mba, ya misalnya kalo kita 
survei, misalnya usaha tersebut dilihat didalam 
usahanya itu layak atau tidak kalo kita 
memberikan pinjaman dan mampu tidak kita kan 
bias mengevaluasi disitu, lah kalo misalnya kita 
survei dilapangan ternyata usahanya tidak ada 
berarti kan kita tidak akan memberikan pinjaman. 

 
Nah usahanya misalnya dari kelayakan usahanya 
tidak begitu besar misalnya, lha itu kan bias nanti 
kita memberikan pinjamannya disesuaikan 
dengan kelayakan dia dengan kondisi tersebut 
gitu. 

11 01 a. Bpk PM Apa saja syarat a. Ya persyaratannya adalah bahwa mereka harus 
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Desembe
r 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
Desembe
r 2010 

Agus 
Susyanto 
(Ka Sub 
Bag. PU & 
PKBL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Ibu Rini 
Mardiani 
(JTU 
Adm. & 
pelaporan 
keuangan) 

yang diajukan 
target untuk 
memperoleh dana 
bantuan kredit 
modal bergulir 
yang disalurkan 
untuk usaha kecil 
menengah di Kota 
Semarang? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apakah dalam 
perjanjian harus 
menyertakan 
proposal? 
 
 
 
 
Bagaimana 
dengan calon 
mitra binaan yang 
buta huruf? 
 
 
 
 
 
 
 
Terus yang tidak 

bisa bikin 

pembukuan itu 

bagaimana dari 

PT Jasa Marga 

nya? 

mempunyai usaha dan minimal 1 tahun berjalan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Jasa 
Marga Semarang yang tadi sudah saya sebutkan, 
acuannya adalah SK Direksi No. 230 itu, jadi 
disini disebutkan ada beberapa item yang mesti 
harus diisyaratkan untuk bias menjadi mitra 
binaan, salah satunya adalah memiliki hasil 
penjualan tahunan paling banyak 1 milyar / 
tahun, milik WNI, berdiri sendiri bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau afiliasi 
baik langsung maupun tidak langsung dengan 
usaha menengah atau usaha besar. Untuk usaha 
perorangan badan usaha yang tidak berbadan 
hukum atau badan usaha yang berbadan hukum 
termasuk koperasi. Usaha sudah berjalan minimal 
1 tahun serta mempunyai potensi dan prospek 
untuk dikembangkan, tidak sedang menjadi mitra 
binaan BUMN lain, belum memenuhi 
persyaratan perbankan atau nonbankable 
kemudian secara yuridis itu ada SIUPP. BDP, 
NPWP, perizinan tentang usaha. 
 

Proposal menurut kami kita telah sediakan dalam 

bentuk formulir namun memang mitra binaan 

biasanya kami sarankan untuk membuat surat 

saja, surat permohonan kepada PT Jasa Marga 

kemudian kita berikan formulir, formulir 

berbentuk proposal gitu. Kita berikan secara 

cuma – cuma tidak ada biaya apapun. 

 

 

Ya, kalo buta huruf dia mempunyai keluarag atau 

tenaga kerja yang bias membantu untuk mengisi 

formulir itu, namun kalo memang masih 

kesulitan, ya kita petugas di Jasa Marga siap 

membantu untuk mengisikan syarat – syarat 

bagaimana dia mengisi proposal tersebut.   
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b. Syaratnya itu tadi mengisi form itu lengkap ya 
mba ya, di form itu kan biasanya ada seperti 
neraca dari usahanya itu, rugi laba itu diisi 
lengkap kemudian dilampiri dari fotocopy KK, 
persetujuan suami atau istri terus fotocopy 
usahanya istilahnya surat ijin usaha dan agunan 
yang dititipkan. 
Kalo yang di form itu pada mengisi komplit, jika 

tidak ada nanti bias diadakan pelatihan   

12 01 
Desembe
r 2010 
 
 
 
 
 
 
27 
Desembe
r 2010 

a. Bpk PM 
Agus 
Susyanto 
(Ka Sub 
Bag. PU & 
PKBL) 

 
 
 

b. Ibu Rini 
Mardiani 
(JTU 
Adm. & 
pelaporan 
keuangan) 

Adakah kendala 
yang dihadapi 
dalam 
pelaksanaan 
program 
penyaluran kredit 
modal bergulir 
pada Program 
Kemitraan PT 
Jasa Marga 
(Persero), Tbk di 
Kota Semarang? 
(jika Ya apa 
kendala 
tersebut?...........) 

a. Ya kendala itu tentu ada, jadi banyak usaha kecil 
di kita ini memang belum melaksanakan 
pembukuan sehingga kita sulit untuk mencari 
data – data yang valid untuk melaksanakan 
evaluasi terhadap aspek keuangan sehingga kami 
melaksanakan survey itu harus ya cukup jeli 
karena memang data – data yang valid itu tidak 
ditemukan karena banyak usaha kecil yang belum 
melakukan pembukuan secara formal. 
 

b. Tidak ada kendala untuk penyaluran 

13 01 
Desembe
r 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
Desembe
r 2010 

a. Bpk PM 
Agus 
Susyanto 
(Ka Sub 
Bag. PU & 
PKBL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Ibu Rini 
Mardiani 
(JTU 
Adm. & 
pelaporan 
keuangan) 

Solusi apa yang 
diambil untuk 
mengatasi kendala 
yang ada? 
 
 
 
 
Waktu 
pelatihannya itu 
kapan atau berapa 
bulan sekali atau 
bagaimana? 
 
 
Apa manfaat dari 
Program 
Kemitraan Kredit 
Modal Bergulir? 
 
 
 
 
 
 
 
Terus apa manfaat 

a. Ya solusi yang diambil supaya apa namanya 
usaha kecil itu dapat melakukan pembukuan  
yang kami yang telah menjadi mitra binaan kita 
berikan pelatihan berupa pembukuan, membuat 
neraca, atau rugi/laba sederhana secara apa 
namanya dibantu dengan perguruan tinggi yang 
telah kita tunjuk, supaya dia dilapangan nanti 
setelah diberi pelatihan itu dapat melaksanakan 
kegiatan tersebut. 
 

Kalau di kami itu biasanya untuk di Semarang ini 

kami programkan 2 tahun sekali untuk pelatihan 

itu.  
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dari Program 
Kemitraan Kredit 
Modal Bergulir 
ini bu? 
 
Apakah cukup 
efektif Program 
Kemitraan Kredit 
Modal Bergulir 
PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk, 
mungkin masih 
ada mitra binaan 
yang belum 
berkembang  
usahanya, 
meskipun sudah 
mendapatkan 
bantuan kredit 
modal bergulir? 
 
Untuk yang gagal 
seandainya di 
tahap berikutnya 
mengajukan lagi 
itu kira – kira bisa 
lolos tidak bu? 
 
Namun jika masih 
mampu 
memberikan 
jaminan itu 
bagaimana bu? 
 
 
Pemberian kredit 
modal bergulir itu 
diberikan berapa 
kali dalam satu 
tahun? 

Manfaatnya bisa membantu kemajuan usaha 

pengusaha kecil dan menengah dengan pinjaman 

yang diberikan dari perusahaan kami, yang 

berupa kredit modal bergulir dan manfaatnya 

untuk kami tujuan dari program ini bisa 

terlaksana. 

 

 
b. Solusi yang diambil yaitu antara lain: 

1) Kalo biasanya pas acara penandatanganan 
yang kami tegaskan bahwa ya hutang itu 
harus mengangsur, jadi itu yang ditegaskan 
kepada mitra binaan. 

2) Hanya teknisnya di pengisian di from 
angsuran misalnya di BNI itu harus di ketahui 
harus tertulis nama yang asli yang pinjam 
biasanya gitu tapikan secara kendala yang 
signifikan tidak ada. 
 

Ya manfaatnya yang jelas dari kita pihak PT Jasa 

Marga ya bisa memberikan pinjaman kepada 

mitra binaan atau kepada usaha kecil. Iya bisa 

mengangkat misalnya untuk ekonomi itu 

manfaatnya jelas itu, itu karena program dari 

kami di Jasa Marga, kalo untuk kami ya tujuan 

dari program kemitraan ini bisa terwujud mba. 

 

Itu masih kalo saya lihat berapa hanya istilahnya 

tidak mayoritas ya mba, dalam  arti untuk yang 

gagal tapi banyak juga yang berhasil, yang 

berhasil dengan pemberian dari pihak kami 

ternyata bisa mengembangkan usahanya itu jadi 

saya mengambil positifnya disitu. 
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Tetap dalam arti kita tetap mengevaluasi lagi 

mba, mensurvei itu semisalnya itu usahanya 

gagal dalam arti gagal misalnya bangkrut atau 

tidak ada usahanya berarti kita tidak bisa 

memberikan pinjaman lagi jika tidak ada 

usahanya kalau mengajukan lagi. 

 

Kita tidak melihat dalam arti agunan, itu tidak 

sebagai faktor utama, yang kita lihat adalah 

kelayakan usahanya, usahanya itu ada atau tidak, 

itu yang dilihat misalnya maaf saja dia tidak 

mempunyai usaha, tapi dia mampu memberikan 

agunan, tapi yang kita lihat bukan itu tetapi 

kelayakan usahanya. 

 

Dalam satu itu pemberian dana pinjaman atau 

kredit modal bergulir dilakukan dua periode yaitu 

periode pertama pada bulan Juni dan periode 

kedua diberikan pada bulan Oktober. 
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Lampiran 4 
REDUKSI DATA 

No Tanggal Pertanyaan Jawaban 
1 29 

Nopem
ber – 
15 
Desem
ber 
2010 

1. Bagaimana profil 
usaha mitra binaan 
PT Jasa Marga 
(Persero), Tbk 
Cabang Semarang di 
wilayah Kota 
Semarang? 

1. Apa jenis usaha 
Bapak/Ibu/Saudar
a? 

2. Sebutkan produk 
yang dihasilkan 
dari usaha 
Bapak/Ibu/Sauda
ra? 

3. Sejak kapan 
Bapak/Ibu/Sauda
ra mulai 
mendirikan 
usaha? 

4. Dimanakah 
lokasi 
Bapak/Ibu/Sauda
ra menjalankan 
usaha? 

5. Status tempat 
usaha 
Bapak/Ibu/Sauda
ra? 

6. Dimanakah 
daerah 
pemasaran hasil 
usaha 
Bapak/Ibu/Sauda
ra? 

7. Dalam 
menjalankan 
usaha ini sumber 
modal usaha 
Bapak/Ibu/Sauda
ra berasal dari? 

8. Berapa jumlah 
tenaga kerja yang 
bekerja pada 
usaha 
Bapak/Ibu/Sauda
ra saat ini? 

9. Apakah 
Bapak/Ibu/Sauda
ra melakukan 
sistem 
administrasi 
dalam 
menjalankan 
usaha ini?berikan 
alasannya? 

10. Berapa rata – rata 

1) Ibu Tatik Sri Haryati ( 29 Nopember 2010) 
1. Perdagangan sembako 
2. Sembilan bahan pokok 
3. Tahun 2000 
4. Jl. Rumpun Diponegoro I/3 Semarang 
5. Milik sendiri 
6. Lingkungan sekitar 
7. Pinjaman PT Jasa Marga dan modal sendiri 
8. Satu orang 
9. Tidak karena skala penghasilan kecil 
10. Lebih kurang Rp 78.866.666,67,- perbulan 
11. Lebih kurang Rp 6.000.000,- perbulan 

2) KOPKAR Jasa Pakarti (29 Nopember 2010) 
1. Jasa simpan pinjam, toko pengadaan barang 

jasa 
2. Simpan/pinjam, pengadaan barang jasa 
3. Tahun 1986 
4. Plaza Tol Manyaran 
5. Sewa  
6. Karyawan PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

Semarang dan pemakai jalan tol 
7. Simpanan anggota dan bank 
8. 110 orang 
9. Ya, supaya mengetahui keuntungan dan 

kerugiannya 
10. Rp 1.238.958.887,- / bulan 
11. Rp 900.000,- / bulan 

3) Dra. Siti Iriantiningsih (30 Nopember 2010) 
1. Konveksi pakaian 
2. Jaket, kaos, seragam, training/olah raga, 

busana muslim 
3. Tahun 2005 
4. Candi Mas Selatan 1 No. 144 
5. Milik sendiri 
6. Jawa dan Fak Fak (Papua) Irian Jaya 
7. Dari PT Jasa Marga dan modal sendiri 
8. 3-5 orang 
9. Iya tapi tidak komplit karena sibuk 
10. Lebih kurang Rp 45.304.187,08,- perbulan 
11. Lebih kurang Rp 15.000.000,- perbulan 

4) Bapak Budi Setiyono (30 Nopember 2010) 
1. Jual beli ban mobil bekas 
2. Ban mobil bekas 
3. Tahun 2005 
4. Jl. Pamularsih (depan SMU Ksatrian 1 

Semarang) 
5. Milik sendiri 
6. Kota Semarang dan sekitarnya 
7. Pinjaman dari PT Jasa Marga dan milik 

sendiri 
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penjualan yang 
dapat 
Bapak/Ibu/Sauda
ra hasilkan 
perbulan? 

11. Berapa rata – rata 
pendapata bersih 
yang dapat 
Bapak/Ibu/Sauda
ra peroleh 
perbulan? 

 

8. 2 orang pekerja 
9. Ya, untuk mengetahui perkembangan usaha 
10. Lebh kurang Rp 19.000.000,- 
11. Lebih kurang Rp 5.000.000,- 

5) Slamet Riyanto (30 Nopember 2010) 
1. Sablon dan percetakan 
2. Undangan, kaos, kartu nama, stiker 
3. Tahun 2007 
4. Jl. Damarwulan II/12 RT/RW 01/V 
5. Milik sendiri 
6. Kota Semarang – Semarang Barat 
7. Pinjaman dari PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

dan milik sendiri 
8. 2 orang pekerja 
9. Tidak, karena tidak sempat 
10. Rp 3.800.000,- 
11. Lebih kurang Rp 2.000.000,-  

6) Endang Setyorini D.K.A (30 Nopember 2010) 
1. Perdagangan air mineral 
2. Air mineral 
3. Tahun 1995 
4. Jl. Tentara Pelajar 21Semarang 
5. Milik sendiri 
6. Semarang dan sekitarnya 
7. Modal sendiri dan dari PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk 
8. 24 orang 
9. Ya, karena untuk data 
10.  Rp 10.500.000,- 
11.  Rp 15.000.000,-  

7) Andy Setyono (01 Desember 2010) 
1. Toko kelontong 
2. Sembilan bahan pokok 
3. Tahun 2003 
4. Kp. Kalilangse RT 05/02 Kec. Gajah 

Mungkur 
5. Milik sendiri 
6. Kp. Kalilangse RT 05/02 Kec. Gajah 

Mungkur 
7. Modal sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 
8. 1 orang 
9. Tidak, karena sibuk 
10. Rp 2.250.000,- 
11. Rp 300.000,- 

8) Ambarwati (03 Desember 2010) 
1. Perdagangan sembako 
2. Sembilan bahan pokok 
3. Tahun 1987 
4. Jl. Jangli No. 202 Semarang 
5. Milik sendiri 
6. Jl. Jangli No. 202 Semarang 
7. Modal sendiri dan pinjaman PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk 
8. 3 orang 
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9. Ya, untuk mengatur arus uang masuk dan 
uang keluar 

10. Rp 84.124.444,42,- 
11. Rp 5.000.000,- 

9) Sri Kodar (03 Desember 2010) 
1. Industri perkalengan 
2. Peralatan rumah tangga seperti panic, wajan, 

dan lain – lain 
3. Tahun 1995 
4. Jl. Barito No.30 Sumber Agung 
5. Milik sendiri 
6. Pasar johar, Mranggen, Karangawen 
7. Modal sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 

Marga(Persero),Tbk 
8. 3 orang 
9. Tidak karena tidak bias 
10. Rp6.672.058,833,- 
11. Lebih kurang Rp 2.000.000,- 

10) Warsono (03 Desember 2010) 
1. Industri perkalengan 
2. Kompor, tong sampah 
3. Tahun 1990 
4. Jl. Barito / Bugangan III 
5. Statusnya sewa 
6. Daerah sekitar usahanya 
7. Modal sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 
8. 2 orang 
9. Tidak, karena tidak bias 
10. Rp 7.184.660,67,- 
11. Lebih kurang Rp 2.000.000,- 

11) Muhammad Farid (03 Desember 2010) 
1. Perdagangan alat – alat elektronik 
2. Magic com, blender, kipas angin, dispenser, 

dan lain – lain 
3. Tahun 2001 
4. Pasar Johar 
5. Sewa 
6. Kota Semarang dan sekitarnya 
7. Pinjaman dari distributor dan pinjaman dari 

PT Jasa Marga (Persero),Tbk 
8. 2 orang 
9. Iya, untuk mengetahui prospek kedepannya 
10.  Rp 39.946.572,42,- 
11. Lebih kurang Rp 3.000.000,- 

12) Ijrah Chairini (06 Desember 2010) 
1. Jasa wartel 
2. Menjual voucher pulsa 
3. Tahun 2000 
4. Jl. Sawah Besar XIII 
5. Milik sendiri 
6. Daerah sekitarnya 
7. Modal sendiri dan dari pinjaman PT Jasa 

Marga(Persero), Tbk 
8. 1 orang 
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9. Iya, untuk mengetahui pendapatan usaha 
10. Lebih kurang Rp 31.553.743,33,- 
11. Lebih kurang Rp 150.000,- 

13) Selamet Untung (06 Desember 2010) 
1. Perdagangan rosok 
2. Barang – barang rosok 
3. Tahun 2000 
4. Jl. Sawah Besar XIII RT/RW. 06/06 
5. Milik sendiri 
6. Kota Semarang 
7. Dari pinjaman PT Jasa Marga(Persero),Tbk 
8. 2 orang 
9. Ada, biar mengetahui penghasilannya 
10. Rp 24.635.294,08,- 
11. Rp 900.000,- 

14) Maulana Setia Pratama R (06 Desember 
2010) 

1. Industri Produksi gitar 
2. Gitar 
3. Tahun 1998 
4. Jl. Wahidin 115 
5. Milik sendiri 
6. Di Jawa Tengah 
7. Modal sendiri dan dari PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk 
8. 5 orang 
9. Iya, untuk mengetahui penghasilannya 

perbulan 
10.  Rp 52.650.875,42,- 
11.  Rp 6.000.000,- 

15) Hj. Ida L. Haryanto (09 Desember 2010) 
1. Perdagangan bakery dan snack 
2. Bakery dan snack 
3. Tahun 1993 
4. Ngesrep Timur III / 33A 
5. Milik sendiri 
6. Kota Semarang dan sekitarnya 
7. Modal sendiri dan dari PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk 
8. 16 orang 
9. Iya (simple administrasi), penting bagi 

pembagi folio kas 
10. Lebih kurang Rp 97.254.545,42,- 
11.  Rp 60.000.000,- 

16) Sukati (09 Desember 2010) 
1. Perdagangan makanan dan minuman 
2. Snack dan kue kering 
3. Tahun 1997 
4. Di Jl. Pemuda No. 4 Semarang 
5. Sewa atau kontrak 
6. Kota Semarang dan sekitarnya 
7. Tabungan sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 
8. 6 orang 
9. Belum karena belum cocok dengan 
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sistemnya 
10. Lebih kurang Rp 27.096.375,- 
11. Lebih kurang Rp 5.400.000,- 

17) Nur Hatta (09 Desember 2010) 
1. Perdagangan alat – alat listrik 
2. Lampu neon, kabel, terminal, dan lain – lain 
3. Tahun 2005 
4. Jl. Sugiyo Pranoto pasar Bulu 
5. Status tempatnya sewa 
6. Kota Semarang 
7. Dari pinjaman  PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk dan dari distributor 
8. 2 orang 
9. Tidak, karena tidak sempat 
10. Lebih kurang Rp3.717.380,92,- 
11. Lebih kurang Rp 1.300.000,- 

18) Yulianto (14 Desember 2010) 
1. Pedagang sepeda 
2. Sepeda 
3. Tahun 2002 
4. Jl. Barito 
5. Milik sendiri 
6. Daerah sekitar Barito 
7. Tabungan dan dana dari pinjaman PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 
8. 6 orang 
9. Iya, untuk mengetahui pendapatannya 
10. Lebih kurang Rp 4.550.000,- 
11. Lebih kurang Rp 1.000.000,- 

19) Ponidi (15 Desember 2010) 
1. Jual beli seng, asbes baru dan bekas 
2. Seng dan asbes 
3. Tahun 1996 
4. Jl. Barito  
5. Milik sendiri 
6. Kota Semarang dan sekitarnya tergantung 

dengan orderan 
7. Modal sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 
8. 2 orang tetapi jika banyak orderan ada 

tambahan tenaga pocohan( tenaga yang 
tidak tentu) 

9. Iya, agar bias mengecek barang – barang 
dagangan 

10. Lebih kurang Rp 57.261.979,5,- tetapi 
kadang bias lebih jika mendapat proyeknya 
besar 

11. Rp 2.500.000,- sampai Rp 3.000.000,- 
20) Purwantoko (15 Desember 2010) 

1. Perdagangan onderdil mobil 
2. Onderdil mobil 
3. Tahun 1980 
4. Di Jl. Barito B.14 
5. Milik sendiri 
6. Kota Semarang dan sekitarnya 
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7. Modal sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 
Marga (Persero),Tbk 

8. 3 orang 
9. Iya, supaya ada perincian keuangannya 
10.  Lebih kurang Rp 41.036.153,83,- 
11. Lebih kurang Rp 8.000.000,- 

21) Endang Trisnowati (17 Desember 2010) 
1. Jasa tata rias pengantin 
2. Jasa rias, penyewaan alat – alat pengantin 
3. Tahun 2002 
4. Di Jl. Kalingga 3/14 Banyumanik 50263 
5. Milik sendiri 
6. Banyumanik dan sekitarnya 
7. Modal sendiri dan pinjamna dari PT Jasa 

Marga (Persero),Tbk 
8. 4 orang 
9. Iya, agar mengetahui pendapatan setiap 

bulannya 
10. Lebih kurang Rp 32.200.490,17,- tergantung 

banyaknya pelanggan 
11. Lebih kurang Rp 4.000.000,- 

22) Sukarno (18 Desember 2010) 
1. Jasa penyewaan panggung dan sound 

system 
2. Jasa penyewaan panggung dan sound 

system 
3. Tahun 1995 
4. Jl. Barito Tengah No 14 – 15 
5. Milik sendiri 
6. Kota Semarang 
7. Modal sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 

Marga 
8. 10 orang 
9. Iya, supaya mengetahui keuntungan dan 

kerugiaanya 
10. Lebih kurang Rp 54.792.344,58,- 
11. Lebih kurang Rp 5.000.000,- 

23) Bambang Sukirno (20 Desember 2010) 
1. Warung makanan 
2. Makanan, gorengan,lauk, minuman 
3. Tahun 2002 
4. Di Jl.Srondol Kulon Rt 06/VII No.21 
5. Milik sendiri 
6. Di lingkungan sekitar 
7. Modal sendiri dan pinjaman dari PT Jasa 

Marga 
8. 1 orang 
9. Tidak, karena penghasilannya kecil 
10. Rp 11.035.714,25,- 
11. Jika stabil jualannya sekitar Rp 350.000,-  

2 29 
Nopem
ber – 
15 
Desem

2. 
agaimana mekanisme 
penyaluran kredit 
modal bergulir pada 
Program Kemitraan 

a. Pengusaha kecil 
dan Menengah 

1. Bagaimana anda 
mendapatkan 
dana bantuan 

1) Tatik Sri Hartyati 
1. Pengajuan proposal melalui pengurus PKBL 

PT Jasa Marga (Persero),Tbk 
2. SIUP, TDP, pas photo, KK, KTP 
3. Sebesar RP 30.000.000,- , dalam bentuk 
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ber 
2010 
 
1 
Desem
ber 
2010 
dan 27 
Desem
ber 
2010 

PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk 
Cabang Semarang 
kepada Usaha Kecil 
Menengah di Kota 
Semarang tahun 
2009? 

 

Kredit Modal 
Bergulir PT Jasa 
Marga 
(Persero),Tbk? 

2. Apa saja syarat 
untuk 
mendapatkan 
dana 
bantuanKredit 
Modal Bergulir 
PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk? 

3. Berapa besar 
dana bantuan 
Kredit Modal 
Bergulir PT Jasa 
Marga 
(Persero),Tbk?ap
a wujudnya? 

4. Bagaimana anda 
melakukan 
pengambilan 
dana bantuan 
Kredit Modal 
Bergulir PT Jasa 
Marga 
(Persero),Tbk? 

5. Berapa lama 
jangka waktu 
pengembalian 
dana bantuan 
Kredit Modal 
Bergulir PT Jasa 
Marga 
(Persero),Tbk? 

6. Berapa besarnya 
bunga dari dana 
bantuan kredit 
modal bergulir 
yang dibebankan 
kepada anda? 

 
b. Bapak PM Agus 

Susyanto  (Ka Sub 
Bag. PU & PKBL) 
dan Ibu Rini 
Mardiani (JTU 
Adm & Pelaporan 
Keu.) 

1) Bagaimana 
mekanisme atau 
tahapan 
pelaksanaan 
penyaluran Kredit 
Modal Bergulir 

uang 
4. Pihak PT Jasa Marga(Persero),Tbk bagian 

PKBL menstransfer ke rekening BNI 
penerima pinjaman 

5. Jangka waktunya selama 3 tahun 
6. Bunganya sebesar 6% pertahun  

2) KOPKAR Jasa Pakarti 
1. Pengajuan ke pihak PKBL PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk 
2. Punya perijinan. Sudah 2 tahun berdiri, 

usaha dalam kondisi sehat, ada laporan RAT 
dan keuangan 

3. Pinjaman modal kerja sebesar 
Rp150.000.000,- 

4. Uang ditransfer ke rekening penerima 
pinjaman 

5. Jangka waktunya selama 3 tahun 
6. Besar bunganya sebesar 6 % pertahun 

3) Dra. Siti Iriantiningsih 
1. Pengajuan langsung ke bagian PKBL PT 

Jasa Marga (Persero),Tbk 
2. Surat permohonan, foto copy KTP,KK, 

surat keterangan ijin usaha, dan jaminan 
atau agunan 

3. Pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- dalam 
bentuk uang 

4. Ada acara khusus dari PT Jasa 
Marga(Persero),Tbk kemudian dana 
langsung ditransfer ke rekening penerima 

5. Jangka waktu selama 3 tahun 
6. Besar bunga yang dibebankan sebesar 0,5% 

perbulan atau 6% pertahun 
4) Budi Setiyono 

1. Informasi dari teman kemudian mengajukan 
ke PT Jasa Marga (Persero),Tbk bagian 
PKBL 

2. Ada tempat usaha , fotocopy KTP,fotocopy 
KK, fotocopy Rekening listrik, surat 
keterangan usaha, laporan rugi laba 

3. Pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- dalam 
bentuk uang 

4. Dengan ditransfer ke rekening penerima 
5. Selama 3 tahun 
6. Bunga yang dibebankan sebesar 6% 

pertahun atau 0,5 % perbulan 
5) Slamet Riyanto 

1. Informasi dari teman kemudian mengajukan 
ke PT Jasa Marga (Persero),Tbk bagian 
PKBL 

2. Jaminan, fotocopy KTP, Fotocopy KK, 
lokasi usaha 

3. Pinjaman sebesar RP 5.000.000,- dalam 
bentuk uang 

4. Ditransfer ke rekening penerima 
5. Selama 3 tahun 
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pada Program 
Kemitraan PT Jasa 
Marga (Persero), 
Tbk Cabang 
Semarang kepada 
Usaha Kecil 
Menengah di Kota 
Semarang? 

2) Adakah pelatihan 
atau training yang 
diberikan kepada 
target penerima 
dana bantuan 
kredit modal 
bergulir? 
c. Ya 
d. Tidak   

(jika Ya berapa 
lama waktunya 
dan bagaimana 
mekanisme dalam 
pelatihan 
tersebut?........) 

3) Apakah pengelola 
melakukan 
pendampingan 
terhadap target 
penerima bantuan 
kredit modal 
bergulir dalam 
pelaksanaan 
usahanya? 

4) Adakah 
pemantauan dari 
pihak pengelola 
terhadap 
pelaksanaan usaha 
target penerimaan 
bantuan kredit 
modal bergulir PT 
Jasa Marga 
(Persero),Tbk? 

5) Apakah yuridis itu 
merupakan 
termasuk syarat – 
syarat untuk 
mengajukan kredit 
bukan? 

6) Berapa besarnya 
bantuan kredit 
modal bergulir 
yang disalurkan 
untuk usaha kecil 
menengah di Kota 
Semarang pada 

6. Besar bunga yang dibebankan adalah 0,5% 
perbulan 

6) Endang Setyorini D.K.A 
1. Informasi dari saudara kemudian 

mengajukan ke PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk bagian PKBL 

2. Umkm, ada usahanya dan masih berjalan 
baik,fotocopy KTP, fotocopy KK, jaminan 

3. Sebesar Rp 35.000.000,- dalam bentuk uang 
4. Di transfer ke rekening penerima 
5. Selama 3 tahun 
6. Bunga yang dibebankan sebesar 6% 

pertahun 
 

7) Andy Setyono 
1. Dari saudara kemudian melakukan 

pengajuan ke bagian PKBL PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk 

2. Agunan, fotocopy KTP, fotocopy KK 
3. Pinjaman sebesar RP 5.000.000,- dalam 

bentuk uang 
4. Dana pinjaman di ambil langsung ke PT 

Jasa Marga (Persero),Tbk 
5. Jangka waktu pinjaman selama 3 tahun 
6. Besarnya bunga sebesar 6% pertahun 

8) Ambarwati  
1. Mengajukan proposal ke PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk bagian PKBL 
2. Mengisi formulir menurut ketentuan, PT 

Jasa Marga (Persero),Tbk meninjau 
ketempat usaha, fotocopy KTP,fotocopy 
KK, jaminan 

3. Besar pinjaman sebesar Rp 35.000.000,-  
dalam bentuk uang 

4. Dana pinjamana ditransfer ke rekening bank 
BNI 

5. Jangka waktu selama 3 tahun 
6. Bunga yang dibebankan sebesar 6% 

pertahun 
9) Sri Kodar 

1. Membentuk kelompok dan dikoordinasikan 
kemudian mengajukan proposal ke PT Jasa 
Marga(Persero),Tbk, biasanya berjumalh 7 
orang dalam  satu kelompok 

2. Fotocopy KTP, fotocopy KK, agunan 
3. Pinjaman yang diberikan sebesar Rp 

20.000.000,- dalam bentuk uang 
4. Dana pinjaman di transfer ke rekening BNI 
5. Lama pinjaman selama 3 tahun 
6. Bunga yang dibebankan sebesar 0,5% 

perbulan atau 6% pertahun  
10) Warsono 

1. Dibuatkan kelompok mitra usaha didaerah 
Bugangan kemudian mengajukan proposal 
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tahun 2009? 
 

ke PT Jasa Marga (Persero),Tbk 
2. Fotocopy KTP, fotocopy KK, agunan, 

rekening listrik, rekening PAM 
3. Besar pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- 

dalam bentuk uang 
4. Di transfer ke rekening bank penerima 
5. Jangka waktu pengembalian selama 3 tahun 
6. Bunga yang dibebankan sebesar 0,5% 

perbulan 
11) Muhammad Farid 

1. Informasi dari orang tua kemudian 
mengajukan ke PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk 

2. Fotocopy KTP, fotocopy KK, suratv 
perjanjian, agunan, surat ijin usaha 

3. Besar pinjaman adalah sebesar Rp 
25.000.000,- dalam bentuk uang 

4. Ditransfer ke rekening  bank penerima 
5. Jangka waktu pengembalian adalah 3 tahun 
6. Bunga yang dibebankan sebesar 0,5 % 

perbulan atau 6% pertahun  
12) Ijrah Chairini 

1. Informasi dari saudara kemudian 
mengajukan ke PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk 

2. Fotocopy KTP, fotocopy KK, jaminan, surat 
keteranga dari Kelurahan setempat 

3. Dana yang dipinjamkan sebesar Rp 
10.000.000,- dalam bentuk uang 

4. Dana yang akan diterima ditransfer ke 
rekening bank penerima 

5. Jangka waktu pengembalian selama 3 tahun 
6. Besar bunga yang dibebankan sebesar 6% 

pertahun 
13) Selamet Untung 

1. Informasi dari saudara kemudian 
mengajukan proposal ke PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk 

2. Fotocopy KTP, fotocopy KK, kartu usaha, 
jaminan 

3. Dana pinjaman yang diberikan sebesar RP 
20.000.000,-  dalam bentuk uang 

4. Pengambilana dana pinjaman dengan datang 
langsung ke PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

5. Jangka waktu pengembalian selama 3 tahun 
6. Besar bunga yang dibebankan sebesar 0,5% 

perbulan 
14) Maulana Setia Pratama R 

1. Informasi dari keluarga kemudian 
mengajukan proposal ke PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk 

2. Fotocopy KTP, fotocopy KK, agunan, 
SIUPP 

3. Dana yang diberikan sebesar RP 
40.000.000,- dalam bentuk uang 
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4. Dana ditransfer ke rekening bank 
5. Jangka waktu pengembalian selama 3 tahun 
6. Besar bunga yang dibebankan sebesar 6% 

pertahun 
15) Hj. Ida L. Haryanto 

1. Di tawarkan oleh pihak PT Jasa 
Marga(Persero),Tbk 

2. Mempunyai usaha, fotocopy KTP,fotocopy 
KK, agunan 

3. Dana yang diberikan sebesar Rp 
30.000.000,- dalam bentuk uang 

4. Dana yang diberikan ditransfer ke rekening 
bank 

5. Jangka waktu pengembalian selama 3 tahun 
6. Besarnya bunga yang dibebankan adalah 

6% pertahun 
16) Sukati  

1. Informasi dari pegawai PT Jasa 
Marga(Persero),Tbk kemudian mengajukan 
proposal ke bagian PKBL 

2. Jaminan, fotocopy KTP dan KK, mengisi 
formulir, mengikuti pelatihan yang diadakan 
oleh PT Jasa Marga (Persero)Tbk 

3. Dana yang diterima sebesar Rp 15.000.000,- 
dalam bentuk uang 

4. Dana ditransfer ke rekening bank  
5. Jangka waktu pengembalian selama 3 tahun 
6. Besar bunga yang dibebankan sebesar 6% 

pertahun atau 0,5% perbulan 
17) Nur Hatta 

1. Informasi dari teman kemudian mengajukan 
proposal ke PT Jasa Marga(Persero),Tbk 

2. Fotocopy KTP dan KK, menyerahkan 
agunan 

3. Dana yang diberikan sebesar Rp 
10.000.000,- dalam bentuk uang 

4. Dana ditransfer ke rekening bank 
5. Jangka waktu pengembalian selama 3 tahun 
6. Besar bunga yang di bebankan sebesar 6% 

pertahun 
18) Yulianto 

1. Informasi dari pengusaha kecil lain 
kemudian mencoba mengajukan proposal ke 
PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

2. Fotocopy KTP dan KK, SIUP, dan jaminan 
3. Besar dana yang diberikan sebesar Rp 

15.000.000,- dalam bentuk uang 
4. Dana di transfer ke rekening bank 
5. Selama 3 tahun 
6. Besar bunga yang dibebankan sebesar 6% 

pertahun 
19) Ponidi   

1. Informasi dari mahasiswa UNDIP yang 
melakukan observasi mengenai keluhan 
usaha kecil kemudian menyampaikan ke PT 
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Jasa Marga (Persero),Tbk dan pihak UKM 
mengajukan proposal ke PT Jasa 
Marga(Persero),Tbk 

2. Setifikat tanah,fotocopy KTP, fotocopy 
KK,SIUPP, dan melampirkan laporan 
keuangan sebisanya 

3. Dana yang diberikan sebesar Rp 
30.000.000,- dalam bentuk uang 

4. Dana ditransfer ke rekening bank 
5. Lama jangka waktu pengembalian selama 3 

tahun 
6. Besar bunga yang dibebankan sebesar 0,55 

perbulan 
20) Purwantoko 

1. Informasi dari teman kemudian mengajukan 
ke PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

2. Fotocopy KTP dan KK, jaminan 
3. Besar dana yang dipinjamkan sebesar Rp 

20.000.000,- dalam bentuk uang 
4. Dana ditransfer ke rekening bank BNI 
5. Lama jangka waktu pengembalian selama 3 

tahun 
6. Besar bunga yang dibebankna sebesar 0,5% 

perbulan 
21) Endang Trisnowati  

1. Informasi dari teman, kemudian 
mengajukan ke PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk 

2. Fotocopy KTP dan KK, agunan 
3. Dana yang dipinjamkan sebesar Rp 

20.000.000,- dalam bentuk uang 
4. Dana pinjaman ditransfer ke rekening bank 

BNI 
5. Lama pengembaliannya selama 3 tahun 
6. Besar bunga yang di bebankan adalah 6% 

pertahun 
22) Sukarno  

1. Dari penyuluhan yang diberikan 
perkumpulan didaerah Barito kemudian 
mengajukan ke PT Jasa Marga 

2. Fotocopi KTP,KK, agunan, dan surat ijin 
usaha 

3. Besar pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- 
dalam bentuk uang 

4. Dana ditransfer melalui rekening Bank 
5. Lama pengembalian selama 3 tahun 
6. Besar bunga yang dibebankan sebesar 6% 

pertahun 
23) Bambang Sukirno 

1. Ditawari dari PT Jasa Marga kemudian 
mencoba mengajukan ke PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk 

2. Mengisi formulir dari PT Jasa Marga, 
memberikan agunan, disurvei lokasinya 
oleh pihak PT Jasa Marga 
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3. Dana yang dipinjamkan sebesar Rp 
5.000.000,- dalam bentuk uang 

4. Dana pinjaman ditransfer ke rekening Bank  
5. Lama pengembalian selama 3 tahun 
6. Besar bunga yang dibebankan adalah 6% 

pertahun 
 

1) Mekanisme yang kita lakukan di cabang 
Semarang ini adalah berpedoman pada SK 
Direksi No. 230 / KPTS /2007 tentang 
Program Kemitraan dengan usaha kecil 
menengah dan Program Bina Lingkungan, 
disitu disebutkan ada persyaratan yang 
mesti harus dipenuhi dan adanya bagian alir 
tentang pemberian pinjaman kepada usaha 
kecil menengah. (Bapak Agus Susyanto) 
Untuk calon mitra binaan yang mengajukan 

permohonan pinjaman dilampirkan dengan 

proposal yang berisi data – data dari calon 

mitra binaan yaitu yang berkaitan dengan 

usaha calon mitra binaan, sedangkan dari 

PT Jasa Marga diberikan from pinjaman 

yang harus diisi oleh calon mitra binaan 

yang ingin mengajukan setelah itu pihak PT 

Jasa Marga melakukan survei kemudian 

melihat kelayakan usahanya dilihat dari 

aspek keuangan, aspek administrasi, aspek 

kemanfaatan, dan lain – lain. Setelah itu 

kemudian dilakukan evaluasi dari PT Jasa 

Marga yang kemudian ditentukan calon 

mitra binaan tersebut layak mendapat 

bantuan atau tidak dan mendapatkan 

besarnya pinjaman yang selayaknya.(Ibu 

Rini Mardiani) 

2) Untuk training di PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk ada dalam wujud pembinaan, 
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kita lakukan pelatihan terhadap mitra 
binaan,  namun bukan kepada calon mitra 
binaan tetapi yang sudah menjadi mitra 
binaan PT Jasa Marga sehingga pelatihan ini 
adalah betul – betul dilaksanakan untuk 
mitra binaan yang telah mengikat perjanjian 
dengan PT Jasa Marga. Untuk teknisnya 
pelatihan itu ada yang didalam kelas 
kemudian ada yang diluar kelas. Didalam 
kelas berupa tentang pembukuan, 
manajerial, dan sebagainya, kalau diluar 
kelas adalah supervisi yang dilakukan oleh 
petugas PT Jasa Marga maupun oleh pihak 
pelatih dan dalam hal ini adalah lembaga 
perguruan tinggi yang ditunjuk oleh PT Jasa 
Marga, sedang yang diluar kelas, yang 
sudah kita lakukan sebanyak 3 kali dalam 
pelaksanaan pelatihan selama 2009.(Bapak 
Agus Susyanto) 
Iya, pelatihan dalam 1 tahun ada 1 kali dan 

dilaksanakan selama 3 hari kemudian 

setelah pelatihan dilakukan supervise 

kepada mitra binaan untuk menanyakan 

pelatihan tersebut sudah dipraktikan atau 

belum dan untuk para pengajar bekerja sama 

dengan lembaga,misalnya UNTAG.(Ibu 

Rini Mardian) 

3) Ya, pendampingan dalam ini bahwa pada 
saat kita melakukan supervisi terhadap hasil 
dari pelatihan yang dilakukan itu, kita 
melihat bagaimana mitra binaan 
mengaplikasikan didalam lapangan terus 
kemudian pendampingan berikutnya adalah 
berupa pembinaan yaitu kita membantu 
melaksanakan pemasaran dengan 
mengikutsertakan mitra binaan untuk 
mengikuti ajang pameran baik itu ditingkat 
pusat di Jakarta maupun tingkat daerah di 
Kota Semarang. Pameran dari produk 
unggulan dari mitra binaan kita. (Bapak 
Agus Susyanto) 
Ya, dilakukan pembinaan seperti 

supervisi,supervisi dilakukan setelah 

pelatihan. Dalam pembinaan biasanya 
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ditanyakan apakah dalam pelatihan tersebut 

sudah dipraktikan atau belum dalam 

menjalankan usahanya. Jika mitra binaan 

kurang jelas maka pihak PT Jasa Marga 

akan membantu member penjelasan lagi. 

(Ibu Rini Mardiani) 

4) Ya, kita selalu memantau terhadap beberapa 
aspek pemantauan untuk evaluasi 
kelayakan, ada beberapa aspek yang kita 
lakukan yaitu aspek pertama adalah aspek 
manajemen, bagaimana mitra binaan atau 
usaha kecil itu melakukan manajemen, 
kemudian aspek pemasaran, aspek 
keuangan, kemudian aspek teknis yang 
berupa bagaimana usaha kecil itu dalam hal 
pendapatan bahan baku misalnya atau 
bagaimana tenaga ahlinya dan sebagainya. 
Kemudian aspek lainnya adalah aspek 
kesempatan kerja maupun aspek 
pemanfaatan dan tak kalah penting yang 
terakhir adalah aspek yuridis, aspek yuridis 
ini merupakan pembinaan kita supaya usaha 
kecil itu memperoleh ijin – ijin yang berlalu 
di daerah kita.(Bapak Agus Susyanto) 
Ada, dari pihak PT Jasa Marga melakukan 

monitoring kepada mitra binaan, monitoring 

itu mengenai perkembangan usaha mitra 

binaan. (Ibu Rini Mardiani) 

5) Ya, aspek yuridis itu merupakan syarat 
namun dari unsur mitra binaan sendiri atau 
dari usaha kecil sendiri memang ada yang 
yuridis berupa ijin – ijin yang sudah harus  
dilakukan seperti SIUPP, BDP, BWP dan 
sebagainya. Disini kami juga membantu 
usaha mikro dimana aspek yuridis itu juga 
bisa diberikan kepada usaha kecil melalui 
aparat setempat mungkin dari RT/RW 
bahwa usaha kecil itu betul – betul memiliki 
usaha atau ada.(Bapak Agus Susyanto) 

6) Untuk tahun 2009 kami menyalurkan di 
Kota Semarang sesuai dengan data – data 
yang memungkinkan akan kami sajikan 
melalui tabel – tabel dibawah ini. Untuk 
tahun 2009 besarnya kredit sejumlah Rp 
1.406.170.116 (Bapak Agus Susyanto) 
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Besarnya dana yang disalurkan pada PT 

Jasa Marga di Kota Semarang sebesar Rp 

1.406.170.116 (Ibu Rini Mardiani) 

3 29 
Nopem
ber – 
15 
Desem
ber 
2010 

3. 
pa kendala yang 
dihadapi dalam 
penyaluran kredit 
modal bergulir pada 
Program Kemitraan 
PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk 
Cabang Semarang 
kepada Usaha Kecil 
Menengah di Kota 
Semarang tahun 
2009? 

1. Apa saja kendala 
yang dihadapi 
Bapak/Ibu/ 
Saudara dalam 
mendapatkan dana 
bantuan kredit 
modal bergulir PT 
Jasa Marga 
(Persero),Tbk? 

2. Adakah kendala 
yang dihadapi 
dalam pelaksanaan 
program, 
penyaluran kredit 
modal bergulir 
pada Program 
Kemitraan PT Jasa 
Marga 
(Persero),Tbk di 
Kota Semarang? 

1. Tidak ada kendala namun harus menunggu 
beberapa bulan untuk pencarian dana( sumber 
dari para pengusha kecil dan menengah yang 
menjadi mitra binaan PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk) 
 

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 
program, penyaluran kredit modal bergulir 
pada Program Kemitraan PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk adalah masih banyak mitra 
binaan PT Jasa Marga (Persero), Tbk yang 
belum melaksanakan pembukuan secara 
formal sehingga pihak PT Jasa Marga 
mengalami kesulitan dalam  mendapatkan 
data – data yang valid untuk melaksanakan 
evaluasi pada aspek keuangan pengusaha 
kecil dan menengah (sumber hasil wawancara 
dari Bapak PM Agus Susyanto Ka Sub Bag. 
PU & PKBL) 
Pada dasarnya tidak ada kendala yang 

dihadapi dalam penyaluran kredit modal 

bergulir, namun masih ada mitra binaan yang 

belum bisa membuat pembukuan sehingga 

pihak PT Jasa Marga mengalami kesulitan 

melihat perkembangan aspek keuangan dari 

mitra binaan tersebut.(Ibu Rini Mardiani) 

4 29 
Nopem
ber – 
15 
Desem
ber 
2010 

4. 
ukup efektifkah 
penyaluran kredit 
modal bergulir pada 
Program Kemitraan 
PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk 
Cabang Semarang 
dalam meningkatkan 
produktivitas Usaha 
Kecil Menengah di 
Kota Semarang tahun 
2009? 

1. Bagaimana 
pemanfaatan dari 
dana bantuan 
kredit modal 
bergulir tersebut? 
 

2. Bagaimana 
Pelaksanaan 
penyaluran kredit 
modal bergulir 
pada Program 
Kemitraan  PT 
Jasa Marga 
(Persero),Tbk 

a. Dana pinjaman dari PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk digunakan untuk tambahan 
modal usaha para pengusaha kecil dan 
menengah yang menjadi mitra binaan PT Jasa 
Marga (Persero),Tbk (sumber dari para 
pengusaha kecil dan menengah mitra binaan 
PT Jasa Marga(Persero),Tbk ).  

b. Manfaat bisa membantu kemajuan usaha 
pengusaha kecil dan menengah dengan 
pinjaman yang diberikan dari perusahaan 
kami, yang berupa kredit modal bergulir dan 
manfaatnya untuk kami tujuan dari program 
ini bisa terlaksana. (Bapak PM Susyanto) 

c. Manfaatnya dari pihak PT Jasa Marga bisa 
memberikan pinjaman kepada mitra binaan 
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kepad a usaha 
kecil menengah? 

3. Adakah dana  yang 
macet dalam 
pengembalian dana 
bantuan kredit 
modal bergulir 
yang disalurkan 
untuk usaha kecil 
menengah di Kota 
Semarang  pada 
tahun 2009?  

4. Adakah bunga 
yang dibebankan 
dalam 
pengembalian dana 
bantuan kredit 
modal bergulir 
yang disalurkan 
untuk usaha kecil 
menengah di Kota 
Semarang? 
a. Ya 
b. Tidak 
(Jika Ya berapa 
besarnya?.... 

yang bisa membantu perekonomian 
pengusaha kecil dan menengah tersebut dan 
dari pihak kami tujuan dari Program 
Kemitraan ini bisa terwujud. (Ibu Rini 
Mardiani) 
 

a. Pelaksanaan penyaluran kredit modal 
bergulir pada Program Kemitraan 
berpedoman pada SK Direksi No. 230 / 
KPTS / 2007 tentang Program Kemitraan 
dengan usaha kecil menengah dan Program 
Bina Lingkungan. (sumber hasil wawancara 
dari Bapak PM Agus Susyanto Ka Sub Bag. 
PU & PKBL) 

b. Calon mitra binaan yang mengajukan 
pinjaman,melampirkan proposal yang 
berupa form pengajuan yang telah 
disediakan oleh PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk isinya berupa data dari calon 
mitra binaan yaitu jenis dari usahanya 
kemudian pihak PT Jasa Marga 
(Persero),Tbk bagian PKBL mensurvei 
untuk melihat kelayakan usaha yang dilihat 
dari aspek keuangan, aspek administrasi, 
aspek kemanfaatan, dan lain – lain. 
Kemudian dilakukan evaluasi oleh PT Jasa 
Marga (Persero),Tbk bagian PKBL  untuk 
dilihat kelayakan pemberian pinjaman. Ibu 
Rini Mardiani) 
 

a. Untuk tahun 2009 tidak ada dana yang macet 
karena sesuai dengan ketentuan ini bahwa 
ada 4 kriteria yaitu lancar, kurang lancar, 
diragukan, dan macet. Hingga saat ini masih 
dalam porsi ada memang sebagian mitra 
binaan yang kurang lancer namun jika macet 
belum ada untuk tahun 2009. (sumber hasil 
wawancara dari Bapak PM Agus Susyanto  
Ka Sub Bag. PU & PKBL) 

b. Untuk tahun 2009, mayoritas tidak ada yang 
macet, namun hanya keterlambatan dalam 
bulannya tetapi belum macet sehingga masih 
bisa dikatakan lancar.(sumber hasil 
wawancara dari Ibu Rini Mardiani JTU 
Adm. & Pelaporan Keuangan bagian PKBL 
) 

 
a. Bunga yang dibebankan sebesar 6% 

pertahun atau 0,5% perbulan.(sumber dari 
para pengusaha kecil dan menengah mitra 
binaan PT Jasa Marga(Persero),Tbk ). 

b. Ada, namun istilahnya bukan bunga 
melainkan jasa adminitrasi sebesar 6% 
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 Temuan  lapangan 

Dari hasil penelitian di lapangan di ketahui bahwa Program 

Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar 

menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba 

BUMN. Tujuan dari Program Kemitraan ini seperti yang tertuang dalam SK 

Direksi No. 230 / KPTS / 2007 yaitu mewujudkan usaha kecil yang tangguh 

dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan dan 

menciptakan kondisi yang kondusif  bagi kelangsungan usaha Perusahaan 

agar mendapat dukungan dari masyarakat di lingkungan Perusahaan. Dana 

Program Kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai 

modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan 

produksi dan penjualan.  

Mekanisme Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk ini 

berpedoman pada SK Direksi No. 230 / KPTS /2007 tentang Program 

Kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah dan Program Bina Lingkungan 

yaitu pertama pengusaha kecil dan menengah mendapatkan informasi 

kemudian pengusaha kecil dan menengah menyerahkan proposal yang berisi 

data – data usahanya kepada PT Jasa Marga (Persero),Tbk dan dievaluasi 

pertahun atau 0,5% perbulan. (sumber hasil 
wawancara dari Bapak PM Agus Susyanto  
Ka Sub Bag. PU & PKBL) 

c. Ada, dalam 1 tahun bunganya 6%. (sumber 
hasil wawancara dari Ibu Rini Mardiani JTU 
Adm. & Pelaporan Keuangan bagian PKBL 
) 
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oleh PT Jasa Marga (Persero),Tbk bagian PKBL (Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan) dengan melakukan survei langsung ke lokasi usaha 

pengusaha kecil dan menengah untuk mengecek apakah sesuai atau tidak 

dengan isi proposal yang telah diserahkan kepada PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk dan melihat kelayakan usahanya yang dilihat dari aspek 

keuangan, aspek administrasi, aspek kemanfaatan, aspek teknis, aspek 

pemasaran, aspek kesempatan kerja, dan aspek yuridis. Setelah dilakukan 

survei dan pengecekan secara langsung kemudian PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk menentukan layak mendapat bantuan atau tidak dan 

menetapkan jumlah dana bantuan kredit modal bergulir yang akan di berikan 

kepada pengusaha kecil dan menengah. Bagi pengusaha kecil dan menengah 

yang dinilai tidak layak mendapatkan dana bantuan kredit modal bergulir 

maka PT Jasa Marga (Persero),Tbk bagian PKBL mengirimkan surat 

pemberitahuan dan mengirimkan surat undangan penandatangan kontrak 

kepada pengusaha kecil dan menengah yang di nilai layak untuk menjadi 

mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk. Kemudian Pengusaha kecil dan 

menengah yang telah menjadi mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

menghadiri acara penandatangan kontrak. Pada acara penandatanganan 

kontrak mitra binaan akan diberikan pengarahan mengenai lama waktu 

pengembalian pinjaman, bunga yang dibebankan, angsuran yang wajib 

dibayarkan setiap bulannya, tanggal jatuh tempo pinjaman dan wajib 

mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PT Jasa Marga (Persero),Tbk bagian 

PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Setelah acara 
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penandatanganan kontrak dan pengarahan selesai, dilakukan  penyerahan 

dana bantuan kredit modal bergulir yang telah ditetapkan oleh PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk dengan mentransfer ke rekening masing – masing mitra binaan 

atau pengusaha kecil dan menengah. 

Syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh usaha kecil menengah 

untuk mendapatkan dana bantuan kredit modal bergulir yaitu fotocopy KTP, 

fotocopy KK, fotocopy surat persetujuan suami atau istri, surat ijin usaha, 

agunan atau jaminan, TDP, pas photo, laporan keuangan usaha, memiliki 

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah / tahun, 

milik WNI, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau afiliasi baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Untuk usaha perorangan 

badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan 

hukum termasuk koperasi. Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun serta 

mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan, tidak sedang menjadi 

mitra binaan BUMN lain, belum memenuhi persyaratan perbankan atau 

nonbankable ,SIUPP. BDP, dan NPWP.  

Pembinaan yang diberikan PT Jasa Marga (Persero),Tbk kepada 

usaha kecil menengah atau mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk di 

lakukan dalam wujud pelatihan, pelatihan tersebut di laksanakan dalam 1 

tahun ada 1 kali yang di laksanakan selama 3 hari. Secara teknis pelatihan 

tersebut di lakukan di dalam kelas dan diluar kelas. Untuk yang di dalam 

kelas pelatihannya berupa tentang pembukuan, manajerial, dan sebagainya 
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sedang untuk yang di luar kelas melakukan supervisi yang di lakukan oleh 

petugas PT Jasa Marga (persero),Tbk maupun oleh pihak pelatih dalam hal 

ini adalah Perguruan Tinggi yang di tunjuk oleh PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk untuk menanyakan pelatihan yang telah dilakukan sudah 

diterapkan atau belum oleh mitra binaan dalam menjalankan usahanya. 

Kemudian petugas PT Jasa Marga (Persero),Tbk melakukan pendampingan 

yaitu petugas PT Jasa Marga (Persero),Tbk ikut membantu melaksanakan 

pemasaran dengan mengikutsertakan mitra binaan untuk mengikuti ajang 

pameran, baik di tingkat pusat di Jakarta maupun di tingkat daerah di Kota 

Semarang. Selama tahun 2009 pelatihan di luar kelas sudah di lakukan 

sebanyak 3 kali. PT Jasa Marga (Persero),Tbk juga melakukan pemantauan 

kepada usaha kecil menengah mengenai perkembangan usahanya yang dapat 

di lihat pada beberapa aspek yaitu aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek 

keuangan, aspek teknis, aspek kesempatan kerja, aspek pemanfaatan dan 

aspek yuridis. 

Pelaksanaan dana bantuan kredit modal bergulir di lakukan dua kali 

dalam setahun yaitu periode pertama pada bulan Juni dan periode kedua pada 

bulan Oktober. Jangka waktu pengembalian pinjaman dana bantuan kredit 

modal bergulir selama 3 tahun dengan bunga yang di bebankan sebesar 6%  

pertahun atau 0,5% perbulan. Dana yang telah disalurkan untuk usaha kecil 

menengah mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk sebesar Rp 

1.406.170.116,-. Untuk tahun 2009 sesuai dengan hasil penelitian, mayoritas 

tidak ada dana macet, namun dalam pengembaliaannya hanya mengalami 
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keterlambatan  dalam bulannya saja tetapi belum macet sehingga masih 

dikatakan lancar. Jumlah tunggakan yang di terjadi di tahun 2009 sebesar Rp 

19.322.762,-. 

Kendala – kendala yang dihadapi pada penyaluran dana kredit 

modal bergulir dirasakan oleh PT Jasa Marga (Persero),Tbk dan usaha kecil 

menengah sebagai mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk. Dari pihak PT 

Jasa Marga (Persero),Tbk kendala yang dihadapi dilapangan adalah sulitnya 

mendapatkan data – data yang valid dari pengusaha kecil dan menengah 

karena banyak pengusaha kecil dan menengah yang tidak melakukan 

pembukuan secara formal. Sedangkan kendala yang di rasakan oleh 

pengusaha kecil dan menengah sebagai mitra binaan PT Jasa Marga 

(Persero),Tbk yaitu pengusaha kecil dan menengah harus sabar menunggu 

beberapa waktu untuk pencairan hingga 1 tahun lama waktu pencairan dana 

bantuan kredit modal bergulir dari Program Kemitraan Kredit Modal 

Bergulir PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang. 

Manfaat dari Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk 

bisa di rasakan baik dari PT Jasa Marga (Persero),Tbk maupun usaha kecil 

menengah sebagai mitra binaannya. Manfaat yang dirasakan dari 

penyaluran kredit modal bergulir oleh PT Jasa Marga (Persero),Tbk adalah 

tercapainya tujuan dari Program Kemitraan penyaluran kredit modal 

bergulir ini yakni mewujudkan usaha kecil menengah yang tangguh dan 

mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan, dan 

menciptakan kondisi yang kondusif bagi kelangsungan usaha Perusahaan 
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agar mendapat dukungan dari masyarakat di lingkungan Perusahaan. 

Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh pengusaha kecil dan menengah 

dalam Program Kemitraan Kredit Modal Bergulir PT Jasa Marga (Persero), 

Tbk Cabang Semarang adalah terbantunya permodalan dalam menjalankan 

usahanya dan dapat membantu perekonomian pengusaha kecil dan 

menengah. 

 

Gambar Penyebaran Angket Kepada Usaha Kecil Menengah Mitra Binaan PT Jasa 
Marga (Persero), Tbk Cabang Semarang 
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Gambar Jenis Usaha Mitra Binaan PT Jasa Marga (Persero) 
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