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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunianya kami 
telah dapat menyelesaikan buku profil debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR                     
bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha                   
produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan  
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Beberapa peran strategis UMKM antara lain                  
jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga 
kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, memiliki                            
kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa 
yang dibutuhkan  masyarakat luas dengan harga terjangkau. Dalam posisi strategis            
tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam 
melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Masalah dan kendala yang                    
dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain                      
manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, 
birokrasi dan pungutan, serta kemitraan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program strategis dan dapat dikategorikan sebagai 
upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yaitu 
dengan meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya dengan suku bunga 7% 
per tahun, diharapkan program KUR dapat membantu para pelaku UMKM dalam              
meningkatkan usahanya. Adapun sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang 
telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya yang telah mempunyai 
usaha yang produktif dan layak namun belum mempunyai agunan tambahan atau agunan 
tambahan belum cukup. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk 
memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti 
Bank, Koperasi, BPR dan Lembaga keuangan bukan bank. Sektor usaha yang diperbolehkan 
untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha di pertanian, sektor perikanan dan 
kelautan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor jasa-jasa dan sektor                
perdagangan.

Buku profil debitur KUR ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi program dan              
pengembangan program KUR ke depan.

A. Heri Susanto

Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Jakarta,   Mei 2018
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Nama    :  Wawan Turwanto
Alamat    :  Kecamatan Mijen, Kota Semarang
Usia    :  29 Tahun
Sektor Usaha   :  Perdagangan Eceran dan Besar
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 200.000.000,-
No Hp    :  08568966536

Bapak Wawan memperoleh KUR Ritel BRI sebesar Rp. 200.000.000,- dengan tenor 4 tahun, dan 
cicilan Rp. 5.666.000,-/bulan untuk menambah modal usaha Toko Grosir / Agen. Pak Wawan sudah 
menjalankan usaha agen/grosir sejak tahun 2011. Data yang diunduh Tim dari SIKP sesuai dengan 
data di lapangan. Omzet usaha pak wawan senilai Rp.5.000.000,-/hari. Pak Wawan merupakan 
debitur KUR lama, dan sebelumnya sudah pernah menerima pinjaman sebanyak 2 kali. 

DEBITUR KUR BRI
Perdagangan Jawa Tengah
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DEBITUR KUR BRI
Pertanian, Perburuan 

dan Kehutanan

Jawa Tengah

Nama    :  Suparman
Alamat    :  Wonoplumbon, Kec. Mijen Rt.02/02 Semarang
Usia    :  39 Tahun
Sektor Usaha   :  Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 60.000.000,-
No Hp    :  081229278354
Bank    :  BRI

Bapak Suparman memperoleh KUR Ritel BRI sebesar Rp. 60.000.000,- dengan agunan berupa 
sertifikat tanah, modal dimaksud digunakan untuk membeli pakan dan tambahan bibit ayam. Pak 
Suparman sudah menjalankan peternakan ayam sejak tahun 2010 dengan jumlah pekerja seban-
yak 1(satu) orang, Pak Suparman juga melakukan kemitraan dengan PT. Mustika untuk menyalur-
kan ayam yang sudah siap dipasarkan/dijual. Data yang diunduh Tim dari SIKP sesuai dengan data 
di lapangan. Omzet yang didapat oleh Pak Suparman sebesar Rp.25.000.000,- untuk 1(satu) musin 
panen. Jangka waktu KUR yang diterima pak Suparman adalah 4 tahun. Pak Suparman menerima 
KUR untuk kedua kalinya untuk mengembangkan usahanya. 
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Nama    :  Evi Retno Sejati
Alamat    :  Mijen Rt.002/006 Semarang
Usia    :  36 Tahun
Sektor Usaha   :  Jasa Pendidikan (Les Private dan Kelontong)
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 25.000.000,-
No Hp    :  085290015553
Bank    :  BRI

Ibu Evi memperoleh KUR Mikro BRI sebesar Rp. 25.000.000,- tanpa jaminan apapun, pinjaman 
dimaksud digunakan untuk membayar sewa/lokasi les private, membeli buku les, dan mod-
ul-modul les private. Ibu Evi sudah menjalankan usaha jasa les private ini sejak tahun 2014 
dengan jumlah pekerja sebanyak 2 (dua) orang, Data yang diunduh Tim dari SIKP sesuai dengan 
data di lapangan. Omzet yang didapat oleh Ibu Evi sebesar Rp.7.500.000,- untuk 1 (satu) bulannya. 
Jangka waktu KUR yang diterima Ibu Evi adalah 2 tahun. Ibu Evi menerima KUR untuk kedua kalin-
ya untuk mengembangkan usahanya. 

DEBITUR KUR BRI
Jasa Pendidikan Jawa Tengah
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Nama    : Mujiati
Alamat    : Jambu, Semarang
Usia    : 53 Tahun
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan Ikan Bandeng
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 225.000.000,-
Bank     : BRI

Ibu Mujiati memperoleh KUR Ritel BRI sebesar Rp.225.000.000,- dengan jaminan BPKB Mobil, 
pinjaman dimaksud digunakan untuk membeli mesin presto, mesin vacum ikan, dan mengem-
bangkan lokasi usaha. Ibu Mujiati sudah menjalankan usaha ikan bandeng olahan ini sejak tahun 
2012 dengan jumlah pekerja sebanyak 6 (enam) orang, Ibu Mujiati juga sudah mempunyai merk 
dagang untuk pasar yaitu Kharisma yang tidak kalah menariknya dengan merk dagang lainya. 
Data yang diunduh Tim dari SIKP sesuai dengan data di lapangan. Omzet yang didapat oleh Ibu 
Mujiati sebesar Rp.40.000.000,- untuk 1 (satu) bulannya. Jangka waktu KUR yang diterima Ibu 
Mujiati adalah 4 tahun. Sebelumnya Ibu Mujiati telah menerima pinjaman dari dana PKBL BUMN 
tahun 2012. 

DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Jawa Tengah
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Nama    :  Sugiyono
Alamat    :  Krobogan Semarang Barat
Usia    :  46 Tahun
Sektor Usaha   :  Jasa-Jasa (Body Repair Mobil)
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 25.000.000,-
No Hp    :  085290199888

Bapak Sugiyono memulai usaha reparasi body mobil sejak tahun 2000. Beliau memperbaiki body 
mobil dan menyewa tempat di daerah Mijen dan mempunyai pekerja sebanyak 3 (tiga) orang. 
Sebelum mengajukan KUR, beliau mempunyai modal dari keuntungan usaha istri beliau,. BRI 
memberikan KUR Mikro BRI sebesar Rp. Rp.25.000.000 juta untuk kredit modal usaha kepada 
Bapak Sugiyono dengan tujuan meningkatkan usahanya, omzet yang diterima Pak Sugiyono 
sebesar Rp.15.000.000,- per/bulannya.

DEBITUR KUR BRI
Jasa - Jasa Jawa Tengah
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Nama    :  Siti Chotidjah
Alamat    :  BOROBUDUR X/1 Rt.011/012
Usia    :  43 Tahun
Sektor Usaha   :  Perikanan (Budidaya Ikan Hias)
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 10.000.000,-
No Hp    :  085641391960
Bank    :  BRI

Ibu Siti telah memulai usaha budidaya ikan hias pada tahun 2010 dengan modal pribadi. Awalnya 
Siti berjalan ikan hias dipinggir jalan/ kaki lima. Saat ini usahanya telah berkembang dengan 
menyewa kios dan omzet per bulan rata-rata Rp. 1.2 juta, Beliau mendapatkan KUR Mikro dari BRI 
sebesar Rp. 10 juta tanpa agunan, Pinjaman dari KUR digunakan untuk menambah stok ikan dan 
menyewa tempat usaha. Sebelum memperoleh KUR, Ibu Siti pernah mendapatkan Kredit Kopera-
si pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.7 juta. 

DEBITUR KUR BRI
Perikanan Jawa Tengah
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Nama    :  Ngatimin Priyo Handoko
Alamat    :  Kadipiro, Banjarsari, Surakarta
Usia    :  68 Tahun
Sektor Usaha   :  Kerajinan Sangkar Burung
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 20.000.000,-
No Hp    :  082134753840
Bank     :  BRI

Bapak Ngatimin memiliki usaha kerajinan sangkar burung sejak tahun 2013 memperoleh KUR 
pada tahun 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- jangka waktu 2 tahun dengan jaminan sertifikat tanah. 
Omzet usaha pak Ngatimin senilai Rp. 2.000.000,-/bulan dan memiliki 1 karyawan. Pinjaman dari 
KUR digunakan untuk membeli peralatan dan bahan baku. Ngatimin sebelumnya belum pernah 
menerima pembiayaan lembaga keuangan.

DEBITUR KUR BRI
Perdagangan Jawa Tengah
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Nama    :  Siti Sunarni
Alamat    :  Kadipiro, Surakarta
Usia    :  47 Tahun
Sektor Usaha   :  Industri Pengolahan Plastik
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 200.000.000,-
No Hp    :  085293140738
Bank    :  BRI

DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Jawa Tengah
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Siti  Sunarni  memulai  usaha  produksi  plastik  sejak  tahun  2014.  Dia  memperoleh  pembiayaan 
KUR  pada  tahun  2015  sebesar  Rp.  200.000.000,-  jangka  waktu  4  tahun  dengan  agunan  
sertifikat tanah.  Omzet  usaha  Siti  Sunarni  senilai  Rp.  220.000.000,-/bulan  dan  memiliki  9  
karyawan.  Pinjaman  dari  KUR  digunakan  untuk  mesin  dan  Bahan  Baku.  Siti  Sunarni  
sebelumnya  belum pernah mem-peroleh kredit.



DEBITUR KUR BRI
Pertanian, Perburuan 
dan Kehutanan

Jawa Barat

Nama    :  Dahlan
Alamat    :  Cigagak Rt 04/15 Cipadung
Usia    :  56 Tahun
Sektor Usaha   :  Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 11.000.000,-
No Hp    :  0895330661652 (hangus), ganti 089678836444

Bapak Dahlan memperoleh KUR sebesar Rp. 11.000.000,- dengan tenor 2 tahun untuk menambah 
modal usaha Jasa Penyembelihan Kambing, dan Usaha Kulit Kambing. Cicilan Rp. 400.000,-/bu-
lan. Data yang diunduh Tim dari SIKP sesuai dengan data di lapangan kecuali nomor telepon selul-
er yang berubah karena nomor yang lama hangus. Omzet usaha pak Dahlan senilai Rp. 
200.000,-/hari. Pak Dahlan merupakan debitur KUR baru, sebelumnya belum pernah menerima 
pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. 
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DEBITUR KUR BRI
Pertanian, Perburuan 
dan Kehutanan

Jawa Barat

Nama    :  Cecep Agam Nugraha
Alamat    :  Komp Vijaya Kusuma B11 No 17 Rt 003/017
Usia    :  36 Tahun
Sektor Usaha   :  Perikanan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 25.000.000,-
No Hp    :  081224213001

Bapak Cecep Agam Nugraha memperoleh KUR sebesar Rp. 25.000.000,- untuk membeli 2 paket 
hak keagenan travel umroh @ Rp. 9.500.000,-. Beliau menjalankan usaha Kantor Perwakilan 
Travel Umrah Solusi Balad Lumampah setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari 
sebuah perusahaan asuransi di Bandung. Semua data yang tercatat di dalam SIKP sesuai dengan 
data yang ditemui Tim di lapangan, kecuali pencatatan sektor. Dalam SIKP tercatat sektor usaha 
pak Cecep adalah Perikanan, sedangkan dalam dokumen yang ditunjukkan BRI tercatat sektor 
Jasa Lainnya, Jasa Dunia Usaha dan Jasa Sosial. Jangka waktu KUR yang diterima pak Cecep 
adalah 3 tahun, dengan cicilan Rp. 794.900,-/bulan. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- terima bulat 
oleh debitur pada saat pencairan, tanpa biaya tambahan dan agunan apapun. Pak Cecep meneri-
ma KUR untuk pertama kalinya, namun sebelumnya pernah menikmati kredit konsumtif yaitu 
kredit kepemilikan rumah dari BTN dan kredit kendaraan bermotor dari Bank Mega. Setelah kredit 
lunas, pak Cecep berharap dapat mengajukan KUR ritel untuk mengembangkan usahanya. 
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DEBITUR KUR BRI
Perdagangan Besar 
dan Eceran

Jawa Barat

Nama    :  Euis Siti Solihah
Alamat    :  Jl. Sindangsari VII No 48 Kel Cipadung Kulon Rt 004/003
Usia    :  40 Tahun
Sektor Usaha   :  Perdagangan Besar dan Eceran
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 25.000.000,-
No Hp    :  081322561100

Pada saat Tim Monev mengunjungi rumah ibu Euis Siti Solihah, tidak dapat menemui beliau di 
rumah karena sedang bekerja di pabrik. Tim ditemui oleh pak Kiki, suami ibu Euis. Pak Kiki memili-
ki usaha penyewaan sound system, sedangkan ibu Euis mempunyai usaha kredit barang rumah 
tangga. Pada saat kunjungan, Tim tidak menemukan barang dagangan ibu Euis, tetapi dapat meli-
hat peralatan sound system milik pak Kiki. 

Dari pengakuan suaminya, usaha ibu Euis menghasilkan omzet Rp. 20.000.000,-/bulan atau 
rata-rata keuntungan bersih Rp. 5.000.000,-/bulan. Ibu Euis sebelumnya belum pernah mendapa-
tkan kredit dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Pada saat pencairan kredit, pak Kiki 
mengaku tidak diminta agunan apapun oleh BRI.
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DEBITUR KUR BRI
Transportasi, 

Pergudangan dan Komunikasi

Jawa Barat

Nama    :  Dea Gumilar
Alamat    :  Jl. Desa Cipadung No. 78 Rt 002 Rw 014
Usia    :  23 Tahun
Sektor Usaha   :  Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :   Rp. 7.000.000,-
No Hp    :  08988313120

Bapak Dea Gumilar mempunyai usaha jasa ojek motor, KUR sejumlah Rp. 7.000.000,- digunakan 
untuk membayar sewa trayek Rp. 2.500.000,-/tahun dan kartu cadangan Rp. 1.500.000,- Dalam 
sistem pengaturan jasa ojek, diatur sedemikian sehingga jumlah ojek tetap, yaitu dengan mener-
bitkan kartu asli yang dapat digunakan secara turun temurun dengan biaya Rp. 18.000.000,- atau 
sewa trayek. Selain menjual jasa ojek, pak Dea juga membantu kakaknya membuka usaha foto-
copy, dan penjualan alat tulis kantor. Pendapatan dari ojek Rp. 900.000,-/bulan, dan dari fotocopy 
Rp. 2.000.000,-/bulan. Pak Dea sebelum menerima KUR pernah memperoleh pinjaman kredit 
komersial dari BRI sebesar Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu 1,5 tahun, dan pernah pula 
meminjam dari BPR.-
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan

Jawa Barat

Nama    :  Atelia
Alamat    :  Bumi Panyileukan P 6 No. 02 Rt 004/009
Usia    :  46 Tahun
Sektor Usaha   :  Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 500.000.000,-
No Hp    :  08122381085

Bapak Atelia memulai usaha konveksi sejak tahun 2005. Beliau membuat busana gamis dan 
menyewa toko di Thamrin City lantai dasar I, Jakarta. Sebelum mengajukan KUR, beliau mereno-
vasi tokonya di Bandung sehingga kehabisan dana untuk membeli bahan-bahan untuk membuat 
gamis, seperti kain, benang, kancing, dsb. BRI memberikan KUR sebesar Rp. 500 juta untuk kredit 
investasi kepada bapak Atelia dengan tujuan revinancing untuk renovasi tempat usaha.  Agunan 
yang diberikan adalah sertifikat tempat usaha senilai Rp. 2,5 miliar, namun yang diikat dengan 
perjanjian hanya sebesar nilai pinjamannya. Sebelum memperoleh KUR, bapak Atelia pernah 
mendapatkan KUR skema lama pada tahun 2010 sebesar Rp. 150 juta. Pak Atelia tidak pernah 
mendapatkan bantuan pelatihan, dan pendampingan dari pihak pemerintah. 
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DEBITUR KUR BRI
Penyediaan Akomodasi 

dan Penyediaan Makan Minum

Jawa Barat

Nama    :  Apidin
Alamat    :  Jl. Embah Jaksa No 20 Kel Cipadung Kec Cibiru
Usia    :  44 Tahun
Sektor Usaha   :  Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 150.000.000,-
No Hp     :  081381808999

Bapak Apidin telah memulai usaha warung makan Sop Kaki Kambing dan Sapi Khas Tanah Abang 
– Jakarta 999 Dua Saudara pada tahun 2001 dengan modal pribadi. Omzet per malam rata-rata Rp. 
8 juta, dengan pekerja sebanyak 8 orang. Beliau mendapatkan KUR dari BRI sebesar Rp. 150 juta 
dengan agunan sertifikat tanah senilai Rp. 300 juta, namun hanya sebesar pinjamannya yang 
dilakukan perikatan. Sebelum memperoleh KUR, bapak Apidin pernah mendapatkan Kupedes BRI 
pada tahun 2002 sebesar Rp. 35 juta, serta modal ventura pada tahun 2004 sebesar Rp. 50 juta. 
Pak Atelia tidak pernah mendapatkan bantuan pelatihan, dan pendampingan dari pihak pemerin-
tah. Pak Atelia masih berharap bahwa setelah lunas, dapat mengajukan KUR lagi.
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan

Jawa Barat

Nama    :  Ai Karwati
Alamat    :  Manggahang Rt 05 Rw 07 Desa Manggahang
Usia    :  53 Tahun
Sektor Usaha   :  Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 15.000.000,-
No Hp    :  085220091778

Ibu Ai Karwati adalah seorang PNS. Ditengah kesibukannya mengajar, beliau merintis usaha 
menjahit sejak tahun 1980, dan usaha sablon sejak tahun 2015. Omzet per bulan rata-rata Rp. 3 
juta. Beliau mendapatkan KUR Mikro sebesar Rp. 15 juta. Terkait ijin usaha yang dipersyaratkan 
untuk KUR, ibu Ai tidak mendapatkan kesulitan dengan statusnya sebagai PNS. Sebelum 
mendapatkan KUR, ibu Ai pernah menerima kredit konsumtif dari Bank BJB sebesar Rp. 80 juta 
pada tahun 2010 dan pernah meminjam uang untuk tambahan modal usaha dari koperasi kumpu-
lan guru pada tahun 2012 sebesar Rp. 10 juta yang dicicil selama 3 tahun. 
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DEBITUR KUR BRI
Pertanian, Perburuan 
dan Kehutanan

Jawa Barat

Nama    :  Adang
Alamat    :  Kp Bukit Mulya Rt 003/008
Usia    :  42 Tahun
Sektor Usaha   :  Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 150.000.000,-
No Hp    :  082115386164

Pak Adang memulai usaha penggemukan sapi sejak tahun 2007 dengan modal pribadi untuk 
membeli 2 ekor sapi. Beliau mendapatkan KUR sebesar Rp. 150 juta untuk membeli 11 ekor sapi @ 
Rp. 14 juta. Pengembalian pinjaman dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo 1 tahun. Pemba-
yaran yang dipercepat sebelum jatuh tempo, tidak dikenakan denda pinalti dari BRI. Sebelum 
menerima KUR, pak Adang pernah menerima Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) pada 
tahun 2015 sebesar Rp. 100 juta dengan suku bunga 6% efektif per tahun. Walaupun suku bunga 
KUR lebih besar dibandingkan KKPE, pak Adang tidak merasakan perbedaan yang berarti. Selama 
menjalankan usahanya, belum pernah ada sapi yang mati karena pak Adang selalu aktif memer-
iksakan sapinya bila sakit kepada PPL dari Dinas Peternakan yang sudah sejak tahun 2010 menja-
di pendamping usaha. Selain pendampingan, pak Adang juga mendapatkan pelatihan secara rutin 
setiap 3 bulan dari Dinas Peternakan.  
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan

Jawa Barat

Nama    :  Iwa Permana
Alamat    :  BBA Blok B No 2 Rt 01 Rw 11 Kel Jelekong
Usia    :  44 Tahun
Sektor Usaha   :  Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 200.000.000,-
No Hp    :  081224626817/ 087824944446

Bapak Iwa Permana memulai usaha produksi sepatu dan aksesoris motorcross sejak tahun 1995 
dengan modal pribadi. Usaha tersebut telah dimulai oleh orang tua pak Iwa tahun 1986. Pak Iwa 
mampu memproduksi sepatu sebanyak 600 pasang per bulan, yang dijual dengan harga Rp. 
250.000,- per pasang. Dalam memproduksi barang-barang tersebut, pak Iwa dibantu oleh 2 orang 
pekerja yang khusus memproduksi aksesoris, dan 7 rumah tangga yang masing-masing mem-
pekerjakan 8 orang untuk memproduksi sepatu. Saat ini produk dengan merk VTR (Viking Trail 
Racing) sedang diganti sebagian bahan karetnya menjadi plastik sehingga dapat menekan biaya 
produksi. Pada bulan Maret 2016 pak Iwa mendapatkan KUR Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 200 
juta dengan jangka waktu 3 tahun untuk mengembangkan usahanya. KUR sebagian digunakan 
untuk mentransformasi bahan karet menjadi plastik, sehingga dapat mendongkrak harga, dan 
menekan biaya produksi, karena karet semakin sulit didapat dan harganya relatif mahal diband-
ingkan plastik. Sebesar Rp. 7 juta cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan. Agunan yang diminta 
adalah sertifikat rumah senilai Rp. 250 juta, namun perikatan dilakukan sebesar nilai pinjaman. 
Sebelum menerima KUR, pak Iwa pernah menerima kredit komersial dari BRI untuk usaha 
dagang beras yang dilakukannya. 
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Ibu Nur Hajiri telah menjalankan usaha produksi mie di Pucang Sewu, Surabaya mulai tahun 1985. 
Saat ini, Ibu Nur Hajiri telah mempekerjakan karyawan sebanyak 13 orang. Omset yang diterima 
sebanyak Rp. 2.500.000/hari atau Rp 75.000.000/bulan. Awal pendirian usaha tersebut, Ibu Nur 
menggunakan modal pribadi. Dalam pengembangan usahanya Ibu Nur telah memperoleh pinja-
man KUR dari Bank BRI sebanyak 4 (empat kali) dengan jumlah pinjaman mulai Rp. 25 juta, Rp. 75 
juta, Rp. 100 juta dan Rp. 125 juta, masing-masing memiliki jangka waktu selama 1 tahun. Selama 
menjalankan usahanya, Ibu Nur tidak pernah menerima dana hibah ataupun bantuan dari 
pengembang usaha. Harapan Ibu Nur dalam pelaksanaan KUR yaitu adanya tambahan subsidi 
bunga.

Bapak Malik (32 tahun) memiliki usaha kios dagang buah di Pasar Pucang Anom. Usaha Bapak 
Malik merupakan usaha turun-menurun sejak 30 tahun silam. Modal awal usaha tersebut meng-
gunakan modal pribadi, dan dalam pengembangan usahanya Bapak Malik mengajukan/meneri-
ma KUR sebanyak 3 (kali) mulai tahun 2011. Jumlah pinjaman pertama sebanyak Rp. 40 juta 
dengan jangka waktu 2 tahun, jumlah pinjaman kedua sebanyak Rp. 25 Juta dengan jangka waktu 
1,5 tahun dan yang terakhir dengan platfon 15 juta dengan jangka waktu 2 tahun. Omzet yang diteri-
ma setiap bulannya sebanyak Rp. 2 juta/bulan. Bapak Malik tidak pernah menerima hibah dari 
pemerintah atau bantuan usaha lainnya. Bapak Malik sangat puas dengan pelayanan Bank BRI 
sebagai Bank penyalur KUR. Harapan kedepan untuk pelaksanaan KUR adalah bunga yang lebih 
rendah.

DEBITUR KUR BRI
Perdagangan

Jawa Timur
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DEBITUR KUR BRI
Perdagangan

Jawa Timur

Bapak Slamet Riyadi (40 tahun) membuka kios makan mie ayam sejak tahun 2014 dengan men-
gambil KUR dari Bank BRI. Pada tahun 2014 Bapak Malik melakukan pinjaman KUR sebanyak 15 
juta dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam pengembangan usahanya Bapak melakukan pinjaman 
KUR kembali pada tahun 2015 sebanyak Rp. 20 juta dan tahun 2016 sebanyak Rp. 25 juta, mas-
ing-masing dalam jangka waktu 1 tahun. Saat ini, Bapak Slamet telah menghasilkan omzet seban-
yak Rp. 1,5 juta/ hari atau Rp 45 juta/bulan. Bapak Slamet merasa terbantu dengan adanya KUR 
karena permodalan terasa mudah. Harapannya untuk pelaksanaan KUR ke depan adanya 
penuruna bunga. 

Ibu Neni Wulandari (42 tahun) memiliki usaha jualan mainan  sejak 14 tahun silam, namun baru 
beberapa tahun terakhir memutuskan pemindahan lokasi di pasar Pucang Anom. Modal awal 
usaha menggunkan modal pribadi dan kredit dari bank komersial. Ibu Neni telah melakukan 
peminjam KUR sebanyak 3 kali. Ibu Neni melukukan peminjaman KUR untuk memperluas usaha-
nya membuka usaha busana muslimah. Tahun pertama pada tahun 2010 dengan jumlah pinjaman 
Rp. 10 juta dalam jangka waktu 3 tahun, kemudian tahun 2013 dengan jumlah pinjaman Rp. 20 juta 
dalam jangka waktu 3 tahun dan yang terakhir 70 juta dalam jangka waktu 2 tahun dengan jaminan 
surat rumah. Ibu Neni belum pernah merima hibah dari pemerintah atau dari bantuan usaha lain-
nya. Ibu Neni merasa terbantu dengan adanya program KUR karena dengan adanya program 
tersebut beliau dapat memperluas usahanya, saat ini usaha Ibu Neni memiliki omzet sebesar Rp. 
1 juta/hari atau Rp. 30 juta/bulan. Harapan untuk pelaksanaan KUR yaitu adanya penurunan bunga.
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DEBITUR KUR BRI
Perdagangan

Jawa Timur

Bapak Gianto (40 tahun) yang beralamat di Kludan, Tanggulangin, Sidoarjo memiliki usaha pro-
duksi dompet kulit. Usaha tersebut berdiri tahun 1997 dan sekarang memiliki omzet sebesar 30 
juta/bulan dengan memperkerjakan karyawan sebanyak 11 orang. Permodalan awal menggu-
nakan modal pribadi. Bapak Gianto baru pertama kali mengambil pinjaman KUR pada tahun 2016 
dengan jumlah pinjaman Rp 25 juta dalam jangka waktu 2 tahun. Selama menjalankan usaha Pak 
Gianto belum pernah mendapatkan hibah pemerintah ataupun bantuan usaha lainnya. Dengan 
adanya program KUR, Bapak Gianto dapar menambah bahan produksinya. Harapannya program 
KUR depan yaitu bunga  daoat diturunkan dengan plafon yang lebih besar.

Bapak Samin (51 tahun) memiliki usaha pengrajin tas dan dompet sejak di Tanggulangin, Sidoarjo 
sejak tahun 1992. Saat ini omzet yang diterima per bulan sekitar Rp. 120 juta dengan mempekerja-
kan pengrajin sebanyak 18 orang dan salaes sebanyak 2 orang. Permodal awal menggunkan 
modal pribadi namun tahun 2016, Bapak Samin mengambil pinjaman KUR Ritel sebesar Rp 200 
juta dalan jangka waktu 3 tahun dengan sertifikat tanah dan rumah. Sebelum pinjaman KUR, 
Bapak Samin pernah melakukan pinjaman di Bank Jatim (tahun 2013) sebesar Rp 100 juta delam 
jangka waktu 3 tahun. Kendala yang dihadapi Bapak Samin adalah selalu ada periode kurangnya 
bahan baku.  Manfaat yang diterima setelah pengambilan pinjaman KUR yaitu jumlah produksi 
meningkat yang semula hanya ada 7 macam model menjadi 14 macam model, peningkatan omzet, 
dan peningkatan tenaga kerja. Harapanya agar bunga KUR dapat diturunkan.
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Bapak Haji Salama merupakan pemilik 2 hektar lahan di daerah Daya, Makassar – Sulawesi Sela-
tan dan saat ini telah menerima KUR dari BRI sebesar Rp 300 juta dengan jangka waktu 2 tahun. 
Daerah tersebut merupakan salah satu daerah pergudangan dan sentra perdagangan di Makas-
sar. Lahan tersebut dibangun menjadi pasar tradisional yang dapat menampung 500 pedagang 
mikro. Saat ini pasar tradisional tersebut telah dilengkapi dengan layanan CCTV untuk menguran-
gi risiko kehilangan oleh pedagang. Dari 500 kios tersebut, telah terisi 90% yang diisi oleh peda-
gang sayur, buah, ikan, dan bahan pokok lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 100% peda-
gang di pasar tradisional tersebut adalah pedagang mikro yang menjual barang – barang dari 
sektor hulu dan dapat diklasifikasikan dalam sektor perdagangan yang terintegrasi dengan 
sektor hulu. Selain sebagai debitur KUR, Bapak Haji Salama aktif menjadi agen BRI Link yang mer-
upakan layanan Laku Pandai BRI. Layanan keuangan yang dapat dipenuhi oleh BRI Link yaitu 
layanan mini ATM (setor tunai, tarik tunai, dan registrasi), pembayaran tagihan – tagihan bulanan 
(listrik, air, dan cicilan lainnya), serta pembayaran asuransi mikro. Melalui pelayanan tersebut, 
Haji Salama juga aktif melakukan edukasi keuangan kepada pedagang – pedagang mikro yang 
tergabung menjadi anggota di pasar tradisionalnya. Target pribadinya pada tahun 2017 adalah 
mendorong setidaknya 60% dari pedagang anggotanya mendapatan akses KUR Mikro untuk dapat 
digunakan dalam upaya pengembangan usahanya.

DEBITUR KUR BRI
Perdagangan Sulawesi Selatan
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DEBITUR KUR BRI
Perdagangan Sumatera Selatan

Nama    :  Dodi Dores
Alamat    :  Soak Simpur, Kota Palembang
Usia    :  34 Tahun
Sektor Usaha   :  Perdagangan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 250.000.000,-
No Hp    :  085380758138
Bank     :  BRI

Dodi Dores mempunyai warung sembako sejak tahun 2014 memperoleh KUR pada tahun 2016 
sebesar Rp. 250.000.000,- dengan angsuran Rp. 6.222.000,-/bulan selama 4 tahun dengan jami-
nan sertifikat tanah. Omzet usaha pak Dodi senilai Rp. 600.000.000,-/bulan dan memiliki 3 
karyawan. Pinjaman dari KUR digunakan untuk menambah stok barang dan menyewa tempat 
usaha.  Dodi sebelumnya menerima KUR dari BRI dengan plafon 80 juta pada tahun 2013 dan 
belum lunas kemudian di top up dengan KUR yang baru. Data yang diunduh Tim dari SIKP telah 
sesuai dengan data di lapangan. 
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DEBITUR KUR BRI
Perdagangan Sumatera Selatan

Nama    :  Endang Susanti
Alamat    :  Soak Simpur, Kota Palembang
Usia    :  34 Tahun
Sektor Usaha   :  Perdagangan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 120.000.000,-
No Hp    :  0821823065
Bank     :  BRI

Endang Susanti memiliki usaha dagang sayuran dan pecel lele sejak tahun 2005 memperoleh 
KUR pada tahun 2015 sebesar Rp. 120.000.000,- jangka waktu 3 tahun dengan jaminan sertifikat 
tanah. Usaha dagang sayuran dilakukan pada pagi hari setelah subuh dan pecel lele dilakukan 
malam hari sehingga pada saat tim monev berkunjung, tidak terlihat aktifitas usahanya. Omzet 
usaha Endang senilai Rp. 60.000.000,-/bulan dan memiliki 2 karyawan. Berdasarkan pengakuan 
Endang, pinjaman dari KUR digunakan untuk membeli mobil untuk disewakan. Data yang diunduh 
Tim dari SIKP sesuai dengan data di lapangan kecuali pencatatan sektor usahanya.
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DEBITUR KUR BRI
Penggilingan Padi Sumatera Selatan

Nama    :  Reni Kurniasari
Alamat    :  Mata merah, Kali Doni Palembang
Usia    :  40 Tahun
Sektor Usaha   :  Penggilingan Padi
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 100.000.000,-
No Hp    :  082378677022
Bank     :  BRI

Reni Kurniasari pada saat mengajukan KUR ke BRI mengaku sebagai pedagang beras dan memi-
liki tempat penggilingan beras. Namun setelah dicek dilapangan ternyata penggilingan padi 
tersebut milik rekanan dari Reni. Setelah ditanyakan lebih lanjut, Reni merupakan penebas padi 
yang bekerjasama dengan pemilik penggilingan, kemudian Reni menjual dalam bentuk beras. 
Pada tahun 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- jangka waktu 3 tahun dengan jaminan sertifikat tanah. 
Data yang diunduh Tim dari SIKP sesuai dengan data di lapangan kecuali pencatatan sektor usah-
anya.
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DEBITUR KUR BRI
Perikanan Sumatera Selatan

Nama    :  Taufik
Alamat    :  Sriwijaya, Simatang orang Palembang
Usia    :  29 Tahun
Sektor Usaha   :  Perikanan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 25.000.000,-
No Hp    :  085287402933
Bank    :  BRI
   

Reni Kurniasari pada saat mengajukan KUR ke BRI mengaku sebagai pedagang beras dan memi-
liki tempat penggilingan beras. Namun setelah dicek dilapangan ternyata penggilingan padi 
tersebut milik rekanan dari Reni. Setelah ditanyakan lebih lanjut, Reni merupakan penebas padi 
yang bekerjasama dengan pemilik penggilingan, kemudian Reni menjual dalam bentuk beras. 
Pada tahun 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- jangka waktu 3 tahun dengan jaminan sertifikat tanah. 
Data yang diunduh Tim dari SIKP sesuai dengan data di lapangan kecuali pencatatan sektor usah-
anya.
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Bali

Ibu Ni Nengah Nyampuh, 60 tahun, adalah seorang pelaku usaha pengolahan daun cemcem di 
Desa Penglipuran, Kubu-Bangli, Bali. Usaha ini dirintis oleh nenek Ibu Ni Nengah dari 20 tahun 
yang lalu dan terus berkembang sampai saat ini. Berawal dari modal Rp 200.000 dan sebidang 
tanah yang ditanami pohon cemcem, Ibu Ni Nengah mulai belajar mengolah daun cemcem men-
jadi minuman yang dapat dikonsumsi dan bermanfaat oleh masyarakat luas. Sampai saat ini, Ibu 
Ni Nengah sudah mempunyai 10 orang pekerja, 10 orang pemasok dan 10 orang penjual. Pemasa-
ran minuman cemcem dilakukan di seluruh wilayah Bali dengan mayoritas penjualan terdapat di 
daerah Singaraja. Dalam sehari, Ibu Ni Nengah dapat memproduksi 2000 botol minuman dan 
mayoritas botol-botol tersebut akan langsung terjual habis pada hari itu juga. Omzet per hari 
yang didapat oleh Ibu Ni Nengah adalah sebesar Rp 3.000.000. Jumlah omzet ini digunakan untuk 
membayar gaji pekerja sebesar Rp 30.000/hari/orang dan juga membayar biaya operasional 
lainnya, sehingga rata-rata keuntungan bersih per bulan rata-rata mencapai Rp 8.000.000. 
Nomor telepon Ibu Ni Nengah 085237253924/085238501240/0366-5595007.

Proses pengolahan daun cemcem diawali dengan pencarian daun cemcem di lahan milik Ibu Ni 
Nengah maupun di lahan sekitar Desa Penglipuran. Namun karena saat ini daun cemcem susah 
dicari sehingga Ibu Ni Nengah harus membeli daun cemcem dari daerah lain. Setelah mendapa-
tkan daun cemcem kemudian daun tersebut dicuci sebelum diproduksi. Tahap selanjutnya 
adalah daun cemcem diblender dengan campuran asem, kelapa muda dan gula. Setelah itu, sari 
daun cemcem disaring dan minuman daun cemcem dimasukkan kedalam botol dan siap untuk 
dijual. Dalam memproduksi minuman daun cemcem, Ibu Ni Nengah mendapatkan bantuan 
mesin air bersih dari BPOM. Usaha Ibu Ni Nengah sudah mendapatkan beberapa izin dari 
Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan juga PIRT. 
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Untuk lebih mengembangkan usaha, Ibu Ni Nengah mengajukan KUR kepada BRI dan mendapa-
tkan beberapa kali KUR. Tahap pertama Rp 5.000.000, tahap kedua Rp 10.000.000, tahap ketiga Rp 
15.000.000, tahap keempat Rp 20.000.000 dan tahap keempat Rp 25.000.000. Pada tahap keem-
pat, Ibu Ni Nengah mendapatkan KUR dengan tempo 3 tahun dan bunga 9% per tahun. Tidak ada 
agunan tambahan yang dibebankan kepada Ibu Ni Nengah pada saat mengajukan KUR. Sebelum 
mendapatkan KUR, Ibu Ni Nengah adalah nasabah BRI sehingga Ibu Ni Nengah memutuskan 
untuk mengajukan KUR melalui BRI. Manfaat yang didapat oleh Ibu Ni Nengah dengan KUR 
adalah dapat menambah modal dan mengembangkan usaha.

Account Officer (AO) BRI melakukan kesalahan dalam pencatatan kode sektor ekonomi usaha 
Ibu Ni Nengah di SIKP. Usaha Ibu Ni Nengah merupakan usaha sektor industri pengolahan, 
namun dicatat di SIKP adalah industri perdagangan. Pihak BRI akan menindaklanjuti kesalahan 
ini di dalam manajemen internal BRI agar kedepannya tidak ada lagi kesalahan yang terjadi.
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Bapak I Nyoman Darmawan, 32 tahun, adalah seorang pelaku usaha budidaya jeruk kintamani di 
Desa Landeh Banyar Bualan, Bangli-Bali. Bapak I Nyoman mempunyai 4 hektar tanah yang mer-
upakan tanah hasil warisan keluarga. Pada tahun 2010, tanah tersebut digunakan oleh Bapak I 
Nyoman untuk membudidayakan jeruk kintamani yang dapat dijual di seluruh daerah Bali. Modal 
awal untuk membeli bibit jeruk dan peralatan lainnya adalah sebesar Rp 9.000.000. Modal ini ber-
asal dari modal pribadi Bapak I Nyoman. Bapak I Nyoman mempunyai 20 orang pekerja. Namun 
jika masa panen, Bapak I Nyoman akan menambah pekerja menjadi 25 orang. Masa panen dalam 1 
tahun adalah 1 kali sehingga omzet yang didapat adalah sebesar Rp 500.000.000 per tahun. Omzet 
tersebut digunakan untuk biaya operasional sebesar Rp 300.000.000 sehingga keuntungan per 
tahun yang didapat Bapak I Nyoman adalah sebesar Rp 200.000.000.

Resiko terbesar yang dihadapi oleh Bapak I Nyoman adalah hama. Bapak I Nyoman pernah men-
galami gagal panen namun produksi pertanian jeruk masih bisa tetap berjalan. Pada saat masa 
panen, terdapat beberapa pembeli yang akan membeli jeruk dalam jumlah yang besar yang akan 
dijual kembali ke beberapa pasar yang ada di Bali. Pada saat menunggu masa panen, Bapak I 
Nyoman menjadi peternak ayam untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Bapak I Nyoman mer-
upakan anggota koperasi Balai Dana Ambasan.  

Manfaat yang diterima Bapak I Nyoman dengan adanya KUR adalah penambahan modal dan 
semakin besarnya pemasaran hasil jeruknya. Sesuai dengan usahanya, Account Officer (AO) 
mencatat usaha Bapak I Nyoman dengan kode sektor pertanian. 

Dalam rangka mengembangkan usaha, Bapak I Nyoman mendapatkan KUR sebesar Rp 
200.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun. Usaha Bapak I Nyoman merupakan usaha panen musi-
man, sehingga pembayaran KUR dilakukan dengan sistem yarnen (bayar saat panen). Pada saat 
panen nanti, Bapak I Nyoman akan mengembalikan dana KUR sebesar Rp 218.000.000. Agunan 
yang digunakan dalam mengajukan KUR adalah BPKB truk. Sebelum mendapatkan KUR, Bapak I 
Nyoman pernah mendapatkan kredit KKPE sebesar Rp 40.000.000. Kredit tersebut sudah lunas. 
Bapak I Nyoman merupakan nasabah BRI sehingga informasi KUR didapatkan langsung dari staf 
BRI. Nomor telepon Bapak I Nyoman adalah 085237579917.

DEBITUR KUR BRI
Perkebunan Bali
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Bapak I Made Oka Widnya, adalah pelaku usaha di bidang budidaya dan perdagangan jamur tiram. 
Bapak satu anak ini memiliki 15 karyawan dalam menjalankan usaha budidaya dan perdagangan 
jamur tiram. Sampai dengan saat ini Pak Made memiliki baglog jamur tiram sebanyak 75.000. 
Usaha yang berlokasi di Banjar Bangkiangsidem, Desa Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung ini 
bisa menghasilkan rata-rata 200 kg per hari dari 75.000 baglog tersebut. Dalam usia yang masih 
36 tahun, Pak Made sanggup menghasilkan omset per bulan sebesar Rp. 100 juta-Rp. 120 juta, 
dengan keuntungan sebesar Rp. 25 juta-Rp. 40 juta. 

Saat mendirikan usahanya tahun 2011, modal awal yang dibutuhkan Pak Made saat itu adalah 
sebesar Rp. 350 juta. Dalam perjalanan usahanya yang semakin maju Pak Made membutuhkan 
tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Pak Made mendapatkan pinjaman KUR 
dengan plafon sebesar Rp. 500 juta dengan tenor 4 tahun. Setiap bulan, Pak Made mengangsur 
pinjaman KUR dengan bunga 0,75% untuk 48 bulan. Dalam mengajukan pinjaman KUR Pak Made 
menjadikan sertifikat tanahnya sebagai agunan. 

Dengan usahanya yang semakin besar dan melihat potensi bisnis jamur tiram yang cerah, Pak 
Made tidak hanya memproduksi jamur tiram saja tetapi juga baglog sebagai sarana budidaya 
jamur tiram. Pak Made menjual baglog tersebut kepada pelaku usaha budidaya jamur lain dengan 
harga Rp. 2.500,-/baglog. Hal ini membuktikan, dengan pinjaman KUR Pak Made berhasil 
mengembangkan usahanya ke berbagai sayap usaha dan memberikan lapangan pekerjaan 
kepada para tetangganya. Satu harapan dari Pak Made, jika bisa suku bunga KUR bisa turun agar 
lebih meringankan dan membantu pelaku usaha kecil seperti Pak Made.
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Bapak Misbahul Munir, adalah pelaku usaha di bidang produksi tahu dan tempe di daerah Ubung 
Kaja, Denpasar Barat, Provinsi Bali. Pak Misbahul Munir, pria kelahiran Jember ini, menjalankan 
usahanya dengan dibantu 2 karyawann. Usaha yang dirintis sejak 2008 ini hingga kini bisa meng-
hasilkan omset sebesar Rp. 37,5 juta per bulan dengan keuntungan sebesar Rp. 11,2 juta.  

Modal awal yang digunakan Bapak satu anak ini saat menjalankan usahanya pertama kali adalah 
sebesar Rp. 20 juta. Seiring dengan semakin berkembangnya usaha Pak Misbahul, dibutuhkan 
tambahan modal agar usahanya bisa semakin berkembang. Pak Misbahul mendapatkan KUR 
dengan plafon sebesar Rp. 25 juta dengan tenor 2 tahun. Setiap bulan, Pak Misbahul harus men-
gangsur pinjamannya dengan bunga per bulan sebesar 0,4%. Dengan program KUR mikro yang 
diterima, Pak Misbahul tidak perlu menjaminkan sertifikat tanah atau BPKB kendaraan sebagai 
agunan pinjaman.

Pak Misbahul merupakan salah satu debitur KUR yang bergerak di sektor produksi, spesifik di 
industri pengolahan. Debitur KUR seperti Pak Misbahul yang bergerak di sektor produksi ini mer-
upakan debitur yang akan mampu menambah added value dalam perekonomian. Penyaluran KUR 
kepada pelaku usaha sektor produksi ini harus lebih ditingkatkan agar semakin banyak lapangan 
pekerjaan yang dibuka dan menumbuhkan perekonomian.
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Riau

Nama    :  Adelia Putri
Alamat    :  Palung Raya, Kecamatan Tambak, 
        Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Usia    :  30 Tahun
Sektor Usaha   :  Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 25.000.000,-
No Hp    :  0812-7697-1785
Debitur KUR   :  BRI

Ibu Adelia Putri (30 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahannya sejak tahun 1995 atau 7 
tahun silam. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 35 juta menggunakan modal 
pribadi, dan sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 60 juta atau per harinya sebesar Rp. 2 
juta. Jumlah karyawan yang bekerja kepada Ibu Adelia Putri adalah sebanyak 2 orang. Bentuk 
usaha yang dimiliki oleh Ibu Adelia Putri adalah bentuk usaha pengolahan makanan.
Ibu Adelia Putri menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 25 juta dengan tenor 2 tahun 
sejak tahun 2017. Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Bu Adelia mengangsur pinjaman KUR 
nya setiap bulan dengan dengan bunga 0,75%  flat menurun. Bu Adelia mengaku baru pertama kali 
menerima pinjaman KUR. Informasi mengenai KUR diterima oleh Bu Adelia dari saudaranya yang 
merupakan debitur KUR BRI.

Proses pengajuan KUR ke BRI menurut Bu Adelia tidak sulit, bahkan bisa dibilang mudah. Dalam 
proses pengajuan KUR ini, Bu Adelia diminta menyerahkan agunan tambahan berupa sertipikat 
tanah. Selain itu tidak terdapat biaya tambahan yang dikenakan oleh penyalur. Keputusan menga-
jukan KUR oleh Bu Adelia didasari karena suku bunga KUR yang rendah dibandingkan dengan 
program kredit lain. Terdapat dua manfaat yang sangat dirasakan oleh Bu Adelia, yaitu:
 1. Proses pengajuannya cepat;
  2. Sangat membantu untuk berusaha.
Bu Adelia berharap agar manfaat KUR bisa lebih dirasakan kedepannya, ada beberapa usulan 
yang bisa dipertimbangkan yaitu: 
 1. Program ini sangat baik sehingga perlu untuk dilanjutkan;
 2. Plafon kredit ditambahkan.
Mengenai akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat 
tinggal Bu Adelia, terdapat Bank Komersial, BPR, dan Koperasi yang mudah untuk ditemui. 
Selama ini Bu Adelia menabung uang di Bank Komersial.
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Bapak Herman Firdaus (45 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahannya sejak tahun 
2000 atau 18 tahun silam. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 35 juta                        
menggunakan modal pribadi, dan sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 30 juta atau per 
harinya sebesar Rp. 1 juta. Jumlah karyawan yang bekerja kepada Bapak Herman Firdaus adalah                       
sebanyak 2 orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Bapak Herman Firdaus adalah bentuk usaha 
pengolahan makanan.

Bapak Herman Firdaus menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 25 juta dengan tenor 
2 tahun sejak tahun 2017. Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Bapak Herman mengangsur 
pinjaman KUR nya setiap bulan dengan dengan bunga 0,75%  flat menurun. Bapak Herman             
mengaku baru pertama kali menerima pinjaman KUR. Informasi mengenai KUR diterima oleh 
Bapak Herman dari saudaranya yang merupakan debitur KUR BRI.

Proses pengajuan KUR ke BRI menurut Bapak Herman tidak sulit, bahkan bisa dibilang mudah. 
Dalam proses pengajuan KUR ini, Bapak Herman diminta menyerahkan agunan tambahan berupa 
sertipikat tanah. Selain itu tidak terdapat biaya tambahan yang dikenakan oleh penyalur.
Keputusan mengajukan KUR oleh Bapak Herman didasari karena suku bunga KUR yang rendah 
dibandingkan dengan program kredit lain. Terdapat dua manfaat yang sangat dirasakan oleh 
Bapak Herman, yaitu:
 1. Proses pengajuannya cepat;
 2. Bunga rendah.
Bapak Herman berharap agar manfaat KUR bisa lebih dirasakan kedepannya, ada beberapa 
usulan yang bisa dipertimbangkan yaitu: 
  1. Program ini sangat baik sehingga perlu untuk dilanjutkan;
  2. Plafon kredit ditambahkan.
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Bapak Sulaihan (53 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahannya sejak tahun 2006. 
Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 2 juta menggunakan modal pribadi, dan 
sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 27,5 juta atau per harinya berkisar Rp. 900 ratus 
ribu. Jumlah karyawan yang bekerja kepada Bapak Sulaihan adalah sebanyak 5 orang. Bentuk 
usaha yang dimiliki oleh Bapak Sulaihan adalah CV. Maharani Dwi Bayu (Maharani Crispy). Beliau 
belajar secara otodidak dalam melakukan kreasi untuk produk-produknya kemudian menjadi 
koordinator unit-unit pengolahan hasil perikanan lain dalam hal pemasarannya.

Bapak Sulaihan menerima pinjaman KUR Retail dengan plafon sebesar Rp. 400 juta dengan 
jangka waktu pembayaran selama 3 tahun sejak tahun 2017. Dengan suku bunga sebesar 9% per 
tahun, Bu Kartining mengangsur pinjaman KUR nya setiap bulan dengan dengan bunga 0.75%  flat 
menurun. Keputusan mengajukan KUR oleh Bapak Sulaihan didasari karena suku bunga KUR 
yang rendah dibandingkan dengan program kredit lain serta persyaratan yang perlu dipenuhi 
cukup mudah. Selain itu, beliau merasakan bahwa pengajuan kredit KUR di Bank BRI tidak terlalu 
sulit, pelayanannya memuaskan, proses pengajuan dan pencairannya tidak membutuhkan waktu 
lama maksimal sekitar 2 minggu. Bapak Sulaihan juga menyerahkan agunan tambahan saat men-
gakses kredit usaha rakyat berupa sertifikat tanah. Terdapat dua manfaat yang sangat dirasakan 
oleh Bapak Sulaihan, yaitu:
 1. Angsuran ringan;
 2. Persyaratan mudah.
Harapan yang disampaikan beliau selaku debitur KUR Bank Mandiri agar bisa dipertimbangkan 
yaitu: 
 1. Suku bunga diharapkan lebih rendah lagi;
 2. Tenor lebih panjang;
Mengenai akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat 
tinggal Bapak Sulaihan, terdapat Bank Komersial, BPR, dan Koperasi yang mudah untuk ditemui. 
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Jawa Timur

Nama    :  Kasiyanto
Alamat    :  Ketegan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Usia    :  58 th
Sektor Usaha   :  Pengrajin Sepatu
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 25.000.000,-
No Hp    :  081703674189

Bapak Kasiyanto (58 tahun) telah mendirikan usaha di sektor pro-
duksi pengrajin sepatu sekitar tahun 1998 atau sekitar 20 tahun 
silam. Usaha ini sebenernya sudah dimulai tahun 1987 namun 
sempat hancur kemudian memulai merintis kembali pada tahun 
1998. Pada tahun 2016 usaha ini menemukan kerugian yang sangat 
besar karena tempat produksinya terendam lumpur lapindo. Kemu-
dian kembali merintis kembali dan berpindah tempat di sekitar 
tanggulangin karena bahan baku disekitar tersedia cukup banyak. 
Selain itu, bahan baku juga banyak didapatkan dari wilayah Magetan. 
Sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 38 juta atau per harin-
ya sebesar Rp. 1 juta s.d Rp 2 juta. 
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Jumlah karyawan yang bekerja kepada Bapak Kasiyanto adalah sebanyak 3 orang. Bentuk usaha 
yang dimiliki oleh Bapak Kasiyanto adalah bentuk usaha kerajinan tepatnya pengrajin sepatu. 
Bentuk usaha berupa perseorangan. Dalam sehari Bapak Kasiyanto dan pekerjanya mampu mem-
buat 5-6 pasang. Harga setiap pasang sepatu ini diberi harga berkisar Rp 150 rb – Rp 1 juta. Sepatu 
yang di produksi oleh Bapak Kasiyanto diberi label “Polo” yang merupakan singkatan dari Porong 
Lumpur Sidoarjo. Bapak Kasiyanto menerima pinjaman KUR mikro dengan plafon sebesar Rp. 25 
juta. Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Bapak Seger mengangsur pinjaman KUR nya setiap 
bulan dengan dengan bunga 0,75%  flat menurun. Setiap bulan Bapak Kasiyanto mampu mencicil 
sebesar Rp 1.080.000 per bulan. Proses pengajuan dan pencairan KUR di Bank BRI tidak membu-
tuhkan waktu lama maksimal sekitar 1 minggu. Dalam proses pengajuan KUR ini, Bapak Kasiyanto 
tidak diminta untuk menyerahkan agunan tambahan.  Bapak Kasiyanto tertarik untuk mengajukan 
KUR karena suku bunga KUR lebih rendah dibandingkan dengan program kredit lainnya. Berikut 
beberapa harapan dari Bapak Kasiyanto selaku debitur KUR Bank BRI agar bisa dipertimbangkan 
oleh Bank BRI yaitu bunga rendah, sehingga tidak berat untuk pembayaran angsuran.



DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Jawa Timur

Nama    :  Mochammad Erfan  
Alamat    :  usun Kauman RT 06/RW 02 sepunden, 
      Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Usia    :  36 tahun 
Sektor Usaha   :  Produksi pembuat tempe 
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 25.000.000,-
No Hp    : 081336781082

Bapak Erfan (36 tahun) telah mendirikan usaha di bidang produksi sejak tahun 2010 atau 8 tahun 
silam. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 2 juta menggunakan modal pribadi, 
dan sampai saat ini omzet per bulan mencapai kurang lebih sekitar Rp. 18 juta. Jumlah karyawan 
yang bekerja kepada Bapak Erfan adalah sebanyak 1 orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Bapak 
Erfan berupa pembuat tempe. Setiap harinya pendapatan Bapak erfan  berkisar Rp 1,2 jt untuk 
pendapatan kotor dan Rp 600 ribu untuk pendapatan bersih.

Bapak Erfan menerima pinjaman KUR Mikro dengan plafon sebesar Rp. 15 juta. Bapak Erfan men-
gangsur pinjaman KUR nya setiap bulan dengan bunga 0,75% flat menurun. Bapak Erfan mengaku 
baru pertama kali menerima pinjaman KUR. Informasi mengenai KUR diterima oleh Bapak Erfan 
dari marketing Bank BRI. Setiap bulan Bapak Erfan mengangsur Rp 685 ribu. 

Proses pengajuan KUR ke Bank BRI menurut Bapak Erfan tidak sulit, bahkan dibilang mudah. 
Selain itu, proses pengajuan dan pencairan KUR di Bank BRI tidak membutuhkan waktu lama 
maksimal sekitar 1 minggu. Dalam proses pengajuan KUR ini, Bapak Erfan tidak diminta untuk 
menyerahkan agunan tambahan. 
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Sulawesi Selatan

Nama    :  Sumiyati
Alamat    :  Jl. Andi Tonro LR. I B No. 61A, Makassar 
Usia    :  38 tahun 
Sektor Usaha   :  Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 25.000.000,-
No Hp    :  085397875865

Ibu Sumiyati (38 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahan sejak tahun 2003. Modal awal 
usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 500.000 dan sampai saat ini omzet per bulan mencapai 
Rp. 45 juta (atau per harinya sebesar Rp. 1,5 juta). Jumlah karyawan yang bekerja untuk Ibu Sumi-
yati adalah sejumlah 5 orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Ibu Sumiyati adalah usaha kue 
kering. Ibu Sumiyati mendapatkan resep kue kering dari tantenya dalam melakukan kreasi untuk 
produk-produk kue kering tersebut.

Ibu Sumiyati menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 25 juta dengan jangka waktu 
pembayaran selama 3 tahun sejak tahun 2017. Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Ibu 
Sumiyati mengangsur pinjaman KUR-nya dengan cicilan sebesar Rp 880.000 setiap bulan. Ibu 
Sumiyati mengaku baru pertama kali menerima pinjaman KUR. Informasi mengenai KUR diterima 
oleh Ibu Sumiyati dari Ketua Asosiasi UKM Makassar. 

Keputusan mengajukan KUR oleh Ibu Sumiyati didasari karena ingin menambah oven baru. Selain 
itu, beliau merasakan bahwa program KUR dapat bermanfaat dalam hal pengembangan usaha. 
Dalam proses pengajuan KUR, Ibu Sumiyati tidak diminta untuk menyerahkan agunan tambahan. 
Mengenai akses terhadap Lembaga Keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat 
tinggal Ibu Sumiyati, terdapat Bank Komersial yang mudah untuk ditemui. Selama ini Ibu Sumiyati 
menabung uang di Bank Komersial seperti Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank Sulselbar.
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Sulawesi Selatan

Nama    :  Saleh
Alamat    :  Jl. Andi Tonro LR. I B No. 61A, Makassar 
Usia    :  50 tahun 
Sektor Usaha   :  Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 25.000.000,-
No Hp    :  085397875865

Bapak Saleh (50 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahan sabun cuci sejak tahun 2010. 
Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 500.000 dan sampai saat ini omzet per bulan 
mencapai Rp. 16 juta (atau per harinya sebesar Rp 1,5 juta). Jumlah karyawan yang bekerja untuk 
Bapak Saleh adalah sejumlah 5 orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Bapak Saleh adalah sabun 
cuci yang terdiri dari sabun cuci piring, parfum laundry, shampoo laundry, semir ban mobil. 
Produk sabun cuci Bapak Saleh terdiri dari 3  macam yaitu Top Lemon, Lemon Klin, Full Lemon.

Di tahun pertama bapak Saleh baru memproduksi 100 dus sehari (4 lusin) dan hingga  saat ini, 
bapak Saleh dapat memproduksi lebih dari 170 dus setiap harinya. Harga untuk setiap botolnya 
pun berbeda-beda tergantung banyaknya bahan kimia yang diberikan di sabun cuci tersebut sep-
erti yang paling murah adalah produk Lemon Klin yang dihargai 3 ribu rupiah, Top Lemon yang 
dihargai 4 ribu rupiah dan Full lemon yang dihargai 5 ribu rupiah perbotolnya .

Bapak Saleh menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 25 juta dengan jangka waktu 
pembayaran selama 4 tahun sejak tahun 2017. Dengan suku bunga sebesar 7% per tahun, Bapak 
Saleh mengangsur pinjaman KUR-nya dengan cicilan sebesar Rp 8.300.000 setiap bulan selama 4 
tahun. Bapak Saleh mengaku baru pertama kali menerima pinjaman KUR. Informasi mengenai 
KUR diterima oleh Bapak Saleh dari anak saudaranya yang bekerja di Bank BRI. 
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Kepulauan Riau

Nama    : Suprapto 
Alamat    : Kampung Belian RT 03 RW 02, Kota Batam 
Usia    : 47 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 25.000.000,-
No Hp    : 085834564561

Bapak Suprapto (47 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahan tempe sejak tahun 2012. 
Modal awal usaha pada waktu itu adalah hanya sebesar Rp. 500 ribu dan sampai saat ini omzet per 
bulan dapat mencapai hingga Rp. 10 juta. Jumlah karyawan yang bekerja untuk Bapak Suprapto 
adalah sejumlah 3 orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Bapak Suprapto adalah usaha produksi 
dan pengolahan kedelai menjadi tempe. Harga jual tempe yang beliau produksi perbuahnya 
adalah berkisar diantara Rp 1000-Rp 1500, dengan konsumen beliau adalah reseller yang 
melakukan  penjualan kembali kepada konsumen lanjutan.

Bapak Suprapto menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 25 juta dengan jangka waktu 
pembayaran selama 2 tahun sejak tahun 2018. Dengan suku bunga sebesar 7% per tahun, Bapak 
Suprapto mengangsur pinjaman KUR-nya sebesar Rp 1.105.000 per bulan dengan bunga 0,3%  flat 
(perbulan). Bapak Suprapto mengaku baru pertama kali menerima pinjaman KUR. Informasi 
mengenai KUR diterima oleh Bapak Suprapto dari kerabat dan Saudara yang telah menerima 
KUR. 

Keputusan mengajukan KUR oleh Bapak Suprapto didasari karena suku bunga KUR yang lebih 
rendah dibandingkan dengan program  kredit lain. Selain itu, beliau merasakan bahwa program 
KUR dapat bermanfaat dalam hal pengembangan usaha terutama terkait tambahan permodalan. 
Dalam sehari, secara rata-rata omzet penjualan Bapak Suprapto dengan waktu penjualan sejak 
pukul 12.00 dini hari hingga pukul 08.00-09.00 pagi dapat mencapai Rp 700 ribu. Adapun estimasi 
biaya produksi adalah sebesar 40% dari total omzet. Dalam proses pengajuan KUR, Bapak 
Suprapto tidak diminta untuk menyerahkan agunan tambahan.  
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Kepulauan Riau

Nama    : Purwanto 
Alamat    : Bengkong Harapan 1 Blok F No 54, Batam. 
Usia    : 56 Tahun
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 25.000.000,-
No Hp    : 082171565601

Bapak Purwanto (56 tahun) telah mendirikan usaha di sektor industri pengolahan sejak tahun 
2008 atau sejak 10 tahun silam. Modal usaha yang dibutuhkan setiap bulannya sekitar Rp 10 juta, 
sertadengan omzet per bulan dapat berkisar antara Rp 60 – 70 juta. Jumlah karyawan yang beker-
ja untuk Bapak Purwanto adalah sejumlah 2 orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Bapak Pur-
wanto adalah produksi beraneka ragam kerupuk. Bentuk usaha beliau dapat dikategorikan 
sebagai usaha perseorangan. 

Bapak Purwanto untuk Tahun 2017 menerima pinjaman KUR Mikro dengan plafon sebesar Rp. 25 
juta untuk tenor pinjaman selama 1 tahun (cicilan per bulan sekitar Rp 2 juta dengan suku bunga 
bunga 0,33%  flat menurun). Bapak Purwanto mengaku sudah 2 (dua) kali memperoleh pinjaman 
KUR, dengan pinjaman KUR sebelumnya adalah juga sebesar Rp 25 juta pada Tahun 2011 dengan 
tenor pinjaman selama 2 Tahun dan tingkat suku bunga flat sebesar 1,025% per bulan. Informasi 
mengenai KUR diterima oleh Bapak Purwanto dari kolega yang memiliki informasi terkait KUR 
atau sudah menjadi debitur KUR.

Bapak Purwanto membeli bahan baku pembuatan kerupuk dari agen yang membeli suplai bahan 
baku kerupuk dimaksud dari Pulau Jawa. Bahan baku tersebut dijemur terlebih dahulu sebelum 
dilakukan penggorengan, namun untuk musim hujan bahan baku dimaksud dipanggang pada 
oven secara berkala terlebih dahulu sebelum digoreng (mengingat minimnya sinar matahari 
pada musim hujan). Harga bahan baku kerupuk berkisar diantara Rp 8 – 15 ribu per kg (tergantung 
dari jenis kerupuknya), namun harga jual adalah sejumlah Rp 26 ribu per kg untuk semua jenis 
kerupuk. Untuk melakukan penggorengan kerupuk, setiap harinya dibutuhkan 81 liter minyak (3 
jerigen), dengan harga per jerigen minyak dapat mencapai Rp 225 ribu. Setiap harinya Bapak Pur-
wanto dapat menjual 1 kuintal kerupuk atau omzet harian sejumlah Rp 2,6 juta.
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Kepulauan Riau

Nama    : Mayda (Keripik Singkong 3 Serangkai) 
Alamat    : Sumber Jadi, Batam.  
Usia    : 47 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan 
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 250.000.000,-
No Hp    : 081270582301

Ibu Mayda (47 tahun) telah mendirikan usaha pada sektor industri pengolahan sejak tahun 2001 
atau 17 tahun silam. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 500 ribu dan sampai saat 
ini omzet per bulan mencapai kurang lebih sekitar Rp. 60 – 75 juta. Jumlah karyawan yang bekerja 
untuk Ibu Mayda adalah sejumlah 4 orang (termasuk Ibu Mayda dan Suami). Bentuk usaha yang 
dimiliki oleh Ibu Mayda adalah berupa usaha keripik singkong, keripik pisang, serta keripik ubi 
dengan berbagai varian rasa. 

Ibu Mayda menerima pinjaman KUR Ritel (KUR Kecil) dengan plafon sebesar Rp. 250 juta pada 
Tahun 2017 dengan jangka waktu pembayaran selama 5 tahun. Dengan suku bunga sebesar 9% per 
tahun, Ibu Mayda mengangsur pinjaman KUR nya setiap bulan dengan cicilan perbulan sebesar 
sekitar Rp 3 juta dengan suku bunga 3,56%  flat menurun per bulannya. Pinjaman KUR Ibu Mayda 
tersebut merupakan pinjaman keduanya setelah pinjaman  KUR Tahun 2016 dengan  plafon sebe-
sar RP 150 juta dan tenor pinjaman 4 tahun telah lunas (dalam jangka waktu setahun). Informasi 
mengenai KUR diterima oleh Ibu Mayda dari Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Daerah Provinsi 
Kepulauan Riau ketika dilakukan pameran dan eksibisi penjualan keripik singkong oleh tim Ibu 
Mayda pada Dinas tersebut.

Dalam memproduksi keripik pada usahanya, Ibu Mayda membutuhkan 3-4 dus minyak yang harga 
per dusnya dapat mencapai Rp 126 ribu. Produksi keripik singkong, keripik pisang, serta keripik 
ubi dari Ibu Mayda per bulannya dapat mencapai 5 ton, dengan harga jual keripik bervariasi dari Rp 
10 – 20 ribu tergantung dari varian rasa dan bahan baku yang digunakan.Untuk membantu proses 
pemasaran, Ibu Mayda bersama suami menggunakan mobil pribadi yang telah diberikan branding 
“Keripik 3 Serangkai” untuk mendistribusikan keripik-keripik yang siap jual ke pasar dan mas-
yarakat.
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Proses pengajuan KUR ke Bank BRI  menurut Ibu Mayda tidak sulit, bahkan dibilang mudah dan 
cepat. Selain itu, proses pengajuan dan pencairan KUR di Bank BRI tidak membutuhkan waktu 
lama (maksimal sekitar 1 minggu). Dalam proses pengajuan KUR ini, Ibu Mayda diminta untuk 
menyerahkan agunan tambahan berupa sertifikat untuk 2 rumah yang dimilikinya. Ibu Mayda 
tertarik untuk mengajukan KUR karena suku bunga KUR lebih rendah dibandingkan dengan pro-
gram kredit (komersial) lainnya. 

 Beberapa kendala yang dihadapi oleh Ibu Mayda terkait pelaksanaan dan proses 
bisnisnya meliputi proses pemasaran yang adakalanya cukup sulit ketika demand sedang 
menurun, serta belum optimalnya pembukuan keuangan dari Ibu Mayda dalam menjalankan 
usahanya. Berdasarkan penuturan dari Ibu Mayda dan suami, pernah terdapat informasi yang 
“membingungkan” yang pernah disampaikan oleh tim marketing salah satu Bank pada sebuah 
seminar. Pada seminar tersebut disampaikan oleh tim dimaksud bahwa untuk mendapatkan 
KUR Ritel (KUR kecil berdasarkan ketentuan KUR baru) hingga Rp 250 juta, maka tidak dibutuh-
kan agunan tambahan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUR pada Permenko No 9 
Tahun 2016 sebagaimana diubah pada Permenko No 11 Tahun 2017 dan telah diklarifikasikan 
kepada Ibu Mayda beserta Suami. Ibu Mayda memberikan masukan untuk kedepannya segmen-
tasi sektor-sektor yang dapat dibiayai KUR untuk dapat lebih diperluas lagi.

 Selain itu berdasarkan penuturan beliau, hanya terdapat Bank Komersial di lingkungan 
kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan dalam rangka aksesi terhadap Lembaga Keuan-
gan. Selama ini Ibu Mayda menabung uang di Bank Komersial (Bank BRI). Ibu Mayda saat ini juga 
tidak menjadi anggota Koperasi/ Unit Simpan Pinjam/ BMT.
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Sulawesi Utara

Usaha pembuatan cone ice cream ini awalnya dirintis oleh Bapak Mulaiada Haloho pada tahun 
2009. Pria berusia 51 tahun ini telah mempekerjakan karyawan sebanyak 6 orang pekerja. Per-
jalanan kemitraan dengan Bank BRI dimulai pada tahun 2017, melalui informasi langsung dari 
bank BRI, Bapak Joni memulai menjadi debitur KUR Mikro dengan nilai pinjaman sebesar Rp 25 
juta yang digunakan untuk tambahan modal usaha untuk peremajaan alat-alat produksi pem-
buat cone ice cream. Untuk alat – alat pembuatan cone ice cream ini, Bapak Mulaiada Haloho 
mendatangkan langsung dari daerah Sukabumi, Jawa Barat.

Sampai saat ini beliau memperoleh omzet penjualan rata-rata RP 150 juta perbulan, namun 
yang menjadi masalah adalah ketersediaan pegawai yang cekatan dalam memproduksi cone 
ice cream karena proses dibuat secara manual sehingga membutuhkan tenaga kerja terlatih 
dan memiliki daya tahan yang tinggi dalam membuat cone ice cream.  Untuk pangsa pasar 
produk di kota Manado beliau tidak mengalami kendala karena di Manado ia hampir tidak memi-
liki pesaing dan ia terpilih sebagai distributor cone untuk perusahaan-perusahaan ice cream 
besar yang ada di Kota Manado. Bapak Mulaiada Haloho berpendapat bahwa program KUR 
dengan bunga pinjaman yang sebesar 7% saat ini sangat membantu meringankan beban usaha 
dan mendorong perkembangan serta pertumbuhan usaha industri kecil seperti yang ia miliki 
saat ini.  
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Sulawesi Utara

Sulton Jusuf, Debitur KUR Usaha Pembuatan Tempe di daerah Karombasan Selatan Lingkungan 
III, Manado. Usaha pembuatan Tempe ini dirintis oleh Bapak Jusuf sejak tahun 2008 dengan 
mempekerjakan karyawan sebanyak 3 orang karyawan. Perjalanan kemitraan dengan Bank 
BRI melalui informasi dari Bank BRI secara langsung, Bapak Jusuf memulai menjadi debitur 
KUR dengan nilai pinjaman sebesar Rp 25 juta yang digunakan untuk tambahan modal usaha 
khususnya untuk pengadaan kulit buah pala yang digunakan untuk perebusan kedelai. Sampai 
saat ini beliau memperoleh omzet penjualan rata-rata sebesar Rp. 30 juta perbulan, namun dari 
sisi supplier bahan baku pembuatan Tempe yang menjadi masalah adalah ketersediaan kulit 
buah pala yang langka yang mengakibatkan fluktuasi harga kulit buah pala, adapun alasan 
penggunaan kulit buah pala dalam proses perebusan kedelai karena api yang dihasilkan kulit 
buah dapat bertahan lama.  

Untuk pangsa pasar produk di kota Manado beliau tidak mengalami kendala dan ia telah berha-
sil menyuplai produk Tempenya di Kota Manado dan sekitarnya. Menurut beliau program KUR ini 
dengan suku bunga pinjaman yang sebesar 7% saat ini sangat membantu meringankan beban 
usaha dan mendorong perkembangan serta pertumbuhan usaha industri mikro, kecil dan 
menengah.
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Sulawesi Utara

Fitje Rumangkang, Debitur KUR Usaha Klapertart di daerah Tanjung Piayu, Manado Usaha Klap-
ertart ini awal dirintis oleh Ibu Fitje Rumangkang sejak tahun 1990 hingga saat ini dan telah 
mempekerjakan karyawan sebanyak 6 orang. Melalui informasi dari Bank BRI yang menawar-
kan program pembiayaan KUR untuk pengembangan usahanya, Ibu 57 tahun ini mulai menjadi 
debitur KUR pada tahun 2017 dengan nilai pinjaman sebesar Rp 400 juta dengan jangka waktu 5 
tahun. Pinjaman KUR digunakan sebagai tambahan modal usaha untuk merenovasi tempat 
usaha, membeli oven dan lemari pendingin. Ibu Fitje Rumangkang menggunakan sertifikat 
rumah beliau sebagai agunan pinjaman kepada Bank.

Sampai saat ini Ibu Fitje Rumangkang memperoleh omzet penjualan rata-rata RP 180 juta per-
bulan, namun meningkatnya harga bahan baku untuk pembuatan Klapertart menjadi kendala 
dalam usaha bisnis Klapertartnya.  Untuk pemasaran produk di kota Manado beliau tidak men-
galami kendala. Ibu Fitje Rumangkang berharap program KUR dapat terus dilanjutkan karena 
dengan suku bunga pinjaman yang dirasa cukup rendah sebesar 7% saat ini sangat membantu 
meringankan beban usaha dan mendorong perkembangan serta pertumbuhan usaha industri 
kecil. Ia berharap informasi mengenai program pembiayaan KUR ini dapat diketahui oleh 
seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.
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DEBITUR KUR BRI
Perdagangan Nusa Tenggara Barat

Nama    :  Ani
Alamat    :  Midang, Senggigi 
Usia    :  30 tahun 
Sektor Usaha   :  Perdagangan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp25.000.000,-
No Hp    :  081907929503

Ibu Ani (30 tahun) telah berjualan mutiara sejak tahun 2010. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Ibu 
Ani adalah perdagangan mutiara air tawar dan mutiara air laut. Awalnya Ibu Ani berjualan mutiara 
secara asongan di pinggir pantai. Kini usaha beliau berkembang dan Ibu Ani mampu membuka 
kios yaitu Evie Pearl di Mataram dan membuka lapangan pekerjaan untuk dua orang pekerja. 
Modal awal usaha adalah modal pribadi dan KUR. Ibu Ani pernah mendapatkan bantuan permoda-
lan berua hibah dari turis asing sebesar $100 beberapa tahun yang lalu.

Pengajuan KUR didasari karena ingin mengembangkan usaha terutama untuk tambahan per-
modalan pembelian mutiara selain itu karena suku bunga KUR yang lebih rendah dibandingkan 
dengan program  kredit lain. Dalam sehari, rata-rata omzet penjualan Ibu Ani dengan waktu pen-
jualan sejak pukul 08.00 hingga pukul 20.00 dapat mencapai Rp 500 ribu. Mutiara tersebut dijual 
mulai harga Rp35.000 sampai dengan Rp1.000.000an. Omzet Evie Pearl mencapai Rp15.000.000 
per bulan. Pelanggan Ibu Ani adalah pedagang mutiara asongan dan turis, baik turis lokal maupun 
mancanegara. Ibu Ani menjual mutiara secara langsung kepada pelanggan di kios (tidak melalui 
online). Untuk sertifikat mutiara dibuat sendiri oleh Ibu Ani.

Ibu Ani menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp25 juta dengan agunan BPKP sepeda 
motor dengan jangka waktu pembayaran 2 tahun sejak tahun 2018. Proses pencairan KUR terse-
but adalah dua hari dan tidak dikenakan biaya tambahan oleh BRI. Sebelumnya pada tahun 2016, 
Ibu Ani pernah menerima KUR dengan skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dengan tenor dua 
tahun (telah dilunas), pinjaman sebesar Rp25 juta. Informasi mengenai KUR diterima oleh Ibu Ani 
secara langsung dari BRI.
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Uang pinjaman KUR tersebut digunakan untuk membeli bahan baku/stok barang dagangan dari 
Daerah Pagutan dan Bali. Ibu Ani mendapat mutiara utuh dan dirangkai sesuai pesanan. Mutiara 
tersebut dibeli oleh Ibu Ani secara tunai setiap bulan. Mengenai akses terhadap Lembaga Keuan-
gan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat tinggal Ibu Ani, terdapat Bank Komersial 
yang mudah untuk ditemui. Selama ini Ibu Ani menabung uang di Bank Komersial dan sebagian 
menyimpannya di rumah. Ibu Ani menyampaikan agar program KUR dapat terus diperpanjang 
karena sangat membantu untuk pengembangan usaha mikro.
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Nusa Tenggara Barat

Nama    : Hamidah
Alamat    : Jalan Raya Senggigi Meninting 
Usia    : 34 Tahun
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp200.000.000,-
No Hp    : 081939872823

Ibu Hamidah (34 tahun) telah mendirikan usaha di sektor industri pengolahan sejak tahun 2011 
atau sejak 7 tahun silam. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Ibu Hamidah adalah produksi meubel 
atau furnitur. Ibu Hamidah mengikuti jejak orang tua yang sebelumnya juga menjual meubel. 
Sebelumnya orang tua Ibu Hamidah adalah debitur KUR.

Modal awal usaha meubel adalah modal pribadi. Modal yang dibutuhkan setiap bulannya sekitar 
Rp150 juta. Omzet yang dapat dicapai adalah sekitar Rp200–300 juta per bulan, atau mendapatkan 
2 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Jumlah karyawan Ibu Hamidah adalah 4 orang dengan 
upah Rp2 juta per minggu per orang. Biaya sewa tempat Rp150 juta per tahun. Ibu Hamidah mener-
ima pinjaman KUR sejak tahun 2018 yaitu KUR Kecil dengan jumlah pinjaman sebesar Rp200 juta 
dengan tenor pinjaman 3 tahun (cicilan per bulan sekitar Rp 6,4 juta) dengan agunan berupa serti-
fikat tanah sebesar Rp100 juta.

Ibu Hamidah membeli bahan baku pembuatan furnitur dari Pasuruan dengan biaya sekitar Rp 150 
juta. Bahan baku tersebut didatangkan sekitar 1,5−2 bulan sekali. Ibu Hamidah biasanya memoles 
dan mengecat furnitur tersebut di tempat produksi. Setelah itu, Ibu Hamidah menampilkan furni-
tur di showroom di lokasi lain dan menyediakan katalog furnitur. Selain menjual di showroom, Ibu 
Hamidah menjual furnitur dengan e-commerce. Umumnya pelanggan furnitur Ibu Hamidah 
adalah hotel dan restoran. Ibu Hamidah mengatakan bahwa pemasaran furnitur tersebut sampai 
ke Dubai. Ibu Hamidah menyatakan penjualan pada Bulan Ramadan umumnya mengalami 
kenaikan. Ibu Hamidah menyatakan bahwa industri furnitur di Mataram belum sebanyak seka-
rang. Nilai stok furnitur saat ini diperkirakan mencapai Rp 1 Miliar.
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DEBITUR KUR BRI
Industri Pengolahan Nusa Tenggara Barat

Nama    : Jamaludin  
Alamat    : Ireng Laut Utara, Lombok  
Usia    : 40 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan 
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 500.000.000,-
No Hp    : 081933129103

Bapak Jamaludin (40 tahun) mendirikan usaha pada sektor industri pengolahan yatiu pengolahan 
ikan fillet. Usaha Bapak Jamaludin berdiri sejak tahun 2005 bernama ST Fish. Awal mula usaha 
Bapak Jamaludin berjualan di pasar sekitar 1−2 bak ikan. Kini usaha Bapak Jamaludin telah 
berkembang menjadi usaha rumahan.

Modal awal usaha pada waktu itu adalah modal pribadi. Kini, omset yang dapat diterima Bapak 
Jamaludin per bulan mencapai Rp50 juta namun pada musim buruk omset yang didapatkan turun 
menjadi sekitar Rp15-20 juta. Dengan usahanya tersebut, Bapak Jamaludin mampu menciptakan 
lapangan pekerjaan untuk 7 orang. Bapak Jamaludin menyatakan pernah mempekerjakan 15 
orang saat permintaan ikan fillet meningkat. Bapak Jamaludin memasarkan produk olahannya 
kepada hotel-hotel, smart club, rumah makan yang berada di Lombok.

Bapak Jamaludin membeli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Bima, Sumbawa, dan beberapa 
daerah lain. Ikan olahan Bapak Jamaludin. Bapak Jamaludin sejak lulus SD sudah belajar memo-
tong ikan dan ikut membantu nelayan. Bapak Jamaludin menerima pinjaman KUR Kecil dengan 
jumlah pinjaman Rp500 juta pada Juli 2017 dengan jangka waktu pembayaran selama 3 tahun 
dengan agunan tiga sertifikat (tanah, rumah dan gudang). Uang pinjaman tersebut digunakan 
untuk membeli lahan sebagai tempat usaha. Hal tersebut dikarenakan perkembangan usaha 
dikhawatirkan mengganggu masyarakat karena Bapak Jamaludin mengolah ikan di perkampun-
gan. 
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Sebelum pinjaman KUR Bapak Jamaludin pernah beberapa kali mendapatkan pinjaman dari BRI 
sebesar Rp50 juta dengan tenor 1 tahun, Rp100 Juta dengan tenor 2 tahun, pinjaman Kupedes 
Rp300 juta dengan tenor 3 tahun. Bapak Jamaludin mengetahui Program KUR dari pegawai BRI. 
Menurut Bapak Jamaludin, proses pengajuan KUR ke BRI cukup mudah dan cepat yaitu tiga hari. 
Dalam proses pengajuan KUR ini, Bapak Jamaludin diminta untuk menyerahkan agunan tambah-
an berupa 3 sertifikat tanah.

Akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat tinggal 
Bapak Jamaludin cukup baik. Hal tersebut dikarenakan terdapat bank komersial dan BPR yang 
mudah untuk ditemui. Bapak Jamaludin menabung di beberapa bank komersial seperti BRI, BNI, 
Mandiri dan BCA menyesuaikan dengan para pelanggan. Bapak Jamaludin saat ini juga tidak men-
jadi anggota Koperasi/ Unit Simpan Pinjam/ BMT. Bapak Jamaludin mengaku merasa terbantu 
dengan Program KUR.
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Bank BNI
Tahun 2016
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Nama    :  Susilowati
Alamat    :  Jl. Raya Bandungan-Ambarawa
Usia    :  48 Tahun
Sektor Usaha   :  Perdagangan (Pedagang Grosir Kue Kering)
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 120.000.000,-
Bank    :  BNI

Ibu Susi memperoleh KUR Ritel BNI sebesar Rp.120.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Rumah 
dan BPKB Mobil, pinjaman dimaksud digunakan untuk menambah modal usaha grosir kue kering 
dan mengembangkan lokasi usaha. Ibu Susi sudah menjalankan usahanya ini sejak tahun 2013 
dengan jumlah pekerja sebanyak 5 (lima) orang. Data yang diunduh Tim dari SIKP sesuai dengan 
data di lapangan. Omzet yang didapat oleh Ibu Susi sebesar Rp. 200.000.000,- s.d Rp.300.000.000 
untuk 1 (satu) bulannya. Jangka waktu KUR yang diterima Ibu Susi adalah 4 tahun.

DEBITUR KUR BNI
Perdagangan Jawa Tengah

54 Profil Debitur
Kredit Usaha Rakyat

Profil Debitur

2016Debitur KUR
Foto Kunjungan

Dokumentasi



Nama    :  Muhaedi
Alamat    :  Semarang
Usia    :  55 Tahun
Sektor Usaha   :  Perikanan (Budidaya Ikan Lele)
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 200.000.000,-
No Hp    :  082115386164
Bank    : BNI

Pak Muhaedi adalah pensiunan pegawai angkasa pura II yang beralih profesi untuk mengisi waktu 
luangnya di hari tua dengan memulai usaha budidaya ikan lele sejak tahun 2012 dengan modal 
pribadi untuk membeli bibit/benih ikan lele. Beliau mendapatkan KUR Ritel BNI sebesar Rp. 200 
juta untuk membeli benih ikan lele dan memperbaiki kolam ikan lele. Jangka waktu KUR yang 
diterima Pak Muhaedi adalah 4 tahun. Keuntungan yang didapat oleh Pak Muhaedi sebesar Rp. 
8.000.000,setiap bulannya. Pemasaran ikan lele Pa Muhaedi tidak perlu dibawa ke pasar justru 
para pembeli yang mendatangi rumah Pak Muhaedi untuk memesan ikan lele.

DEBITUR KUR BNI
Perikanan Jawa Tengah
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Nama    : Nafisah
Alamat    : Ngaliyan
Usia    : 31  Tahun
Sektor Usaha   : Perdagangan (Toko Busana Muslim)
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 160.000.000,-
Bank    : BNI

Ibu Nafisah memulai usaha produksi toko busana muslim sejak tahun 2014 dengan modal pribadi. 
Usaha tersebut telah dimulai oleh Ibu Nafisah tahun 2016 Ibu Nafisah mendapatkan KUR Ritel BNI 
sebesar Rp. 160 juta dengan jangka waktu 3 tahun untuk mengembangkan usahanya. Agunan yang 
diminta adalah sertifikat rumah dan tanah, namun perikatan dilakukan sebesar nilai pinjaman. 
Toko busana muslim ibu Nafisah ini cabang yang ke 3 (tiga). Omzet yang diperoleh ibu Nafisah 
sebesar Rp. 30 juta setiap bulannya dengan jumlah pegawai sebanyak 10 (sepuluh) orang.

DEBITUR KUR BNI
Perdagangan Jawa Tengah
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Nama    : Nadirin
Alamat    : Moro Rembang
Usia    : 50 Tahun
Sektor Usaha   : Perikanan (Air Tawar dan Asin)
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 5.000.000,-
Bank    : BNI

Bapak Nadirin memperoleh KUR Mikro BNI untuk menambah modal usaha pengolahan ikan asin 
sebesar Rp. 5.000.000,- dengan tenor 2 tahun tanpa agunan tambahan. Pak Nadirin sudah men-
jalankan usahanya sejak tahun 2006. Data yang diunduh Tim dari SIKP sesuai dengan data di lapa-
ngan. Omzet usaha pak Nadirin sebesar Rp.5.000.000 s.d Rp. 10.000.000,-/hari. Pak Nadirin debitur 
KUR lama, dan sebelumnya sudah pernah menerima pinjaman sebanyak 2 kali. 

DEBITUR KUR BNI
Perikanan Jawa Tengah
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Nama    : Sodikin
Alamat    : Moro Rembang
Usia    : 45 Tahun
Sektor Usaha   : Perikanan (Air Tawar dan Asin)
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 5.000.000,-
Bank    : BNI

Bapak Sodikin memperoleh KUR Mikro BNI untuk menambah modal usaha pengolahan ikan asin 
sebesar Rp. 5.000.000,- dengan tenor 2 tahun tanpa agunan tambahan. Pak Sodikin sudah men-
jalankan usahanya sejak tahun 2012 dengan modal sendiri pada awal memulai usaha pengolahan 
ikan asin ini. Data yang diunduh Tim dari SIKP sesuai dengan data di lapangan. Omzet usaha pak 
Sodikin sebesar Rp.4.000.000 s.d Rp. 6.000.000,-/hari. Pak Sodikin baru pertama kali mendapat-
kan KUR Mikro. 

DEBITUR KUR BNI
Perikanan Jawa Tengah
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Nama    :  Wawan Turwanto
Alamat    :  Kecamatan Mijen, Kota Semarang
Usia    :  29 Tahun
Sektor Usaha   :  Perdagangan Eceran dan Besar
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 200.000.000,-
No Hp    :  08568966536
Bank    : BNI

Bapak Wawan memperoleh KUR Ritel BRI sebesar Rp. 200.000.000,- dengan tenor 4 tahun, dan 
cicilan Rp. 5.666.000,-/bulan untuk menambah modal usaha Toko Grosir / Agen. Pak Wawan sudah 
menjalankan usaha agen/grosir sejak tahun 2011. Data yang diunduh Tim dari SIKP sesuai dengan 
data di lapangan. Omzet usaha pak wawan senilai Rp.5.000.000,-/hari. Pak Wawan merupakan 
debitur KUR lama, dan sebelumnya sudah pernah menerima pinjaman sebanyak 2 kali. 

DEBITUR KUR BNI
Perdagangan Jawa Tengah
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Nama    : Hartini
Alamat    : Laweyan, Surakarta
Usia    : 46
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 500.000.000,-
No Hp    : 082178637028
Bank    : BNI

Hartini mempunyai usaha produksi batik sejak tahun 1996 memperoleh KUR BNI pada tahun 2016 
sebesar Rp. 500.000.000,- dengan angsuran Rp. 12.400.000,-/bulan selama 4 tahun dengan jami-
nan sertifikat tanah tempat usaha. Omzet usaha Hartini senilai Rp. 200.000.000,-/bulan dan 
memiliki 19 karyawan. Pinjaman dari KUR digunakan untuk menambah stok barang, dan membu-
ka toko baru di Bengkulu. Hartini sebelumnya pernah menerima kredit komersial dari bank Dana-
mon dengan plafon terbesar senilai 300 juta. 

DEBITUR KUR BNI
Industri Pengolahan Jawa Tengah
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Nama    : Ondi Kusnadi
Alamat    : Jl. Suria Sumantri No.64
Usia    : 53
Sektor Usaha   : Perdagangan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 500.000.000,-
No Hp    : 08122101933
Bank    : BNI

Bapak Ondi mempunyai usaha digital fotocopy sejak tahun 2008 memperoleh KUR pada tahun 
2016 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan angsuran Rp. 12.500.000,-/bulan selama 4 tahun dengan 
jaminan sertifikat tanah tempat usaha. Omzet usaha pak Ondi senilai Rp. 300.000.000,-/bulan dan 
memiliki 11 karyawan. Pinjaman dari KUR digunakan untuk menambah stok barang, membeli 
komputer dan mesin foto kopi. Pak Ondi sebelumnya pernah menerima kredit komersial dari bank 
swasta dengan plafon terbesar senilai 300 juta. Data yang diunduh Tim dari SIKP sesuai dengan 
data di lapangan. 

DEBITUR KUR BNI
Perdagangan Jawa Barat
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Nama    : Taufiq Albar
Alamat    : Jl Saturnus Utara Rancasari Bandung
Usia    : 35 Tahun
Sektor Usaha   : Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 200.000.000,-
No Hp    : 082242000060
Bank    : BNI

Taufik Albar  memiliki usaha warnet sejak tahun 2003 memperoleh KUR pada tahun 2016 sebesar 
Rp. 200.000.000,- jangka waktu 4 tahun dengan jaminan sertifikat tanah. Omzet usaha Taufik 
senilai Rp. 50.000.000,-/bulan dan memiliki 5 karyawan. Pinjaman dari KUR digunakan untuk 
menambah instalasi, membeli komputer dan mesin foto kopi. Taufik sebelumnya pernah meneri-
ma pembiayaan dari BJB yaitu KUR sebesar 30 juta dan kredit komersial sebesar 90 jt. Data yang 
diunduh Tim dari SIKP sesuai dengan data di lapangan kecuali data nomer handphone.
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Nama    : Muhamad Ulri Nuramdhan
Alamat    : Jl. Bakung Endah N RT 04 RW 08 Bandung
Usia    : 30 Tahun
Sektor Usaha   : Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 20.000.000,-
No Hp    : 081290563688
Bank    : BNI

Berawal dari hobby memodifikasi mobil, Muhamad Ulri memulai usaha bengkel audio, mesin dan 
body repair sejak tahun 2012. Dia memperoleh pembiayaan KUR pada tahun 2016 sebesar Rp. 
20.000.000,- jangka waktu 2 tahun tanpa agunan tambahan. Omzet usaha Muhamad Ulri senilai 
Rp. 10.000.000,-/bulan dan memiliki 4 karyawan. Pinjaman dari KUR digunakan untuk menambah 
garasi dan membeli alat perbengkelan. Muhamad Ulri sebelumnya pernah memperoleh kredit 
konsumsi tanpa agunan dari Bank Permata pada saat dia bekerja di PT Astra. Data yang diunduh 
Tim dari SIKP sesuai dengan data di lapangan kecuali data nomer handphone.

DEBITUR KUR BNI
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Nama    : Astri Marliana
Alamat    : JL Gama No. 87 Cigadung Cibeunying, Bandung
Usia    : 29 Tahun
Sektor Usaha   : Perdagangan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 100.000.000,-
No Hp    : 08112190487
Bank    : BNI

Astri memiliki usaha kedai serabi sejak tahun 2015 memperoleh KUR pada tahun 2016 sebesar Rp. 
100.000.000,- jangka waktu 4 tahun dengan jaminan sertifikat tanah. Omzet usaha Astri senilai Rp. 
50.000.000,-/bulan dan memiliki 2 karyawan. Pinjaman dari KUR digunakan untuk menambah 
renovasi tempat usaha. Usaha kuliner ini merupakan usaha sampingan Astri yang buka hanya 
malam hari. Astri sebelumnya pernah menerima pembiayaan kredit komersial dari Bank Mandiri. 
Data yang diunduh Tim dari SIKP sesuai dengan data di lapangan.

DEBITUR KUR BNI
Perdagangan Jawa Barat
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Nama    : Adi Wiyono
Alamat    : Ruko Suci Residence A7
Usia    : 53 Tahun
Sektor Usaha   : Jasa
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 200.000.000,-
No Hp    : 081221013939

Adi Wiyono memiliki usaha laundry sejak tahun 2009 memperoleh KUR pada tahun 2016 sebesar 
Rp. 200.000.000,- jangka waktu 4 tahun dengan jaminan BPKB mobil. Omzet usaha Adi senilai Rp. 
30.000.000,-/bulan dan memiliki 3 karyawan. Pinjaman dari KUR digunakan untuk menyewa  
tempat usaha yang baru dan membeli mesin pengering. Usaha jasa laundry ini merupakan usaha 
sampingan bagi Adi yang bekerja sebagai karyawan PLN. Adi sebelumnya belum pernah mem-
peroleh pembiayaan dari bank dan mendapatkan informasi KUR dari media. Data sektor ekonomi 
di SIKP tertulis sektor pertanian, perburuhan dan kehutanan sementara di lapangan usahanya 
adalah jasa laundry 

DEBITUR KUR BNI
Jasa Jawa Barat
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Nama    : Budiman
Alamat    : Kp Babakan Sondari rt/rw 03/06
Usia    : 48 Tahun
Sektor Usaha   : Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 300.000.000,-
No Hp    : 081320654576
Bank    : BNI

Budiman memiliki usaha bengkel motor dan toko sparepart sejak tahun 2003 memperoleh KUR 
pada tahun 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- jangka waktu 4 tahun dengan jaminan sertifikat tanah. 
Omzet usaha Budiman senilai Rp. 50.000.000,-/bulan dan memiliki 5 karyawan. Informasi tentang 
KUR dia peroleh dari tetangga yang telah menjadi debitur KUR. Pinjaman dari KUR digunakan 
untuk menambah stok barang. Budiman sebelumnya pernah menerima pembiayaan kredit 
komersial dari Bank Mandiri tahun 2010 senilai 30 juta. Data sektor ekonomi di SIKP tertulis sektor 
perikanan,  sementara di lapangan usahanya adalah Bengkel dan toko spare part.
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Nama    : Lina Apriliani
Alamat    : JL Hantap Raya RT 005/014
Usia    : 34 Tahun
Sektor Usaha   : Perdagangan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 25.000.000,-
No Hp    : 085222600573
Bank    : BNI

Lina Apriliani memiliki toko kue sejak tahun 2011 memperoleh KUR pada tahun 2016 sebesar Rp. 
25.000.000,- jangka waktu 2 tahun dengan jaminan BPKB motor. Omzet usaha Lina senilai Rp. 
25.000.000,-/bulan. Informasi tentang KUR dia peroleh dari tetangga yang telah menjadi debitur 
KUR. Pinjaman dari KUR digunakan untuk membeli oven dan bahan baku. Data sektor ekonomi di 
SIKP tertulis sektor perikanan, sementara di lapangan usahanya adalah toko kue. 
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Bapak Frangky Harlindong merupakan pengusaha mikro yang memiliki usaha pengolahan 
makanan tradisional yang memulai usaha sejak tahun 2009 dengan alamat usaha di Jl. Telaga 
Warna No. 3, Taman Khayangan RT 1 RW 9, Makassar – Sulsel. Beliau menerima KUR Mikro BNI 
sebesar Rp 25 juta dengan jangka waktu 2 tahun. Omset penjualan yang diterima setiap harinya 
adalah Rp 4,8 juta. Dalam mengelola usahanya, beliau dibantu dengan 6 orang pekerja sehingga 
mampu melayani pengolahan 400 produk gogos (makanan tradisional) setiap hari. Beliau telah 
mendapat Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kecamatan setempat. Bapak Frangky merupakan 
debitur baru KUR karena selama tahun 2007 – 2014 belum pernah menerima penyaluran KUR, 
tercatat baru pada Mei 2015 beliau mendapatkan penyaluran KUR dari BNI. Dalam proses penga-
juan KUR Mikro, beliau memberikan agunan tambahan berupa BPKB motor namun tanpa perika-
tan. Biaya yang dikenakan oleh BNI dalam proses pencairan KUR tersebut terdiri dari biaya 
administrasi sebesar Rp 150 ribu dan block rekening dengan jumlah minimum sebesar angsuran 
1 bulan.

Pada prakteknya perbankan melakukan pencatatan klasifikasi sektor ekonomi pada usaha Bapak 
Frangky di sektor perdagangan. Sedangkan temuan di lapangan bahwa usahanya terdiri dari 
industri pengolahan makanan tradisional yang mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak. Hal 
tersebut menjadi perhatian khusus bagi Komite Kebijakan karena kesalahan pengklasifikasian 
usaha akan menimbulkan bias dalam perumusan rekomendasi kebijakan terkait KUR.

DEBITUR KUR BNI
Industri Pengolahan
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Ibu Meri merupakan pengusaha mikro yang memiliki usaha pengolahan makanan tradisional 
berupa kacang tanah dan jagung khas Makassar dengan merek Karuwisi (telah dipatenkan). 
Beliau memulai usaha sejak tahun 2003 dan saat ini telah dibantu oleh 2 pekerja. Pada Juni 2016 
beliau menerima penyaluran KUR Ritel sejumlah Rp 150 juta dengan jangka waktu 4 tahun dengan 
agunan tambahan berupa sertifikat rumah dengan perikatan. Biaya yang dikenakan oleh BNI 
dalam proses pencairan KUR tersebut terdiri dari biaya administrasi sebesar Rp 150 ribu dan 
block rekening dengan jumlah minimum sebesar angsuran 1 bulan.

Pada prakteknya perbankan melakukan pencatatan klasifikasi sektor ekonomi pada usaha Ibu 
Meri di sektor perdagangan. Sedangkan temuan di lapangan bahwa usahanya terdiri dari industri 
pengolahan makanan yang mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak. Hal tersebut menjadi 
perhatian khusus bagi Komite Kebijakan karena kesalahan pengklasifikasian usaha akan 
menimbulkan bias dalam perumusan rekomendasi kebijakan terkait KUR.

DEBITUR KUR BNI
Industri Pengolahan
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Ibu Hj. Emmy merupakan pedagang baju pengantin tradisional Sulawesi Selatan yang memiliki 
usaha di sebuah kios pasar tradisional di Jl. KH. Wahid Hasyim, Makassar – Sulawesi Selatan. 
Beliau menerima penyaluran KUR Ritel sebesar Rp 150 juta selama 3 tahun dengan agunan tam-
bahan berupa sertifikat kios tempat usahanya. Omset yang diterimanya dengan berdagang baju 
pengantin tradisional Sulsel sebesar Rp 10 juta per hari. Usaha tersebut dibantu oleh 6 orang 
pekerja. KUR Ritel yang diterimanya digunakan untuk membantu pengiriman barang ke wilayah di 
luar Makassar dan di wilayah Kalimantan. Sebelum menerima KUR, beliau telah menerima 
layanan keuangan dari perbankan berupa akses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dari Bank 
Panin. Namun kredit tersebut telah lunas di Januari 2015 dengan kolektabilitas lancar. Meskipun 
di lokasi usahanya terdapat banyak layanan keuangan seperti koperasi dan BPR, namun beliau 
lebih memilih mengakses KUR dengan perbankan karena lebih merasa aman dan terpercaya.

DEBITUR KUR BNI
Perdagangan Jawa Timur
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Dodi Dores mempunyai warung sembako sejak tahun 2014 memperoleh KUR pada tahun 2016 
sebesar Rp. 250.000.000,- dengan angsuran Rp. 6.222.000,-/bulan selama 4 tahun dengan jami-
nan sertifikat tanah. Omzet usaha pak Dodi senilai Rp. 600.000.000,-/bulan dan memiliki 3 
karyawan. Pinjaman dari KUR digunakan untuk menambah stok barang dan menyewa tempat 
usaha.  Dodi sebelumnya menerima KUR dari BNI dengan plafon 80 juta pada tahun 2013 dan 
belum lunas kemudian di top up dengan KUR yang baru. Data yang diunduh Tim dari SIKP telah 
sesuai dengan data di lapangan. 

DEBITUR KUR BNI
Perdagangan Sumatera Selatan

Nama    : Dodi Dores
Alamat    : Soak Simpur, Kota Palembang
Usia    : 34 Tahun
Sektor Usaha   : Perdagangan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 250.000.000,-
No Hp    : 085380758138
Bank     : BNI
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Endang Susanti memiliki usaha dagang sayuran dan pecel lele sejak tahun 2005 memperoleh 
KUR pada tahun 2015 sebesar Rp. 120.000.000,- jangka waktu 3 tahun dengan jaminan sertifikat 
tanah. Usaha dagang sayuran dilakukan pada pagi hari setelah subuh dan pecel lele dilakukan 
malam hari sehingga pada saat tim monev berkunjung, tidak terlihat aktifitas usahanya. Omzet 
usaha Endang senilai Rp. 60.000.000,-/bulan dan memiliki 2 karyawan. Berdasarkan pengakuan 
Endang, pinjaman dari KUR digunakan untuk membeli mobil untuk disewakan. Data yang diunduh 
Tim dari SIKP sesuai dengan data di lapangan kecuali pencatatan sektor usahanya.

DEBITUR KUR BNI
Perdagangan Sumatera Selatan

Nama    : Endang Susanti
Alamat    : Soak Simpur, Kota Palembang
Usia    : 34 Tahun
Sektor Usaha   : Perdagangan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 120.000.000,-
No Hp    : 0821823065
Bank     : BNI
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Ibu Sri Rahayu bersama suaminya, Bapak Sugeng (39 tahun), memulai usaha pengolahan tahu 
sejak tahun 2000 dengan modal sebesar Rp. 10 juta yang berasal dari penjualan tanah. Dalam 
kegiatan bisnisnya, Bapak Sugeng memegang peran sebagai pengelola lapangan yang bertang-
gung jawab terhadap keseluruhan proses operasional. Sedangkan Ibu Sri Rahayu berperan 
sebagai pengelola keuangan. Saat ini mereka memiliki 25 orang pekerja yang menggunakan 
sistem borongan, maksudnya adalah pekerja tersebut digaji berdasarkan kuantitas tahu yang 
dapat mereka produksi, mulai dari pengolahan kedelai menjadi tahu hingga penggorengan. Tahu 
yang mereka produksi adalah tahu putih. Bapak Sugeng memulai usahanya berbekal pengeta-
huan membuat tahu dari keluarga Ibu Sri Rahayu di Sumedang.

Usaha pengolahan tahu milik Ibu Sri Rahayu memiliki omset sekitar Rp. 7 juta per harinya dengan 
keuntungan bersih sebesar 7.14%. Produk tahu yang dijual oleh Ibu Sri Rahayu berupa tahu 
sumedang ataupun tahu pong. Sedangkan produk sisanya (ampas tahu) dijual dan dijadikan pakan 
ternak.

Ia menggunakan pedagang keliling dan pedangang tahu di pasar sebagai sarana pemasaran pro-
duknya, namun ia mengidentifikasi sebagian besar konsumennya adalah anak-anak sekolah. Hal 
tersebut mengakibatkan waktu libur anak sekolah akan menurunkan omset penjualan tahunya, 
sehingga perlu dicarikan jalan keluar lain sebagai alternatif pemasaran produk tahu Ibu Sri 
Rahayu.

DEBITUR KUR BNI
Industri Pengolahan Sumatera Utara

Nama     : Sri Rahayu
Alamat    : Jl. Mayjen Sutoyo, Sukamaju, Binjai Barat, 
      Sumatera Utara
Usia / Jenis Kelamin  : 36 tahun / P
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan (Tahu)
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 250.000.000,-
No Hp    : 081362216664
Bank    : BNI
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Kendala-kendala yang dihadapi oleh Ibu Sri Rahayu dan Bapak Sugeng dalam mengelola usahan-
ya adalah sebagai berikut:
 1. Kurangnya tenaga kerja
 2. Jika tiba waktu libur sekolah, maka penjualan tahu mereka terancam menurun
 3. Fluktuasi harga kedelai yang sebagian besar masih impor
 4. Sulitnya menerapkan teknologi baru dalam pengolahan tahu.
Bapak Sugeng dan Ibu Sri Rahayu mendapatkan KUR untuk pertama kalinya dari BNI sebesar Rp. 
250 juta dan sebelumnya belum pernah memiliki fasilitas pembiayaan, baik dari lembaga              
pembiayaan formal maupun non-formal. Mereka sebelumnya pernah mengajukan KUR ke BRI 
dan BPD Sumatera Utara, namun dari kedua bank tersebut hanya mendapatkan plafon sebesar 
Rp. 100 juta. Karena selisih plafond yang cukup besar tersebut, mereka memilih Bank BNI. Bank 
BNI juga membantu usaha Bapak Sugeng dan Ibu Sri Rahayu dalam hal pencatatan keuangan, 
sehingga historikal pembukuannya dapat diketahui dan lebih tertib. Terkait dengan penyimpanan 
dan     mengelola keuangan usahanya, Bapak Sugeng dan Ibu Sri Rahayu menggunakan Bank BNI 
dan BPD Sumatera Utara. 

Bank dapat melakukan edukasi kepada nasabah terkait usaha yang dibiayai oleh bank. Untuk 
usaha produksi tahu milik Bapak Sugeng dan Ibu Sri Rahayu, sudah seharusnya bank memberi-
kan pembinaan terkait unit produksi milik nasabah yang sudah dapat ditingkatkan kualitas dan                 
higienitasnya. Dengan kemampuan nasabah saat ini, bank dapat memberikan arahan dalam hal               
pengelolaan keuangan nasabah agar usaha nasabah lebih berkembang dan bertahan. Salah satu          
contohnya adalah perbaikan sarana produksi yang memiliki urgensi lebih tinggi dibandingkan        
kendaraan yang bersifat konsumtif.

Untuk mendapatkan KUR sebesar Rp. 250 juta, Bapak Sugeng dan Ibu Sri Rahayu menyerahkan 
agunan tambahan berupa sertifikat tanah. Agunan tambahan tersebut diikat oleh pihak bank          
sehingga membutuhkan biaya tambahan berupa biaya pengikatan, asuransi, serta materai.              
Informasi mengenai KUR diperoleh oleh Bapak Sugeng dan Ibu Sri Rahayu dari beberapa kantor 
bank yang mereka kunjungi. Mereka memilih KUR karena memiliki bunga yang murah sehingga 
dapat membantu operasional usahanya serta karena proses pengajuan yang cepat dan mudah 
kurang lebih 9 hari kalender. Mereka memberikan masukan mengenai program KUR agar tetap               
dilanjutkan dan bunga kreditnya diturunkan.
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Bapak Sumardi memiliki usaha pengolahan kerupuk mie yeye, yaitu salah satu olahan dari sing-
kong (ketela pohon) sejak tahun 2006. Usaha di bidang tersebut telah ia geluti sejak 1998 yang 
dimulai dengan usaha penggorengan kerupuk mie yeye. Baru pada tahun 2006, beliau memulai 
usaha membuat kerupuk mie yeye dan kelanting mentah berbekal pengalaman dan pengetahuan 
yang ia peroleh dari rekannya. Usaha tersebut terus berkembang hingga kini memiliki 30 orang 
karyawan. Modal yang digunakan untuk memulai proses produksi tahun 2006 sebesar Rp. 11 juta 
yang ia peroleh dari tabungan pribadi. Saat ini beliau memiliki 2 unit produksi mie yeye dan kelant-
ing serta lapangan penjemuran seluas 1,000 m2. Selain usaha kerupuk mie, Bapak Sumardi juga 
memiliki usaha penyewaan tenda dan pelaminan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat 
sekitar yang dikelola oleh anak beliau.

Pemasaran dari produknya dilakukan dalam radius 3 kilometer dari lokasi produksi melalui 
beberapa pengecer dalam bentuk mie yeye (bahan mentah) yang belum digoreng dengan merek 
Cap Bintang. Proses penggorengan akan dilakukan oleh distributor atau pengecer sebelum dijual 
lagi kepada konsumen, atau langsung dijual dalam bantuk mentah. Bapak Sumardi memiliki 
penghasilan bersih rata-rata setiap minggu sebesar Rp. 2,5 juta dari penjualan 2,100 kg mie yeye 
dan 1,050 kg kelanting dengan harga masing-masing Rp. 8,500 dan Rp. 6,500 per kg untuk pembe-
lian dalam partai besar dan Rp. 10,000 untuk penjualan ritel. Biaya gaji pegawai juga bergantung 
kepada tingkat produktivitas masing-masing pegawai (diborongkan) yang dihitung berdasarkan 
jumlah papan yang diisi penuh oleh mie yeye atau kelanting, yaitu sebesar Rp. 1,200 per papan.

DEBITUR KUR BNI
Industri Pengolahan Sumatera Utara

Nama     : Sumardi
Alamat    : Gang Musholla, Desa Tanjung Jati Dusun 11, 
       Pasar Tujuh, Binjai
Usia / Jenis Kelamin  : 59 tahun / L
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan (Kerupuk Yeye)
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 300.000.000,-
No Hp    : 085275410143
Bank     : BNI
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Terkait pengembangan usahanya, Bapak Sumardi menuturkan bahwa ia tidak mendapatkan asis-
tensi dari pemerintah setempat meskipun telah mengajukan pendampingan. Padahal menurut 
beliau, para pengusaha lah yang membantu mengembangkan ekonomi lingkungan sekitar 
melalui penyerapan tenaga kerja dan hasil bumi.

Setalah 20 tahun ber-bank bersama BRI melalui program Kupedes-nya, kemudian Bapak Sumar-
di menggunakan produk pembiayaan Bank BTPN selama 2 tahun, hingga akhirnya beralih ke pro-
gram KUR yang disediakan oleh BNI atas informasi dari rekannya. Bapak Sumardi mengakui 
bahwa program KUR membantu pengembangan usahanya karena memiliki biaya bunga yang 
lebih murah murah dibandingkan produk pembiayaan yang sebelumnya ia gunakan dan proses 
pengajuan kredit yang cepat, yaitu berkisar 4 hari.

Dengan plafon sebesar Rp. 300 juta, Bapak Sumardi menyerahkan jaminan kepada BNI berupa 
sertifikat tanah dan rumah, sehingga bank membebankan biaya tambahan berupa biaya pengika-
tan jaminan, asuransi, hingga biaya materai. Hubungan dengan bank tidak hanya untuk pem-
biayaan saja, Bapak Sumardi juga menggunakan jasa tabungan pada bank untuk menyimpan 
sebagian likuiditasnya. Selain dengan bank, Bapak Sumardi belum pernah berhubungan dengan 
lembaga keuangan non-bank lainnya seperti koperasi ataupun BMT.

Kendala utama yang dialami oleh Bapak Sumardi dalam menjalankan usaha kerupuk mie yeye 
adalah masalah ketidakpastian cuaca, karena dalam proses pengeringannya masih mengandal-
kan matahari dan angin. Bapak Sumardi pernah mencoba menggunakan mesin pengering, namun 
penampilan kerupuk mie yeye yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang ia miliki sehingga 
kembali menggunakan proses pengeringan alami. Untuk bahan baku dan pekerja, ia mengakui 
tidak menemui kendala berarti karena bahan baku ketela pohon atau singkong masih berlimpah. 
Pekerja yang ada merupakan kerabat serta tetangganya, sehingga hubungan antar pengusaha 
dan pekerja lebih dekat. Demikian halnya dengan proses pemasaran, sebagian distributornya 
adalah kerabat dari Bapak Sumardi sendiri.

Pengembangan usaha Bapak Sumardi dapat ditingkatkan dari proses pemasaran tradisional 
yang dilakukan. Pemasaran secara online menggunakan media forum penjualan online atau 
aplikasi telepon pintar dapat digunakan. Selain itu, peningkatan kualitas unit produksi seperti 
mesin pengolah ketela pohon, peningkatan mutu dan kualitas produk, kemasan yang menarik dan 
higienis masih dapat dilakukan untuk mendorong perkembangan usaha milik Bapak Sumardi.
Bapak Sumardi menyampaikan bahwa ia sangat berharap program KUR tetap berlangsung. KUR 
di mata Bapak Sumardi dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha pengusaha-pengusaha 
seperti dirinya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Ibu Enina Tarigan merupakan nasabah KUR Bank BNI yang bergerak di bidang peternakan ayam 
kampung. Usaha tersebut dimulai pada tahun 2006 dengan modal awal sebesar Rp. 25 juta yang 
berasal dari tabungan pribadi dan saat ini memiliki 4,000 ekor ayam kampung (pedaging dan 
petelur untuk bibit). Latar belakang mereka memilih usaha tersebut adalah tingginya permintaan 
ayam kampung untuk konsumsi di sekitar wilayah kediamannya serta latar belakang suaminya 
yang berpengalaman sebagai karyawan salah satu produsen pakan ternak ternama di Indonesia 
serta pendidikan peternakan dari Universitas Sumatera Utara. Ibu Enina Tarigan berperan 
sebagai pengelola keuangan dari usaha tersebut.

Omset usaha per bulan dari penjualan ayam kampung milik Ibu Enina Tarigan sebesar Rp. 80 
hingga 90 juta dengan tingkat keuntungan 15% - 20%, bergantung pada harga pakan. Penjualan 
tersebut berasal dari 2,000 ekor ayam yang berumur 2 – 3 bulan dengan berat mulai dari 0.8 – 1.5 
kg, bergantung dari permintaan konsumen. Konsumennya pun beragam, mulai dari pengusaha 
katering, rumah makan, pedagang pasar tradisional, hingga konsumen ritel di beberapa wilayah. 
Metode pengiriman ayamnya pun unik, Ibu Enina Tarigan tidak menggunakan angkutan khusus 
seperti mobil bak terbuka, namun menggunakan jasa angkutan antar daerah yang ditumpangkan 
di atap. Hal tersebut diakuinya lebih efektif dan murah.

DEBITUR KUR BNI
Pertanian, Perburuan, 
dan Kehutanan

Sumatera Utara

Nama     : Enina Tarigan
Alamat    : Jl. Pendidikan, Dusun 3, No. 15 Gg. Selamat
Usia / Jenis Kelamin  : 32 tahun / P
Sektor Usaha   : Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan/ 
      (Peternakan ayam kampung)
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 225.000.000,-
No Hp    : 08583094003
Bank    : BNI
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Untuk menghindari risiko dalam pengiriman seperti hilang, Ibu Enina Tarigan menggunakan jalur 
resmi dengan membeli tiket pada loket resmi sehingga ayam yang dikirimkan akan dijamin oleh 
pengelola angkutan. Area penjualannya belum terlalu luas karena pemasarannya masih konven-
sional (belum menggunakan media online), keterbatasan jaringan dan sistem transportasi. 
Beliau pernah mendapatkan permintaan dari luar daerah, namun terkendala pengurusan admin-
istrasi seperti karantina.

Risiko usaha yang dihadapi oleh Ibu Enina Tarigan adalah voltilitas harga ayam dan penyakit. Vola-
tilitas harga diakuinya akibat naik turunnya jumlah pasokan ayam dengan jumlah permintaan 
yang cenderung stabil. Sedangkan untuk penyakit merupakan hal yang tidak bisa dihindari, 
namun bisa diperkecil kemungkinannya dengan vaksin dan pemberian vitamin sebagai pen-
damping pakan ternak. Tingkat mortalitas (kematian) ayam dijaga di bawah level 5% untuk menja-
ga tingkat keuntungan yang diinginkan.

Bibit ayam kampung awalnya diperoleh dengan kerjasama dengan peternak lain yang memiliki 
mesin penetas. Namun untuk menjaga pasokan dan kualitas bibit, akhirnya dibudidayakan sendiri 
dengan membuat kandang khusus untuk pengembangbiakan dan membuat mesin penetas telus. 
Hal tersebut diakuinya lebih efektif karena kualitas turunan ayam bisa dijaga karena ayam yang 
dibudidayakan adalah campuran dari varian ayam Bangkok dan lokal sehingga kualitas bibit yang 
konsisten akan berperan besar dalam proses pemeliharaan selanjutnya dan penjualan.
Pakan yang diberikan oleh Ibu Enina Tarigan merupakan campuran dari dedak jagung, dedak padi, 
dan pur. Sesekali diberikan cacahan batang pohon pisang dan daun ubi untuk memenuhi kebutu-
han pakan hijauan dan antibiotik alami. Formulasi pakan tersebut dinilai efektif dalam proses 
pemeliharaan dan dari sisi biaya. Ibu Enina Tarigan mempekerjakan 2 orang, 1 orang bertugas 
menjaga kandang dan lainnya sebagai tenaga pendukung harian.

Pinjaman KUR yang diperoleh oleh Ibu Enina Tarigan merupakan fasilitas yang pertama yang 
dinikmati. Sebelumnya, Ibu Enina Tarigan maupun suaminya belum pernah menggunakan jasa 
pembiayaan bank maupun lembaga keuangan non-bank lainnya. Program KUR diketahui oleh Ibu 
Enina Tarigan dari Bank BNI dengan total plafon Rp. 225 juta dan jangka waktu 48 bulan (4 tahun) 
serta suku bunga sebesar 9%. Ibu Enina Tarigan menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah 
dan rumah senilai Rp. 400 juta, sehingga terdapat biaya tambahan berupa biaya pengikatan (no-
taris dan jaminan), asuransi, hingga biaya materai.

Dengan bunga yang ringan dan proses yang cepat hanya dalam hitungan hari, KUR dinilai oleh Ibu 
Enina Tarigan telah memberikan kemudahan dalam mengakses kebutuhan dana pengembangan 
usaha. Ibu Enina Tarigan memberikan sarannya terkait program KUR agar suku bunga yang dike-
nakan kepada nasabah dikurangi dan programnya terus dilanjutkan. Selain saran terkait KUR, Ibu 
Enina Tarigan juga menyampaikan bahwa diperlukan badan sejenis Bulog untuk mengatur salu-
ran distribusi ternak.
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Dedi Djunaedi (34 tahun) telah mendirikan usaha peternakannya sejak tahun 2010 atau tujuh 
tahun silam. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp 100 juta menggunakan modal 
pribadi, dan sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp 67,5 juta atau per harinya sebesar Rp 2,2 
juta. Jumlah karyawan yang bekerja kepada Dedi adalah sebanyak 3 orang. Bentuk usaha yang 
dimiliki oleh Dedi adalah bentuk usaha perorangan.

Dedi Djunaedi menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 250 juta dengan tenor 3 tahun 
sejak tahun 2017. Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Dedi mengangsur pinjaman KUR 
setiap bulan dengan dengan bunga 0,75%  flat menurun. Dedi mengaku baru pertama kali meneri-
ma pinjaman KUR, sebelumnya dia pernah menerima kredit wirausaha dari Bank BNI dan seka-
rang sudah lunas. Informasi mengenai KUR diterima oleh Dedi dari spanduk yang terpampang di 
kantor BNI cabang Labuan Bajo.

Proses pengajuan KUR ke BNI menurut Dedi tidak sulit, bahkan bisa dibilang mudah. Dalam 
proses pengajuan KUR ini, Dedi diminta menyerahkan agunan tambahan berupa sertipikat tanah. 
Selain itu juga terdapat biaya tambahan yang dibebankan kepada Dedi saat pengajuan KUR yaitu 
biaya administrasi sebesar Rp 500 ribu.
Keputusan mengajukan KUR oleh Dedi Djunaedi didasari karena suku bunga KUR yang rendah 
dibandingkan dengan program kredit lain dan juga tawaran dari pihak Bank yang sangat                 
meyakinkan.

DEBITUR KUR BNI
Peternakan Nusa Tenggara Timur

Nama    : Dedi Djunaedi
Alamat    : Jalan Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, 
       Kab. Manggarai Barat, NTT
Usia    : 34 Tahun
Sektor Usaha   : Peternakan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 250.000.000,-
No Hp    : 081239565527
Bank     : BNI
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Bapak Husairi adalah pria asal Jember Jawa Timur memulai usaha industri pembuatan tempe 
sejak tahun 2007. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 20  juta menggunakan 
modal pribadi, memiliki 3 orang pekerja dan sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 150 juta 
atau per harinya sebesar Rp. 5 juta. Husiari dapat memproduksi sebanyak 250 kg/hari kedelai 
dengan keuntungan rata-rata Rp.500 ribu/hari.

Husairi menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 250 juta dengan jangka waktu pem-
bayaran selama 3 tahun sejak bulan Juni 2017 dengan agunan sertifikat tanah. Dengan suku bunga 
sebesar 9% per tahun, Husairi mengangsur pinjaman KUR nya setiap bulan dengan dengan bunga 
0,75%  flat menurun. Husairi mengaku sebelumnya pernah menerima pinjaman dari BRI yang saat 
ini telah lunas. Informasi mengenai KUR diterima oleh Husairi dari marketing bank BNI yang 
datang ke pasar.

Keputusan mengajukan KUR oleh Husairi didasari karena suku bunga KUR yang lebih rendah 
dibandingkan dengan program kredit lain. Selain itu, beliau merasakan bahwa pengajuan kredit 
KUR Mikro di BNItidak terlalu sulit, pelayanannya memuaskan, proses pengajuan dan pencairan-
nya tidak membutuhkan waktu lama maksimal sekitar 1 minggu. Terdapat manfaat yang sangat 
dirasakan oleh Husairi, yaitu Suku bunga yang terjangkau dan dapat membantu dalam melakukan 
pengembangan usaha.

DEBITUR KUR BNI
Industri Pengolahan Riau

Nama    : Husairi 
Alamat    : Jl. Kayu Manis/Seminai No.144 
                   Kelurahan Sidomulyo Timur, 
        Kec Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau
Usia    : 53 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 250.000.000,-
No Hp    : 081275053657
Bank     : BNI
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Harapan yang disampaikan beliau selaku debitur KUR Bank BNI agar bisa dipertimbangkan yaitu 
Pemerintah agar dapat menjaga kestabilan harga kedelai, dapat memperoleh pembiayaan KUR 
kembali apabila telah lunas; dan biaya administrasi agar dapat dikurangi agar tidak terlalu mahal;
Mengenai akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat 
tinggal Husairi, terdapat Bank Komersial, BPR, dan Koperasi yang mudah untuk ditemui. Selama 
ini Husairi menabung uang di Bank Komersial dan memiliki layanan asuransi dari perusahaan 
asuransi nasional
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Sugondo, pria asal Demak, Jawa Tengah ini memulai usaha perkebunan kelapa sawit sejak 
mengikuti program transmigrasi yang dilakukan pemerintah pada tahun 1992. Sugondo memiliki 
lahan perkebunan kelapa sawit sebanyak 10 hektar yang saat ini pohon kelapa sawit nya sudah 
berusia 25 tahun. Namun demikian, hasil panen kelapa sawit masih cukup produktif yaitu seban-
yak 4 ton/kapling (2 ha) per bulan dengan pendapatan sebesar Rp. 6 -7 juta per bulan. Bibit kelapa 
sawit tergolong bagus karena hanya perlu waktu 4 tahun untuk bisa memper oleh hasil panen.  
Menurut keterangan Sugondo, kelapa sawitnya masih cukup produktif hingga 5 tahun kedepan 
untuk dilakukan replanting.
Bapak Seger menerima pinjaman KUR Ritel dengan plafon sebesar Rp. 300 juta pada bulan Sep-
tember pada tahun 2017 dengan jaminan sertifikat tanah. Suku bunga yang diterima sebesar 9 
persen dengan angsuran sebesar Rp. 6.209.000 selama 5 tahun. Uang hasil kredit tersebut digu-
nakan untuk membeli lahan yang sudah ditanami kelapa sawit berusia 2 tahunan. Harga lahan 
tersebut sebesar Rp. 120 juta per hektar dan Sugondo telah membeli 2 ha lahan yang berlokasi 
sekitar 5 km dari rumah Sugondo. Di daerah sugondo terdapat 21 kelompok tani yang mas-
ing-masing angggotanya berjumlah 20 orang. 

Sugondo  mendapatkan tawaran langsung dari pihak marketimg Bank BNI. Beberapa tetangga 
Sugodo pun juga telah mendapatkan KUR dari BNI. Proses pengajuan KUR ke BNI menurut Sugon-
do tidak sulit, bahkan bisa dibilang mudah. Selain itu, proses pengajuan dan pencairan KUR di BNI 
tidak membutuhkan waktu lama maksimal sekitar 1 minggu. 

DEBITUR KUR BNI
Perkebunan Riau

Nama    : Sugondo
Alamat    : Kelurahan Simpang Dua  Kecamatan Kampung Kiri Hilir, 
      Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Usia    :  48 Tahun
Sektor Usaha   : Perkebunan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 300.000.000,-
No Hp    : 081261204474
Bank     : BNI
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Bapak Soeyanto (59 tahun) menjalankan usaha depot gado-gado milik keluarganya yang telah 
didirikan sejak tahun 1960 atau 58 tahun silam. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar 
Rp. 35 juta menggunakan modal dari orang tuanya, dan sampai saat ini omzet per bulan mencapai 
Rp. 250 juta atau per harinya sebesar Rp. 20,83 juta. Hingga saat ini, Bapak Soeyanto sudah memi-
liki 30 outlet yang tersebar di Surabaya dan gresik. Total jumlah karyawan yang bekerja kepada 
Bapak Soeyanto adalah sebanyak 60 orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Bapak Soeyanto 
adalah bentuk usaha depot gado-gado.

Bapak Soeyanto menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 80 juta dengan tenor 2 tahun 
sejak tahun 2011. Dengan suku bunga sebesar 14% per tahun, Bapak Soeyanto mengangsur pinja-
man KUR nya setiap bulan dengan dengan bunga 1,17%  flat menurun. Bapak Soeyanto mengaku 
sudah empat kali menerima pinjaman KUR. Informasi mengenai KUR diterima oleh Bapak Soey-
anto dari pihak Bank BNI. Proses pengajuan KUR ke BNI menurut Bapak Soeyanto tidak sulit, 
bahkan bisa dibilang mudah. Dalam proses pengajuan KUR ini, Bapak Soeyanto diminta menyer-
ahkan agunan tambahan berupa sertipikat. Selain itu terdapat biaya tambahan yang dikenakan 
oleh penyalur berupa biaya administrasi dan notaris.

Keputusan mengajukan KUR oleh Bapak Soeyanto didasari karena suku bunga KUR yang rendah 
dibandingkan dengan program kredit lain. Terdapat dua manfaat yang sangat dirasakan oleh 
Bapak Soeyanto, yaitu proses pengajuannya cepat dan sangat membantu untuk berusaha. Bapak 
Soeyanto berharap agar manfaat KUR bisa lebih dirasakan kedepannya, ada beberapa usulan 
yang bisa dipertimbangkan yaitu program ini sangat baik sehingga perlu untuk dilanjutkan; serta 
plafon kredit ditambahkan.

DEBITUR KUR BNI
Perdagangan Jawa Timur

Nama    : Soeyanto
Alamat    : Rungkut Asri Timur 17/27 Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Usia    : 59 Tahun
Sektor Usaha   : Depot Gado-Gado
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 80.000.000,-
No Hp    : 0817328358
Bank     : BNI
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Ibu Nurul Lailatil Qodriyah (46 tahun) telah mendirikan usaha industri perdagangan dan konveksi 
sejak tahun 1995 atau 23 tahun silam. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 50 juta 
menggunakan modal pribadi, dan sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 100 juta atau per 
harinya sebesar Rp. 8,3 juta. Jumlah karyawan yang bekerja kepada Ibu Nurul adalah sebanyak 10 
orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Ibu Nurul adalah bentuk usaha perdagangan dan konveksi.
Ibu Nurul Lailatil Qodriyah menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 200 juta dengan 
tenor 4 tahun sejak tahun 2017. Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Ibu Nurul mengangsur 
pinjaman KUR nya setiap bulan dengan dengan bunga 0,75%  flat menurun. Ibu Nurul mengaku 
baru pertama kali menerima pinjaman KUR. Informasi mengenai KUR diterima oleh Ibu Nurul dari 
media.

Proses pengajuan KUR ke BNI menurut Ibu Nurul tidak sulit, bahkan bisa dibilang mudah. Dalam 
proses pengajuan KUR ini, Ibu Nurul diminta menyerahkan agunan tambahan berupa sertifikat 
rumah dan diikat hak tanggungan. Selain itu terdapat biaya tambahan yang dikenakan oleh peny-
alur berupa biaya administrasi, pengikatan, dan asuransi.

DEBITUR KUR BNI
Perdagangan Jawa Timur

Nama    : Nurul Lailatil Qodriyah
Alamat    : Tembok Dukuh 1/6, Provinsi Jawa Timur
Usia    : 46 Tahun
Sektor Usaha   : Perdagangan dan Konveksi
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 200.000.000,-
No Hp    : 081230915444
Bank     : BNI
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Bapak Syukri (42 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahan minuman sejak tahun 2012 
atau 6 tahun silam. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 25 juta menggunakan 
modal pribadi, dan sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 60 juta atau per harinya sebesar 
Rp. 2 juta. Jumlah karyawan yang bekerja kepada Bapak Syukri adalah sebanyak 4 orang. Bentuk 
usaha yang dimiliki oleh Bapak Syukri adalah bentuk usaha pengolahan minuman dari jahe.

Minuman Jahe yang dijual oleh Bapak Syukri seharga Rp 15.000 per kotak. Untuk Proses produksi 
per bulannya Bapak Syukri membutuhkan bahan utama yaitu dengan komposisi 1 ton jahe, 300 kg 
gula dan 200 kg creamer. Selain minuman jahe Bapak Syukri juga memproduksi gula merah 
dalam bentuk bubuk, jika ke pedagang retail Bapak Syukri menjual seharga Rp 10.000.

Bapak Syukri menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 25 juta dengan tenor 2 tahun 
sejak Bulan November 2016. Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Bapak Syukri mengangsur 
pinjaman KUR nya setiap bulan dengan dengan bunga 0,75%  flat menurun. Bapak Syukri mengaku 
baru pertama kali menerima pinjaman KUR. Informasi mengenai KUR diperoleh Pak Syukri dari 
Media, yaitu Televisi.

Bapak Syukri memilih pinjaman di BNI karena ditawarkan oleh pihan BNI melalui Sosialisasi KUR 
oleh BNI. Keputusan mengajukan KUR oleh Bapak Syukri didasari karena suku bunga KUR yang 
rendah dibandingkan dengan program kredit lain. Terdapat dua manfaat yang sangat dirasakan 
oleh Bapak Syukri, yaitu:
  1. Mendambah modal usaha;
  2. Meningkatkan omset penjualan;
  3. Perputaran modal/arus kas lancar

DEBITUR KUR BNI
Industri Pengolahan Sulawesi Selatan

Nama    : Syukri
Alamat    : Jalan Borong Indah, Komplek Pondok Asri, Kota Makassar
Usia    : 42 Tahun
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 25.000.000,-
No Hp    : 0811-4117-125
Bank     : BNI
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Bapak Paul (66 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahannya sejak tahun 1985 atau 18 
tahun silam. Modal awal usaha pada waktu itu dari pinjaman Bank Bukopin, dan sampai saat ini 
omzet per bulan dengan rata-rata produksi 3 tangki seharga Rp 300 juta sampai dengan Rp500 
juta. Jumlah karyawan yang bekerja kepada Bapak Paul adalah sebanyak 8 orang. Bentuk usaha 
yang dimiliki oleh Bapak Paul adalah bentuk usaha pengolahan mesin.
Bapak Paul menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 150 juta dengan tenor 5 tahun 
sejak Desember 2017. Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Bapak Paul mengangsur pinja-
man KUR nya setiap bulan dengan seharga Rp 3.113.740. Bapak Paul mengaku baru pertama kali 
menerima pinjaman KUR. Informasi mengenai KUR diterima oleh Bapak Paul dari Karyawan BNI.
Proses pengajuan KUR ke BNI menurut Bapak Paul tidak sulit, bahkan bisa dibilang mudah. Dalam 
proses pengajuan KUR ini, Bapak Paul diminta menyerahkan agunan tambahan berupa sertipikat 
tanah seluas 260 meter atau seharga Rp 2 Miliar. Selain itu terdapat biaya tambahan yang dike-
nakan oleh penyalur seharga Rp 300 ribu.
Keputusan mengajukan KUR oleh Bapak Paul didasari karena suku bunga KUR yang rendah 
dibandingkan dengan program kredit lain. Terdapat manfaat yang sangat dirasakan oleh Bapak 
Paul, yaitu:
 1. Proses pengajuannya cepat;
 2. Membantu pembelian;
 3. Membantu perputaran uang.

DEBITUR KUR BNI
Industri Pengolahan Makassar

Nama     : Paul
Alamat     : Jalan Beruang No.43, Makassar
Usia     : 66Tahun
Sektor Usaha    : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit  : Rp. 150.000.000,-
No Hp     : 0821-8700-0025
Bank      : BNI
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Bapak Suprapto (47 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahan tempe sejak tahun 2012. 
Modal awal usaha pada waktu itu adalah hanya sebesar Rp. 500 ribu dan sampai saat ini omzet per 
bulan dapat mencapai hingga Rp. 10 juta. Jumlah karyawan yang bekerja untuk Bapak Suprapto 
adalah sejumlah 3 orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Bapak Suprapto adalah usaha produksi 
dan pengolahan kedelai menjadi tempe. Harga jual tempe yang beliau produksi perbuahnya 
adalah berkisar diantara Rp 1000-Rp 1500, dengan konsumen beliau adalah reseller yang 
melakukan  penjualan kembali kepada konsumen lanjutan.

Bapak Suprapto menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 25 juta dengan jangka waktu 
pembayaran selama 2 tahun sejak tahun 2018. Dengan suku bunga sebesar 7% per tahun, Bapak 
Suprapto mengangsur pinjaman KUR-nya sebesar Rp 1.105.000 per bulan dengan bunga 0,3%  flat 
(perbulan). Bapak Suprapto mengaku baru pertama kali menerima pinjaman KUR. Informasi 
mengenai KUR diterima oleh Bapak Suprapto dari kerabat dan Saudara yang telah menerima 
KUR. 

Keputusan mengajukan KUR oleh Bapak Suprapto didasari karena suku bunga KUR yang lebih 
rendah dibandingkan dengan program  kredit lain. Selain itu, beliau merasakan bahwa program 
KUR dapat bermanfaat dalam hal pengembangan usaha terutama terkait tambahan permodalan. 
Dalam sehari, secara rata-rata omzet penjualan Bapak Suprapto dengan waktu penjualan sejak 
pukul 12.00 dini hari hingga pukul 08.00-09.00 pagi dapat mencapai Rp 700 ribu. Adapun estimasi 
biaya produksi adalah sebesar 40% dari total omzet. Dalam proses pengajuan KUR, Bapak 
Suprapto tidak diminta untuk menyerahkan agunan tambahan.  
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DEBITUR KUR BNI
Industri Pengolahan Kepulauan Riau

Nama    : Suprapto 
Alamat    : Kampung Belian RT 03 RW 02, Kota Batam 
Usia    : 47 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 25.000.000,-
No Hp    : 085834564561
Bank     : BNI
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Dalam sehari, secara rata-rata omzet penjualan Bapak Suprapto dengan waktu penjualan sejak 
pukul 12.00 dini hari hingga pukul 08.00-09.00 pagi dapat mencapai Rp 700 ribu. Adapun estimasi 
biaya produksi adalah sebesar 40% dari total omzet. Dalam proses pengajuan KUR, Bapak 
Suprapto tidak diminta untuk menyerahkan agunan tambahan.  Harapan yang disampaikan Bapak 
Suprapto selaku debitur KUR Bank BRI agar bisa dipertimbangkan oleh stakeholder KUR terkait 
meliputi : 
 1. program KUR untuk diperbanyak informasinya kepada masyarakat luas; serta
 2. untuk lebih dipermudah proses pengajuan kreditnya.
Mengenai akses terhadap Lembaga Keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat 
tinggal Bapak Suprapto, terdapat Bank Komersial yang mudah untuk ditemui. Selama ini Bapak 
Suprapto menabung uang di Bank Komersial seperti Bank BRI.
Risiko yang dihadapi oleh Bapak Suprapto dalam pengembangan usahanya adalah terkait fluktu-
asi harga bahan baku yang diperlukan dalam memproduksi tempe. Hal dimaksud berpengaruh 
terhadap aspek pengalokasian likuiditas yang dimilikinya dalam rangka memproduksi tempe 
secara harian. Bapak Suprapto saat ini juga tidak menjadi anggota Koperasi/ Unit Simpan Pinjam/ 
BMT

2018Debitur KUR
Foto Kunjungan

Dokumentasi



Bapak Joni Ong (39 tahun) telah mendirikan usaha industri pembuatan toga sejak tahun 2000. 
Usaha pembuatan toge ini awalnya dirintis oleh orang tua Bapak Joni Ong pada tahun 1995, dan 
pada tahun 2003 usaha ini diteruskan oleh Bapak Joni Ong. Pada awalnya Pria berusia 39 tahun ini 
mempekerjakan beberapa orang karyawan, namun seiring melemahnya perekonomian Kota 
Batam saat ini Bapak Joni hanya mempekerjakan 1 orang karyawan. Perjalanan kemitraan 
dengan Bank BNI dimulai pada tahun 2016, melalui informasi dari sahabat beliau yang bekerja 
sebagai pegawai BNI, Bapak Joni memulai menjadi debitur KUR Mikro dengan nilai pinjaman 
sebesar Rp 25 juta yang digunakan untuk tambahan modal usaha. Setelah memperhatikan kebu-
tuhan permintaan toge yang semakin meningkat, pada tahun 2017 beliau mengajukan kembali 
pinjaman KUR kepada BNI sebesar Rp 300 juta dengan jangka waktu 2 tahun sebagai refinancing 
tempat usaha pembuatan toge menggunakan sertifikat rumah beliau sebagai agunan pinjaman.

Sampai saat ini beliau memperoleh omzet penjualan rata-rata RP 40 juta perbulan, namun dari 
sisi supplier bahan baku toge yang menjadi masalah adalah ketersediaan kacang kedelai serta 
fluktuasi harga kacang kedelai sebagai bahan baku di pasaran.  Untuk pangsa pasar produk di 
kota Batam beliau tidak mengalami kendala dan ia telah menyuplai kebutuhan toge sehari-hari 
untuk Pasar seputar TOS 300, Pasar Mitra Raya, dan Pasar Cahaya Garden. Para pedagang sayur 
keliling lainnya di Kota Batam juga kerap mengorder toge secara langsung ke beliau dengan men-
ghubungi nomor handphone beliau di nomor 08117712912. Bapak Joni Ong berharap KUR tidak 
hanya dibatasi maksimal sebesar RP. 500 juta, karena menurut beliau program KUR ini dengan 
suku bunga pinjaman yang sebesar 7% saat ini sangat membantu meringankan beban usaha dan 
mendorong perkembangan serta pertumbuhan usaha industri kecil seperti yang ia miliki saat ini. 
Selain itu, manfaat program KUR yang dirasakan oleh Bapak Joni yaitu pengembangan usaha 
saya lebih besar dan pokok pinjaman saya cepat berkurang. Harapan Bapak Joni dari pelaksa-
naan KUR kedepan yaitu agar bunga diturunkan.

DEBITUR KUR BNI
Jasa - Jasa Kepulauan Riau

Nama    : Joni Ong
Alamat    : Bengkong
Usia    : 39 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pembuatan Toga
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 25.000.000,-
No Hp    : 08117712912
Bank     : BNI
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Yuzla Abas (Nasi Kuning Faizah dan Warung Kelontong), Debitur KUR Usaha Pembuatan Nasi 
Kuning di daerah Maasing Lingkungan III, Manado. Usaha pembuatan Nasi Kuning ini dirintis oleh 
Ibu Yuzla Abas dan keluarga sejak tahun 2008 yang dimana usaha ini ia peroleh secara 
turun-temurun dari orang tua. Sehingga dalam menjalankan usahanya ibu Yuzla hanya dibantu 
oleh anggota keluarga. Perjalanan kemitraan dengan Bank BNI dimulai pada bulan februari 2018, 
dimana pengambilan program KUR baru pertama kali dilakukan oleh ibu Yuzla yang diperoleh 
melalui informasi dari anak ibu Yuzla yang bekerja magang di Bank BNI. Ibu Yuzla memulai menja-
di debitur KUR dengan nilai pinjaman sebesar Rp 25 juta untuk 3 tahun yang digunakan untuk tam-
bahan modal usaha khususnya untuk mengembangkan usaha nasi kuning seperti pembelian 
bahan baku dan warung kelontong untuk pembelian produk-produk sembako. Selain itu dana 
KUR juga dapat digunakan untuk perluasan lahan usaha agar dapat mempermudah pembeli untuk 
mendapatkan produk nasi kuning Faizah. Bahan baku usaha tersebut dapat diperoleh dari pasar 
sekitar.

 Harga penjualan untuk nasi kuning khas manado (nasi kuning + telur + abon ikan) adalah Rp 10 
ribu /porsi sehingga omzet penjualan rata-rata ibu Yuzla atau Nasi kuning Faizah sebesar Rp 500 
ribu sehari, namun yang menjadi masalah adalah ketidakstabilan harga bahan baku utama seper-
ti telur, ikan dan beras untuk produk nasi kuning yang mengakibatkan harga beli bahan baku jadi 
semakin tinggi sehingga dapat mengganggu proses penjualan produk nasi kuning tersebut.

Untuk pangsa pasar produk nasi kuning ibu Yuzla memasarkannya dengan cara pembelian ditem-
pat mulai jam 4 sore sampai malam ataupun dapat menerima pesanan untuk hajatan maupun 
pengajian di kota Manado dan sekitarnya. Menurut beliau program KUR ini dengan suku bunga 
pinjaman yang sebesar 7% saat ini sangat membantu meringankan beban usaha dan mendorong 
perkembangan serta pertumbuhan usaha industri mikro, kecil dan menengah. Ia berharap infor-
masi mengenai program pembiayaan KUR ini dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat 
khususnya masyarakat menengah ke bawah. Sehingga masyarakat dapat mengikuti program 
KUR yang nantinya akan memajukan perekonomian masyarakat Manado dan sekitarnya.

DEBITUR KUR BNI
Perdagangan Sulawesi Utara

92 Profil Debitur
Kredit Usaha Rakyat

Profil Debitur



Ibu Sukatmiati (Reyhan Ikan Teri Halus), Debitur KUR Usaha Ikan Kering di daerah Jalan Santiago 
Blok H No. 7, Manado. Usaha Ikan Kering ini awal dirintis oleh Ibu Sukatmiati sejak tahun 2005 
hingga saat ini, dalam menjalankan usahanya ibu Sukatmiati hanya dibantu dengan anak-anakn-
ya. Terdapat 7 Produk ikan kering yang dihasilkan sampai saat ini berupa ikan roa, ikan teri putih, 
ikan garam, ikan teri halus, ikan teri kuning, ikan teri super, dan ebi. Perjalanan kemitraan dengan 
Bank BNI dimulai pada tahun 2016 hingga saat ini, dimana pengambilan program KUR telah dilaku-
kan sebanyak 2 kali dimulai dari tahun 2016 dengan nilai pinjaman sebesar Rp 15 Juta dan suku 
bunga pinjaman masih 9% dan dilanjutkan kembali pada tahun 2018 dengan nilai pinjaman Rp 25 
juta dengan suku bunga sebesar 7%. Informasi mengenai KUR diperoleh Ibu Sukatmiati dari 
karyawan pemasaran di Multimart atau familymart tempat ibu Sukatmiati memasarkan produkn-
ya untuk pertama kali. Sehingga pinjaman yang diperoleh dari program KUR dapat digunakan 
untuk tambahan modal usaha seperti pembelian bahan baku ikan kering. Dimana bahan baku 
usaha tersebut dapat diperoleh dari distributor langganan ikan kering ibu Sukatmiati.

Adapun harga penjualan untuk produk ikan kering yang dijual ibu Sukatmiati berupa ikan roa yang 
dijual seharga Rp 8 ribu /bungkus, ikan teri putih Rp 6 ribu /bungkus, ikan garam Rp 15 ribu 
/bungkus, ikan teri halus Rp 9.5 ribu /bungkus, ikan teri kuning Rp 7 ribu /bungkus, ikan teri super 
Rp 13 ribu /bungkus, dan ebi Rp 8.5 ribu /bungkus. Sampai saat ini Ibu Sukatmiati memperoleh 
omzet penjualan rata-rata Rp 1.8 juta perminggu, namun meningkatnya harga bahan baku untuk 
pembuatan ikan kering menjadi kendala dalam usaha ikan keringnya selain itu faktor cuaca juga 
menjadi penghambat proses produksi dimana ikan kering diproses dengan menggunakan panas 
matahari .  

DEBITUR KUR BNI
Perdagangan Sulawesi Utara
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Untuk pemasaran produk di kota Manado beliau tidak mengalami kendala. Ibu Sukatmiati 
memasarkan produknya dengan menyalurkan ikan kering yang telah dikemas ke berbagai 
pasar swalayan seperi multimart dan familymart setiap minggunya. Ibu Sukatmiati ber-
pendapat bahwa program KUR dapat terus dilanjutkan karena dengan suku bunga pinjaman 
yang dirasa cukup rendah sebesar 7% saat ini sangat membantu meringankan beban usaha 
dan mendorong perkembangan serta pertumbuhan usaha industri kecil. 

2018Debitur KUR
Foto Kunjungan
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DEBITUR KUR BNI
Industri Pengolahan Nusa Tenggara Barat

Bapak Bismo (29 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahan kopi sejak Juni tahun 2016. 
Modal awal usaha pada waktu itu adalah sekitar Rp. 30-40 juta menggunakan modal pribadi, dan 
sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 15-20 juta atau per harinya sebesar Rp. 2-3 juta 
rupiah. Jumlah karyawan yang bekerja kepada Bapak Bismo adalah sebanyak 4 orang terdiri dari 
3 karyawan tetap dan 1 kayawan honorer. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Bapak Bismo adalah 
bentuk usaha pengolahan kopi. Beliau belajar secara otodidak dalam melakukan kreasi untuk 
produk-produknya. 
Bapak Bismo menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 25 juta dengan jangka waktu 
pembayaran selama 3 tahun sejak tahun 2017. Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Bapak 
Bismo mengangsur pinjaman KUR nya setiap bulan dengan dengan bunga 0,75%  flat menurun. 
Bapak Bismo mengaku baru pertama kali menerima pinjaman KUR. Informasi mengenai KUR 
diterima oleh Bapak Bismo dari marketing bank BNI. 

Dalam proses pengajuan KUR, Bapak Bismo tidak diminta untuk menyerahkan agunan tambahan.  
Terdapat dua manfaat yang sangat dirasakan oleh Bapak Bismo, yaitu:
 1. Pengembangan usaha;
 2. Manajemen pengelolaan keuangan lebih mudah berputar.
Harapan yang disampaikan beliau selaku debitur KUR Bank BNI agar bisa dipertimbangkan yaitu: 
 1. Kurang adanya pengarahan dari Bank terkait pengembangan usaha;
 2. Suku bunga lebih murah lagi;

Nama    : Bismo W. Rahardjo 
Alamat    : Jalan Teluk Bayun No. 100, Kekalik Jaya, Mataram
Usia    : 29 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan Kopi
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 25.000.000,-
No Hp    : 081337787895
Bank    : BNI

Kredit Usaha Rakyat
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DEBITUR KUR BNI
Industri Pengolahan Nusa Tenggara Barat

Ibu Baiq (34 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahan roti sejak tahun 2006. Modal awal 
usaha pada waktu itu adalah sekitar Rp. 5 juta menggunakan modal pribadi, dan sampai saat ini 
omzet per bulan mencapai Rp. 40 juta atau per harinya berkisar Rp. 2 juta rupiah. Jumlah 
karyawan yang bekerja kepada Ibu Baiq adalah sebanyak 6 orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh 
Ibu Baiq adalah bentuk usaha pengolahan roti. Beliau belajar secara otodidak dalam melakukan 
kreasi untuk produk-produknya. 

Keputusan mengajukan KUR oleh Ibu Baiq didasari karena suku bunga KUR yang rendah diband-
ingkan dengan program kredit lain. Selain itu, beliau merasakan bahwa pengajuan kredit KUR 
Ritel di Bank BNI tidak terlalu sulit, pelayanannya memuaskan, proses pengajuan dan pencairan-
nya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Dalam proses pengajuan KUR, Ibu Baiq tidak diminta 
untuk menyerahkan agunan tambahan.  Terdapat dua manfaat yang sangat dirasakan oleh Ibu 
Baiq, yaitu:
 1. Membeli alat untuk produksi;
 2. Manajemen pengelolaan keuangan lebih mudah berputar.
Harapan yang disampaikan beliau selaku debitur KUR Bank BNI agar bisa dipertimbangkan yaitu 
diharapkan bunga turun lagi. Mengenai akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan 
usaha di lingkungan tempat tinggal Ibu Baiq, terdapat Bank Komersial, BPR, dan Koperasi yang 
mudah untuk ditemui. Selama ini Ibu Baiq menabung uang di Bank Komersial dan sebagian meny-
impan di rumah.

Nama    : Baiq Rona 
Alamat    : Jalan Energi Gang Arwana 2 No 1 Ampenan, Mataram
Usia    : 34 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan Roti
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 25.000.000,-
No Hp    : 08786417801

Kredit Usaha Rakyat
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DEBITUR KUR BNI
Industri Pengolahan Nusa Tenggara Barat

Ibu Yuli (39 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahan roti sejak tahun 2015. Modal awal 
usaha pada waktu itu adalah sekitar Rp. 2 juta menggunakan modal pribadi, dan sampai saat ini 
omzet per bulan mencapai Rp. 30-60 juta atau per harinya berkisar Rp. 1-2 juta rupiah. Jumlah 
karyawan yang bekerja kepada Ibu Yuli adalah sebanyak 2 orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh 
Ibu Yuli adalah bentuk usaha pengolahan roti. 

Ibu Yuli menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 25 juta dengan jangka waktu              
pembayaran selama 3 tahun sejak tahun 2018. Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Ibu Yuli 
mengangsur pinjaman KUR nya setiap bulan dengan dengan bunga 0,25%  flat menurun. Ibu Yuli 
mengaku baru pertama kali menerima pinjaman KUR. Informasi mengenai KUR diterima oleh Ibu 
Baiq dari rekan-rekan UKM lainnya. 

Keputusan mengajukan KUR oleh Ibu Yuli didasari karena suku bunga KUR yang rendah            
dibandingkan dengan program kredit lain. Selain itu, beliau merasakan bahwa pengajuan kredit 
KUR Ritel di Bank BNI tidak terlalu sulit, pelayanannya memuaskan, proses pengajuan dan            
pencairannya membutuhkan waktu tepat 1 minggu. Dalam proses pengajuan KUR, Ibu Yuli tidak 
diminta untuk menyerahkan agunan tambahan. Terdapat manfaat yang sangat dirasakan oleh Ibu 
Yuli, yaitu KUR membantu Ibu Yuli untuk membeli alat produksi dan membayar tenaga kerja.

Nama    : Yuli Trisnayanti 
Alamat    : Jalan Aneka I Gang Dahlia RT 05 No. 25
       Dasanageng Muhajirin Mataram, NTB
Usia    : 39 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan Roti
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 25.000.000,-
No Hp    : 081805706006
Bank    : BNI

Kredit Usaha Rakyat
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Harapan yang disampaikan beliau selaku debitur KUR Bank BNI agar bisa dipertimbangkan yaitu 
diharapkan bunga turun lagi. Mengenai akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan 
usaha di lingkungan tempat tinggal Ibu Yuli, terdapat Bank Komersial, BPR, dan Koperasi yang 
mudah untuk ditemui. Selama ini Ibu Yuli menabung uang di Bank Komersial dan sebagian             
menyimpan di rumah.

Ibu Yuli pernah menerima bantuan dari Pemerintah Daerah berupa uang tunai sejumlah 13jt 
rupiah. Selain itu, Bu Yuli juga pernah mendapatkan pelatihan dari Dinas Perdagangan Kabupaten 
Mataram kemudian Bu Yuli juga pernah menjadi supplier ke-kue basah di sebuah supermarket. 
Namun, terkait masalah pembagian hasil yang didapat sehingga memilih untuk mengandalkan 
reseller-reseller yang sudah bekerjasama. Beliau juga seringkali mendapatkan pesanan untuk 
acara-acara Pemerintah.

Berikut beberapa resiko usaha yang dihadapi oleh Ibu Yuli dalam pengembangan usaha yaitu 
mahalnya alat-alat produksi sehingga produksi roti membutuhkan waktu yang lebih lama                  
sehingga seringkali terjadi kesenjangan apabila ada permintaan yang cukup banyak.
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Nama    :  Ahmad Rozikin
Alamat    :  Gedawang, Kota Semarang
Usia    :  36 Tahun
Sektor Usaha   :  Perikanan (Tambak Ikan Kerapu)
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 50.000.000,-
No Hp    :  081329751737

Pak Ahmad memulai usaha tambak ikan kerapu sejak tahun 2010 dengan modal pribadi pada 
awalnya untuk membeli bibit/benih ikan kerapu. Beliau mendapatkan KUR Ritel Bank Mandiri 
sebesar Rp. 50 juta untuk membeli benih ikan kerapu dan memperbaiki tambak ikan kerapu. 
Jangka waktu KUR yang diterima Pak Ahmad adalah 3 tahun. Keuntungan yang didapat oleh Pak 
Ahmad sebesar Rp.2 juta s.d 2,5 juta per/hari. 
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Nama    :  Hendra Herdiana
Alamat    :  Tlogosari Wetan, Kota Semarang
Usia    :  25 Tahun
Sektor Usaha   :  Perdagangan Besar dan Eceran (Toko Kue dan Roti)
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 200.000.000,-
No Hp    :  085727123204

Bapak Hendra usaha produksi kue dan roti sejak tahun 2011 dengan modal pribadi pada awalnya. 
Pak hendra mendapatkan KUR Ritel Bank Mandiri sebesar Rp. 200 juta dengan jangka waktu 4 
tahun dengan agunan sertifikat usaha/pabrik namun perikatan dilakukan sebesar nilai pinjaman, 
kredit yang didapatkan oleh Pak Hendra digunakan untuk menambah modal usaha, membeli oven 
kue/roti, dan memperbaki lokasi usaha. Toko kue dan roti Pak Hendra mempunyai pegawai 
sebanyak 6 (enam) orang dan omzet yang diperoleh Pak Hendra sebesar Rp. 2.000.000/hari.

2016Debitur KUR
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Nama    : Sri Widiyanti
Alamat    : Jalan Veteran No.204/34A Sumur, Bandung
Usia    :  51 Tahun
Sektor Usaha   :Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan
     dan perorangan lainnya
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 10.000.000,-
No Hp    : 0813-219-1189

Ibu Sri Widiyanti memperoleh KUR sebesar Rp 10.000.000,- dengan tenor 18 bulan untuk mengem-
bangkan usaha jual beli aksesoris sepeda. Proses pencairan KUR di Bank Mandiri hanya membu-
tuhkan 1 hari. Agunan yang digunakan Ibu Sri untuk KUR adalah BPKB motor. Usaha Ibu Sri ini 
merupakan usaha keluarga sehingga jumlah pekerja pada usaha ini hanya 2 (dua) orang yaitu Ibu 
Sri sendiri dan suami Ibu Sri. Modal awal yang digunakan Ibu Sri untuk membangun usahanya 
sebesar Rp 5 juta didapat dari uang pensiun suami Ibu Sri yang sebelumnya bekerja di suatu bank 
daerah. Omzet usaha Ibu Sri senilai Rp 12.000.000,-/bulan. Ibu Sri merupakan debitur KUR baru, 
sebelumnya belum pernah menerima pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. 
Pada data di SIKP tercantum sektor usaha Ibu Sri adalah Jasa Kemasyarakatan, social budaya, 
hiburan dan perorangan lainnya, namun pada saat Tim melakukan monitoring dan evaluasi ke 
tempat usaha Ibu Sri langsung, seharusnya sektor usaha Ibu Sri adalah Perdagangan Besar dan 
Eceran.

DEBITUR KUR BANK MANDIRI
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Nama    : Muhammad Alfi Syahrin
Alamat    : Jalan Progo No.35 Bandung
Usia    : 26 Tahun
Sektor Usaha   : Perdagangan besar dan eceran
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 25.000.000,-
No Hp    : 0822-1400-1967

Bapak Muhammad Alfi Syahrin memperoleh KUR sebesar Rp 25.000.000 dengan tenor 1,5 tahun. 
Beliau membuka usaha rumah makan bertema Korea pada tahun 2014 yang modal awalnya mer-
upakan modal patungan bersama adik dan seorang teman. Bapak Muhammad Alfi Syahrin mem-
punyai 10 orang pekerja. Omzet usaha Bapak Alfi sebesar Rp 50.000.000 per bulan. Agunan yang 
digunakan adalah BPKP Motor New Mega. Proses pencairan KUR dari Bank Mandiri membutuh-
kan waktu 1 minggu. Selain KUR, Bapak Alfi tidak pernah memperoleh pinjaman dari bank maupun 
lembaga lainnya. Pada data di SIKP tercantum sektor usaha Bapak Alfi adalah Perdagangan Besar 
dan Eceran, namun pada saat Tim melakukan monitoring dan evaluasi ke tempat usaha Bapak Alfi 
langsung, seharusnya sektor usaha Bapak Alfi adalah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan 
Makan Minum.
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Nama    : Lela Hartati
Alamat    : Jalan. Cibunut No.15 Bandung
Usia    : 34 Tahun
Sektor Usaha   : Perdagangan Besar dan Eceran
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 25.000.000,-
No Hp    : 0857-9313-0848

Ibu Lela Hartati adalah seorang pengusaha pembuat jus. Ibu Lela memulai usaha pembuatan jus 
pada tahun 2013 dengan modal awal sebesar Rp 10.000.000. Modal tersebut didapat dari tabungan 
kerja Ibu Lela. Usaha pembuatan jus ini adalah usaha keluarga sehingga pekerja yang mengelola 
usaha ini adalah Ibu Lela dan suaminya. Omzet usaha Ibu Lela sebesar Rp 10.000.000 per bulan. Ibu 
Lela memperoleh KUR sebesar Rp 25.000.000 dengan tenor selama 2 tahun. Agunan yang dipakai 
dalam meminjam KUR ini adalah BPKP Motor. Ibu Lela membutuhkan waktu selama 1 minggu 
untuk mencairkan pinjaman KUR. Sebelum pencairan KUR, pihak Bank Mandiri mensurvei usaha 
Ibu Lela dengan melihat laporan keuangan yang sudah dibuat Ibu Lela. Selain KUR, Ibu Lela tidak 
pernah meminjam kredit lainnya.

Selain digunakan untuk mengembangkan usaha pembuatan jus, KUR yang diambil Ibu Lela juga 
digunakan untuk membeli franchise ayam goreng sebesar Rp 13.000.000. Saat ini, selain usaha 
pembuatan jus, Ibu Lela juga mempunyai 1 (satu) gerobak ayam goreng yang dijaga oleh 1 orang 
pekerjanya. Penjaga gerobak ayam goreng tersebut diwajibkan menyetor uang sebesar Rp 
600.000 setiap bulan kepada Ibu Lela. Ibu Lela menggunakan uang hasil usaha pembuatan jus dan 
franchise ayam goreng untuk mencicil KUR.
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Nama    : Ridho Sutrisno
Alamat    : Pasar Baru Blok M 38-39, Bandung
Usia    : 49 Tahun
Sektor Usaha   : Perikanan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 100.000.000,-
No Hp    : 0812-2371-135

Bapak Ridho Sutrisno adalah seorang pengusaha pemotongan ayam mentah menjadi ayam fillet. 
Ayam-ayam tersebut setelah dipotong akan dijual ke beberapa restoran yang sudah menjadi 
langganan Bapak Ridho. Usaha pemotongan dan penjualan ayam mentah ini merupakan usaha 
pribadi Bapak Ridho yang sudah berdiri dari tahun 1998. Modal awal untuk membangun usaha ini 
sebesar Rp 8.000.000 yang didapat dari hasil menabung pada saat Bapak Ridho bekerja di usaha 
orang lain. Saat ini Bapak Ridho mempunyai 3 orang pekerja. Omzet usaha ini mencapai Rp 
100.000.000 per bulan. Untuk membantu usahanya, pada tahun 2003 Bapak Ridho mengambil 
kredit sebesar Rp 10.000.000, kemudian pada tahun 2006 mengambil kredit sebesar Rp 
25.000.000, lalu tahun 2009 mengambil kredit sebesar Rp 50.000.000, dan tahun 2011 mengambil 
kredit sebesar Rp 300.000.000. Semua kredit tersebut diperoleh dari Bank BRI dan saat ini semua 
kredit sudah lunas. Pada awal tahun 2016, Bapak Ridho mendapatkan selebaran dari Account Offi-
cer Bank Mandiri tentang KUR, dan akhirnya pada April 2016 Bapak Ridho memutuskan mengam-
bil pinjaman KUR sebesar Rp 100.000.000 dengan tenor selama 3 tahun. Bapak Ridho membutuh-
kan waktu selama 2 minggu untuk mencairkan pinjaman KUR. Agunan Bapak Ridho yang digu-
nakan dalam pinjaman KUR adalah sertifikat rumah. Dana KUR yang cair oleh pihak Bank Mandiri 
dipotong sekitar Rp 4 juta untuk biaya administrasi, asuransi dan one blockir payment, sehingga 
pinjaman KUR yang diterima Bapak Ridho sebesar Rp 96 juta. 
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Nama    : Indra
Alamat    : Pasar Baru, Bandung
Usia    : 51 Tahun
Sektor Usaha   : Perdagangan Besar dan Eceran
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 100.000.000,-
No Hp    : 0813-9510-6563

Bapak Indra adalah seorang pengusaha penjual tas sekolah. Usaha ini berdiri dari tahun 2001 dan 
merupakan usaha pribadi Bapak Indra. Modal awal untuk membangun usaha ini sebesar Rp 
200.000.000 yang diperoleh dari menjadi penjahit sebelum membuka usaha ini. Bapak Indra 
sudah mempunyai supplier untuk membeli tas-tas sekolah tersebut yang kemudian dijual di toko 
milik Bapak Indra sendiri. Omzet yang diperoleh oleh Bapak Indra sebesar Rp 200.000.000 per 
bulan. Jumlah pekerja yang dimiliki Bapak Indra sampai saat ini sejumlah 4 orang. Pada bulan 
Januari 2016, Bapak Indra mengambil pinjaman KUR di Bank Mandiri sebesar Rp 100.000.000 
dengan masa tenggang waktu selama 2 tahun. Agunan yang digunakan adalah BPKB mobil senilai 
Rp 125.000.000. Proses pencairan pinjaman KUR membutuhkan waktu sebulan sehingga pada 
Februari 2016 pinjaman KUR akhirnya cair. Pada saat pinjaman KUR cair, Bapak Indra mendapat-
kan KUR sebesar Rp 96.000.000 karena dipotong biaya administrasi, asuransi dan blokir 1 (satu) 
angsuran. Data SIKP tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan. Berdasarkan data SIKP, 
nomor rekening 1320102171361 adalah milik Dilla, berjenis kelamin perempuan, namun pihak Bank 
Mandiri menyatakan bahwa nama Ibu Dilla tidak ada di database debitur KUR dan pemilik nomor 
rekening tersebut tercatat dengan nama Bapak Indra. Namun sayangnya, sampai saat dengan 
pembuatan laporan ini, Tim tidak bisa menghubungi Ibu Dilla berdasarkan nomor yang tercantum 
di SIKP.
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Nama    : Ujang Suheri
Alamat    : Kampung Cilebak,Bandung
Usia    : 33 Tahun
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 20.000.000,-
No Hp    : 022-93469240

Bapak Ujang Suheri adalah seorang pengusaha pembuatan sepatu. Usaha Bapak Ujang Suheri ini 
adalah usaha pribadi yang sudah dijalankan dari tahun 2005. Omzet Bapak Ujang sebesar Rp 10 jt 
per bulan. Bapak Ujang mempunyai 5 orang pekerja. Modal awal pendirian usaha ini sebesar Rp 
5.000.000 yang diambil dari tabungan pribadi Bapak Ujang. Pada tahun 2008, Bapak Ujang memin-
jam kredit di Bank Mandiri sebesar Rp 15.000.000. Setelah kredit tersebut lunas, pada tahun 2011 
Bapak Ujang kembali meminjam kredit di Bank Mandiri sebesar Rp 15.000.000. Pada Maret 2016, 
Bapak Ujang meminjam KUR sebesar Rp 20.000.000 dalam jangka waktu 2 tahun. Agunan yang 
digunakan adalah BPKP Motor. Proses pencairan pinjaman KUR membutuhkan waktu selama 1 
(satu) minggu. 

2016Debitur KUR
Foto Kunjungan

Dokumentasi

DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Industri Pengolahan Jawa Barat

107Profil Debitur
Kredit Usaha Rakyat

Profil Debitur



Nama    : Fransisko
Alamat    : Kampung Cipale Hilir, Cibago
Usia    : 40 Tahun
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 60.000.000,-
No Hp    : 081320260404
  

Bapak Fransisko adalah seorang pengusaha pembuatan sol sepatu dari karet. Usaha ini merupa-
kan usaha pribadi Bapak Fransisko. Omzet usaha beliau sebesar Rp 30.000.000 per bulan. Beliau 
mempunyai 7 orang karyawan. Modal awal Bapak Fransisko saat mendirikan usaha ini sebesar 
Rp 20.000.000 yang didapat dari hasil usaha pengolahan kulit yang dilakukan sebelumnya bersa-
ma teman beliau. Bapak Fransisko memperoleh KUR sebesar Rp 60.000.000 dengan tenor selama 
2 tahun. Cicilan per bulan yang harus dibayar oleh beliau adalah sebesar Rp 2,740,000. Dibutuhkan 
waktu selama 5 (hari) dari awal mengajukan KUR sampai dengan akhirnya KUR tersebut cair. 
Agunan yang digunakan adalah BPKP mobil. Bapak Fransisko merupakan debitur KUR baru, 
sebelumnya belum pernah menerima pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. 
Data SIKP tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan. Berdasarkan data SIKP, nomor rekening 
1320102162824 adalah milik Tini Kartini, berjenis kelamin perempuan, namun pihak Bank Mandiri 
menyatakan bahwa nama Ibu Tini Kartini tidak ada di database debitur KUR dan pemilik nomor 
rekening tersebut tercatat dengan nama Bapak Fransisko. Setelah tim mencoba menelpon Ibu 
Tini berdasarkan kontak yang tercantum di SIKP, ternyata memang benar bahwa Ibu Tini adalah 
debitur KUR Bank mandiri. Ibu Tini merupakan seorang pengusaha pembuat sepatu yang 
mendapatkan KUR sebesar Rp 10.000.000 dengan masa tenor 2 (dua) tahun. Agunan yang digu-
nakan adalah BPKP motor.
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
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Nama    : Rini Rosmini
Alamat    : Dayeuh Kolot, Bandung
Usia    : 45 Tahun
Sektor Usaha   : Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 100.000.000,-
No Hp    : 082123998844

Ibu Rini Rosmini membuka usaha kontrakan 6 pintu. Usaha ini merupakan usaha pribadi Ibu Rini. 
Harga sewa 1 pintu berkisar antara Rp 300.000 – Rp 500.000 per bulan. Omzet yang diperoleh Ibu 
Rini sebesar Rp 8.000.000 per bulan. Beliau tidak mempunyai karyawan. Modal awal untuk mendi-
rikan kontrakan ini diperoleh dari meminjam Kredit Usaha Mikro (KUM) di Bank Mandiri sebesar 
Rp 50.000.000 pada tahun 1995. Saat ini kredit tersebut sudah lunas. Ibu Rini memperoleh KUR 
sebesar Rp 100.000.000 dengan masa tenor 3 tahun. Agunan yang digunakan adalah BPKP mobil 
Avanza senilai Rp 110.000.000. Dibutuhkan waktu selama 5 (hari) dari awal mengajukan KUR 
sampai dengan akhirnya KUR tersebut cair. Ibu Rini merupakan debitur KUR baru. Sebelum mem-
buka usaha kontrakan, Ibu Rini sudah mempunyai usaha penjualan alat tulis kantor (ATK) dan jual 
beli emas. KUR yang telah didapat beliau digunakan untuk memperbaiki kondisi kontrakan serta 
juga menunjang usaha penjualan ATK dan usaha jual beli emas.  Data SIKP tidak sesuai dengan 
data yang ada di lapangan. Berdasarkan data SIKP, nomor rekening 1300101064932 adalah milik 
Lina Wiwin, berjenis kelamin perempuan, namun pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa nama 
Ibu Lina Wiwin tidak ada di database debitur KUR dan pemilik nomor rekening tersebut tercatat 
dengan nama Ibu Rini Rosmini. Setelah tim mencoba menelpon Ibu Lina berdasarkan kontak yang 
tercantum di SIKP, ternyata memang benar bahwa Ibu Lina adalah debitur KUR Bank mandiri. Ibu 
Lina merupakan seorang pengusaha jual beli sembako yang mendapatkan KUR sebesar Rp 
40.000.000 dengan masa tenor 3 (tiga) tahun. Agunan yang digunakan adalah BPKP mobil genio 
tahun 1992.
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Bapak Dodo Arief Dewanto memiliki usaha industri pengolahan makanan mulai dari tahu, kebab, 
kecap, dan tortila. Usaha tersebut telah dirintis sejak tahun 2006 dengan modal pribadi sebesar 
Rp 100 juta. Saat ini usaha tersebut telah dapat mempekerjakan 80 orang pekerja dan melayani ke 
seluruh wilayah Indonesia. Bapak Dodo merupakan debitur KUR Ritel Bank Mandiri dengan pinja-
man sebesar Rp 100 juta dengan jangka waktu kredit selama 2 tahun. KUR yang diterima digu-
nakan untuk menambah kapasitas usaha sehingga dapat melayani lebih banyak lagi pesanan. 
Saat ini usahanya hanya dapat menerima sekitar 1.000 pesanan per bulan, sedangkan permintaan 
yang masuk kepadanya lebih dari 1.200 pesanan per bulan. Omset usahanya saat ini sebesar Rp 
500 juta per bulan. Melalui KUR, beliau berharap agar semakin banyak wirausahawan yang dapat 
tercipta sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
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Ibu Irene Rosalina merupakan pedagang makanan beku. Kesehariannya berjualan di Pasar Paing 
Surabaya. Beliau telah memulai usaha dengan menyewa kios sederhana di Pasar Paing sejak 
tahun 2002. Saat ini beliau menerima KUR dari Bank Mandiri sebesar Rp 25 juta dengan jangka 
waktu kredit selama 2 tahun. Selama menerima pinjaman KUR, beliau selalu didampingi oleh 
petugas micro banking Bank Mandiri yang siap membantu menyiapkan laporan keuangan serta 
pengelolaan keuangan dari bisnisnya. Beliau juga memilih untuk melakukan pembayaran secara 
harian melalui simpanan yang dihimpun oleh petugas Micro Banking Bank Mandiri. Melalui KUR, 
beliau berharap agar pemerintah tetap memperhatikan usaha mikro khususnya di daerah seh-
ingga pemerataan terjadi tidak hanya di kota – kota besar saja.
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Bapak I Nengah Warda memiliki usaha percetakan dan souvenir. Usaha ini mulai berjalan sejak 
tahun 2008 dengan menggunakan modal awal berupa tabungan pribadi sebesar Rp 50 juta untuk 
pembelian alat – alat. Saat ini usahanya mampu memperoleh omset sebesar Rp 70 juta setiap 
bulan dan telah dibantu oleh 3 karyawan. Beliau memperoleh KUR Ritel dari Bank Mandiri sebesar 
Rp 100 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 3 tahun. KUR yang diterima tersebut digunakan 
untuk menambah kapasitas usaha sehingga saat ini dapat menerima lebih banyak pesanan mulai 
dari pembuatan kalender, buku, undangan, hingga sablon kaos. Melalui KUR, beliau berharap agar 
pemerintah dapat menambahkan besaran subsidi bunga yang diterima oleh UMKM karena dira-
sakan sangat membantu kelangsungan usahanya.
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Ibu Hinda Kusniati memiliki usaha industri pengolahan minuman tanpa bahan pengawet. Usaha 
tersebut telah beroperasi sejak tahun 2014 dengan modal awal berupa tabungan pribadi. Saat ini, 
beliau memperoleh KUR Mikro dari Bank Mandiri sebesar Rp 10 juta dengan jangka waktu selama 
2 tahun. Sejak mendapatkan KUR, usahanya semakin berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari 
penambahan mitra kerja penjualan produk minumannya. Total omset yang diterima dari usaha 
minuman tersebut adalah sebesar Rp 400 ribu per hari. Dalam monitoring yang dilakukan oleh 
Komite Kebijakan ke tempat usahanya, Ibu Hinda mengharapkan adanya keberpihakan pemerin-
tah terhadap pengusaha mikro dan kecil sepertinya. Program yang diharapkan dari pemerintah 
adalah pelatihan usaha yang dapat dilakukan sampai dengan lingkup kecamatan. Hal tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari produk yang telah dirintisnya tersebut.
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Jasa - Jasa Jawa Timur

Bapak Shoufil memiliki usaha bengkel dan sewa sound sistem. Dalam memulai usahanya, beliau 
menggunakan modal pribadi yang diperoleh dari penghasilan saat masih menjadi karyawan di 
suatu bengkel. Dengan tekad untuk mandiri dan bermodal Rp 50 juta, ia mendirikan bengkel 
pengecatan dan las kendaraan. Sejak awal tahun 2016, beliau menerima penyaluran KUR Ritel 
dari Bank Mandiri sebesar Rp 50 juta dengan jangka waktu 2 tahun. Kredit tersebut digunakan 
untuk menambah alat – alat bengkel serta untuk membeli sound system yang kemudian 
disewakan. Proses yang dilalui saat mengajukan KUR dirasa sangat mudah dan cepat. Dalam 
rangka mendapatkan KUR Ritel tersebut, Bank Mandiri meminta agunan tambahan berupa serti-
fikat tanah yang menjadi tempat usaha bengkel.
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Industri Pengolahan Jawa Timur

Bapak Arif Rifqi Mubarok memiliki usaha industri pengolahan tas di Tanggulangin Sidoarjo. Beliau 
merintis usaha sejak tahun 2008 dengan modal awal diperoleh dari kredit Bank Jatim sebesar Rp 
10 juta. Dalam menjalankan usahanya, beliau dibantu dengan 3 pekerja dan saat ini dapat mem-
peroleh omset sebesar Rp 50 juta per bulan. Dalam rangka pengembangan usahanya, Bapak Arif 
mendapatkan penyaluran KUR Ritel dari Bank Mandiri sebesar Rp 100 juta dengan jangka waktu 
selama 3 tahun. Agunan tambahan yang diminta oleh pihak bank saat pengajuan kredit tersebut 
adalah sertifikat rumah. Saran yang diberikan kepada pemerintah terkait pelaksanaan Program 
KUR adalah diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan dan pelatihan usaha 
sehingga dapat terjadi kenaikan skala usaha.
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Perdagangan Sulawesi Selatan

Bapak Indrawan memiliki usaha keluarga berupa warung makanan tradisional “Sop Saudara” 
yang berlokasi di Jl. Bulu Dua No. 5, Makassar. Usaha tersebut sudah dirintis sejak 1996, namun 
baru memiliki kios sendiri sejak tahun 2013. Usaha warung makanan tradisional tersebut telah 
memiliki ijin usaha dari kelurahan. Omset per hari dari warungnya sebesar Rp 450 ribu. Saat ini 
beliau mendapatkan penyaluran KUR Mikro dari Bank Mandiri sebesar Rp 25 juta dengan jangka 
waktu selama 2 tahun. Selama proses pencairan kredit tersebut, beliau dikenakan biaya provisi 
dan biaya administrasi serta premi asuransi sebesar Rp 715 ribu. Menurut pihak Bank Mandiri, 
biaya tersebut merupakan biaya standar yang muncul dari proses pengajuan kredit (seperti biaya 
cetak kertas dan operasional pegawai selama proses analisa kredit). Dalam pengajuan KUR 
Mikro tersebut, Bapak Indrawan diminta memberikan berupa BPKB motor namun tanpa perika-
tan. Beliau merupakan debitur yang baru pertama kali menerima KUR.
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Perdagangan Sulawesi Selatan

Bapak Imran merupakan pengusaha mikro yang memiliki usaha perdagangan barang – barang 
kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras dan jajanan, serta saat malam memiliki kios di 
pasar malam yang menjual sandal dan sepatu. Omset penjualan setiap harinya berkisar Rp 500 
ribu. Usaha tersebut telah berjalan sejak tahun 2006. Bapak Imran telah menerima beberapa 
kredit dari Bank Mandiri. Pada tahun 2008, beliau menerima kredit usaha mikro dari Bank Mandiri. 
Kemudian pada tahun 2014 beliau menerima KUR sebesar Rp 20 juta dari Bank Mandiri dengan 
suku bunga 22% efektif per tahun. Setelah KUR sebelumnya lunas, pada tahun 2016 beliau menga-
jukan kembali KUR di Bank Mandiri sebesar Rp 25 juta dengan jangka waktu 18 bulan dan suku 
bunga 9% efektif per tahun. Agunan tambahan yang dikenakan saat proses pengajuan KUR Mikro 
tersebut adalah Akte Jual Beli (AJB) rumah tinggalnya namun tanpa perikatan. Selama proses 
pencairan kredit tersebut, beliau dikenakan biaya provisi dan biaya administrasi serta premi asu-
ransi sebesar Rp 715 ribu. Menurut pihak Bank Mandiri, biaya tersebut merupakan biaya standar 
yang muncul dari proses pengajuan kredit (seperti biaya cetak kertas dan operasional pegawai 
selama proses analisa kredit).
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Perdagangan Sulawesi Selatan

Bapak Anshar dan Ibu Ratna merupakan debitur KUR Bank Mandiri yang termasuk dalam kategori 
penerima KUR yang merupakan anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan 
tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (sesuai Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pelaksanaan KUR pasal 3 ayat (1) butir d). Hal tersebut karena Ibu Ratna merupakan 
pengusaha tas yang menjual barang dagangannya melalui online shop dan merupakan istri dari 
Bapak Anshar. Dalam pengajuan KUR Bank Mandiri dan SIKP, nama debitur yang tercatat adalah 
Bapak Anshar yang dalam pelaksanaan sehari – hari beliau merupakan karyawan di PT. Pelindo 
namun istrinya memiliki usaha produktif yang telah berjalan sejak tahun 2011. Omset penjualan 
tas import yang dikelola oleh Ibu Ratna sebesar Rp 1,2 juta setiap hari. Saat ini beliau menerima 
KUR Ritel Bank Mandiri sebesar Rp 50 juta dengan jangka waktu selama 3 tahun. Pinjaman terse-
but digunakan untuk membangun butik sebagai tempat usaha sebagai pengembangan usaha 
online yang telah berjalan. Butik tersebut beralamat di Jl. Sabutung Timur LR III No. 5, Makassar – 
Sulsel. Dalam pengajuan kredit tersebut, Bapak Anshar dan Ibu Ratna memberikan agunan tam-
bahan berupa BPKB mobil dengan perikatan. Selama proses pencairan kredit tersebut, beliau 
dikenakan biaya provisi, biaya administrasi, premi asuransi jiwa, dan biaya perikatan agunan 
dengan notaris sebesar Rp 1,3 juta. Menurut pihak Bank Mandiri, biaya tersebut merupakan biaya 
standar yang muncul dari proses pengajuan kredit (seperti biaya cetak kertas dan operasional 
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Jasa - Jasa Sumatera Selatan

Feri Mardianto memulai usaha jasa potong rambut sejak tahun 2000 dengan modal Rp.4.000.000 
yang merupakan usaha turun temurun dari keluarganya. Feri memperoleh KUR pada tahun 2016 
sebesar Rp. 10.000.000,- dengan angsuran Rp. 600.000,-/bulan selama 1,5 tahun dengan jaminan 
BPKB. Omzet usaha Feri senilai Rp. 8.000.000,-/bulan dan memiliki 2 karyawan. Pinjaman dari 
KUR digunakan untuk pengembangan usaha dan menyewa tempat usaha.  Feri sebelumnya 
menerima KUR dari BRI dengan plafon 5 juta pada tahun 2010. Data yang diunduh Tim dari SIKP 
telah sesuai dengan data di lapangan. 

Nama    : Feri Mardianto
Alamat    : Jl Sultan Baharudin KM 11 Palembang
Usia    : 37 Tahun
Sektor Usaha   : Jasa Potong Rambut
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 10.000.000,-
No Hp    : 085382675653
Bank    : Bank Mandiri
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Jasa - Jasa Sumatera Selatan

Tri Sutrisno mempunyai usaha bengkel sejak tahun 2007 memperoleh KUR pada tahun 2015 sebe-
sar Rp. 60.000.000,- dengan angsuran Rp. 1.910.000,-/bulan selama 3 tahun dengan jaminan BPKB. 
Omzet usaha Tri senilai Rp. 10.000.000,-/bulan dan memiliki 2 karyawan. Pinjaman dari KUR digu-
nakan untuk menambah stok barang spare part dan membeli peralatan. Tri Sutrisno mengem-
bangkan usaha dengan memodifikasi motor dan sebagai mekanik pada salah satu tim dragbike 
yang disponsori oleh perusahaan oli/pelumas mesin.  Data yang diunduh Tim dari SIKP telah 
sesuai dengan data di lapangan.

Nama    : Tri Sutrisno
Alamat    : Jl Sultan Baharudin KM 11 Palembang
Usia    : 33 Tahun
Sektor Usaha   : Bengkel Modifikasi
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 60.000.000,-
No Hp    : 082178159898
Bank    : Bank Mandiri
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Industri Pengolahan Riau

Ibu Eva adalah seorang pengusaha di Pekanbaru yang bergerak di bidang industri pengolahan 
khususnya membuat tahu dan tempe. Berawal dari pengalaman suami Ibu Eva saat bekerja di 
usaha pengolahan tempe dan tahu, kemudian suami Ibu Eva dan Ibu Eva memutuskan mendirikan 
sendiri usaha tersebut. Bermodal pengetahuan tentang pembuatan tempe tahu beserta uang 
sejumlah Rp 2.000.000, usaha ini didirikan mulai pada tahun 1999 yang berarti sudah 19 tahun 
usaha ini berjalan. Bentuk dari usaha ini adalah usaha keluarga sehingga Ibu Eva mempekerjakan 
beberapa orang keluarga sebagai pekerja. Sampai saat ini yang terdapat 3 (tiga) orang pekerja 
yang mendapat upah sebesar Rp 1.700.000 per bulan.

 Dalam hal pemasaran, setelah tempe dan tahu siap dijual, maka Ibu Eva akan membawa 
tempe dan tahu tersebut ke toko yang ada di pasar. Toko tersebut sudah dikontrak oleh Ibu Eva 
untuk penjualan hasil produksi dan dijaga sendiri oleh Ibu Eva dan suaminya. Rata-rata dalam 1 
hari, tempe dan tahu buatan Ibu Eva habis terjual, sehingga omzet yang didapat perbulan sebesar 
Rp 60 juta dengan pendapatan bersih Rp 10 juta.

Pada bulan Oktober 2017, Ibu Eva meminjam KUR sebesar Rp 150 juta dengan tenor 3 tahun kepada 
Bank Mandiri. Pinjaman KUR tersebut digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan cara 
membeli mesin, bahan baku dan peralatan lainnya. Agunan yang diminta oleh Bank Mandiri 
adalah sertifikat rumah senilai Rp 50 juta.  Dana KUR yang dipinjam Ibu Eva cair dalam jangka 
waktu satu minggu. Terdapat biaya pemotongan seperti biaya administrasi, biaya notaris dan 
biaya asuransi. Pinjaman KUR ini merupakan pinjaman kredit pertama kali yang dilakukan oleh 
Ibu Eva. Ibu Eva tidak mempunyai pinjaman lain selain KUR. Ibu Eva tidak bergabung ke dalam 
sebuah koperasi maupun kelompok usaha. Ibu Eva juga tidak pernah mendapatkan hibah dari 
pemerintah maupun lembaga lainnya. 

Nama    : Eva
Alamat    : Sidomulyo, Pekanbaru, Provinsi Riau
Usia    : 32 Tahun
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 150.000.000,-
No Hp    : 0812-7697-1785
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Bapak Lukman adalah seorang pengusaha di Pekanbaru yang bergerak di sektor perikanan khu-
susnya pembibitan ikan patin. Usaha tersebut didirikan pada tahun 2017 dengan bermodalkan 
2000 bibit ikan patin dan kolam ikan milik keluarga Bapak Lukman. Bibit ikan patin tersebut beras-
al dari Sukabumi yang dibeli langsung oleh Bapak Lukman. Harga bibit per 1 ekor sebesar Rp 160 
dan harga jual ikan patin pada saat panen yaitu Rp 15.500 per kg. Bapak Lukman akan melakukan 
panen setiap 3 bulan sekali dan sekali panen akan menghasilkan ikan patin sebanyak 5 ton. Di saat 
masa panen itulah Bapak Lukman mempekerjakan 6 orang sedangkan jika tidak dalam masa 
panen hanya mempekerjakan 1 orang. Omzet yang didapat pada saat masa panen adalah sekitar 
Rp 7 juta – 8 juta. Resiko usaha yang dihadapi oleh Bapak Lukman terjadi jika tidak ada hujan seh-
ingga kolam ikan menjadi kering. Dalam hal pemasaran hasil panen, Bapak Lukman sudah mem-
punyai pelanggan yang akan datang ke rumah Bapak Lukman untuk membeli ikan patin dan men-
jualnya kembali ke pasar-pasar terdekat.
 
Untuk mengembangkan usaha, Bapak Lukman meminjam KUR sebesar Rp 75 juta dengan jangka 
waktu selama 3 tahun kepada Bank Mandiri. Agunan yang digunakan oleh Bapak Lukman untuk 
meminjam KUR adalah surat tanah SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi). Sebelumnya Bapak 
Lukman mengetahui informasi tentang KUR melalui media TV. Sampai saat ini Bapak Lukman 
tidak mempunyai pinjaman kredit lain selain KUR. 

Nama     : Lukman
Alamat     : Rumbai, Pekanbaru, Provinsi Riau
Usia     : 39 Tahun
Sektor Usaha    : Perikanan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit  : Rp. 75.000.000,-
No Hp     :0852-7153-7757

DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Industri Pengolahan Riau
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Industri Pengolahan Jawa Timur

Ibu Kartining Widiningtyas (33 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahannya sejak tahun 
2015. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 10 juta menggunakan modal pribadi, 
dan sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 20 juta atau per harinya sebesar Rp. 660 ratus 
ribu. Jumlah karyawan yang bekerja kepada Ibu Kartining Widianintyas adalah sebanyak 2 orang. 
Bentuk usaha yang dimiliki oleh Ibu Adelia Putri adalah bentuk usaha pembuatan aksesoris berb-
agai jenis diantaranya botol bekas, tas, dompet, bingkai foto, bantal dan lain-lain. Beliau belajar 
secara otodidak dalam melakukan kreasi untuk produk-produknya. 

Ibu Kartining Widiningtyas menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 10 juta dengan 
jangka waktu pembayaran selama 3 tahun sejak tahun 2017. Dengan suku bunga sebesar 9% per 
tahun, Bu Kartining mengangsur pinjaman KUR nya setiap bulan dengan dengan bunga 0,75%  flat 
menurun. Bu Kartining Widiningtyas mengaku baru pertama kali menerima pinjaman KUR. Infor-
masi mengenai KUR diterima oleh Bu Kartining Widiningtyas dari marketing bank Mandiri sewak-
tu mengikuti pameran Rumah Kreatif BUMN yang diadakan oleh Bank Mandiri. 

Keputusan mengajukan KUR oleh Bu kartining didasari karena suku bunga KUR yang rendah 
dibandingkan dengan program kredit lain. Selain itu, beliau merasakan bahwa pengajuan kredit 
KUR Mikro di Bank Mandiri tidak terlalu sulit, pelayanannya memuaskan, proses pengajuan dan 
pencairannya tidak membutuhkan waktu lama maksimal sekitar 1 minggu. Dalam proses penga-
juan KUR, Bu Kartining diminta untuk menyerahkan agunan tambahan yaitu BPKP Motor. 

Nama    : Kartining Widiningtyas 
Alamat    : Gubeng Kertajaya VII Raya No 78-80 Surabaya, 
      Provinsi Jawa Timur
Usia    : 33 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 10.000.000,-
No Hp    : 0812499722864
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Terdapat dua manfaat yang sangat dirasakan oleh Bu Kartining, yaitu:
 1.Suku bunga yang terjangkau;
 2.Membantu dalam melakukan pengembangan usaha.

Harapan yang disampaikan beliau selaku debitur KUR Bank Mandiri agar bisa dipertimbangkan 
yaitu: 
 1.Bisa mendapatkan suplesi KUR ;
 2.Biaya provisi agar dapat dikurangi agar tidak terlalu mahal;
 3.Permohonan fasilitasi terkait sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pamer-
an        baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Perbankan seperti misalnya pembe-
basan          biaya untuk sewa stand ketika pameran. 

Mengenai akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat 
tinggal Bu Kartining, terdapat Bank Komersial, BPR, dan Koperasi yang mudah untuk ditemui. 
Selama ini Bu Kartining menabung uang di Bank Komersial.
Inovasi yang dilakukan oleh Bu Kartining untuk mengembangkan produknya adalah mengikuti 
pameran secara aktif di Surabaya dan wilayah sekitarnya, mengembangkan penjualan produknya 
melalui online (instagram : dsoen_artcraft ), menggunakan barang-barang bekas.
Berikut beberapa resiko usaha yang dihadapi oleh Bu Kartining dalam pengembangan usaha yaitu 
apabila terjadinya kenaikan dari harga bahan baku, peminat masih terbatas untuk kelas menen-
gah atas, masih terbatasnya pameran dan pemasaran produk yang ada. 
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Jasa - Jasa Jawa Timur

Bapak Seger (35 tahun) telah mendirikan usaha di sektor jasa-jasa sejak tahun 2013 atau 4 tahun 
silam. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 100 juta menggunakan modal pribadi, 
dan sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 30 juta s.d Rp 80 Juta atau per harinya sebesar 
Rp. 1 juta s.d Rp 8 juta. Jumlah karyawan yang bekerja kepada Bapak Seger adalah sebanyak 7 
orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Bapak Seger adalah bentuk usaha dekorasi pernikahan, 
cafe dan bar, pesta dan foto korner. Bentuk usaha berupa perseorangan. 

Bapak Seger menerima pinjaman KUR Ritel dengan plafon sebesar Rp. 100 juta mulai awal Januari 
pada tahun 2018. Sebelumnya Bapak Seger mengajukan KUR dengan plafon sebesar 20 juta. Mulai 
awal januari tahun 2018 sudah mendapatkan plafon sebesar 100 juta. Dengan suku bunga sebesar 
9% per tahun, Bapak Seger mengangsur pinjaman KUR nya setiap bulan dengan dengan bunga 
0,75%  flat menurun. Bapak Seger mengaku sudah kedua kalinya menerima pinjaman KUR. Infor-
masi mengenai KUR diterima oleh Bapak Seger dari marketing Bank Mandiri.

Ketertarikan Bapak Seger terhadap KUR di Bank Mandiri dikarenakan ada tawaran langsung dari 
pihak marketimg Bank Mandiri. Proses pengajuan KUR ke Bank Mandiri menurut Bapak Seger 
tidak sulit, bahkan bisa dibilang mudah. Selain itu, proses pengajuan dan pencairan KUR di Bank 
Mandiri tidak membutuhkan waktu lama maksimal sekitar 1 minggu. Dalam proses pengajuan 
KUR ini, Bapak Seger diminta untuk menyerahkan agunan tambahan berupa Mobil Jazz tahun 
2007.  Bapak Seger tertarik untuk mengajukan KUR karena suku bunga KUR lebih rendah diband-
ingkan dengan program kredit lainnya. 

Nama    : Seger 
Alamat    : Jogoloyo Gang Besar A-24  RT 05/10 Gunungsari
       Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Usia    : 35 Tahun
Sektor Usaha   : Jasa-Jasa
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 100.000.000,-
No Hp    : 082231216916
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Berikut beberapa harapan dari Bapak Seger selaku debitur KUR Bank Mandiri agar bisa dipertim-
bangkan oleh Bank Mandiri yaitu: 
 1. Plafon kredit bisa ditambahkan menjadi sekitar 200-500 juta;
 2. Semua jenis usaha bisa mendapatkan program KUR.
Mengenai akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat 
tinggal Bapak Seger, Bank Komersial, BPR, dan Koperasi tidak  dapat ditemukan dengan mudah. 
Selama ini Bapak Seger menabung uang di Bank Komersial. Bapak Seger juga tidak menjadi ang-
gota Koperasi Simpan Pinjam. 

127Profil Debitur
Kredit Usaha Rakyat

Profil Debitur

2018Debitur KUR
Foto Kunjungan

Dokumentasi



Nama    :Trim Haryati 
Alamat    :Banyu Urip Lor 5/20-D RT 08 RW 06 Sawahan, 
      Provinsi Jawa Timur
Usia    : 51 tahun 
Sektor Usaha   :Lainnya Bidang Produksi 
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :Rp. 25.000.000,-
No Hp    :081233703842

Ibu Trim hariyati (51 tahun) telah mendirikan usaha di bidang produksi sejak tahun 2013 atau 4 
tahun silam. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 10 juta menggunakan modal 
pribadi, dan sampai saat ini omzet per bulan mencapai kurang lebih sekitar Rp. 14 juta. Jumlah 
karyawan yang bekerja kepada Ibu Trim Haryati adalah sebanyak 3 orang. Bentuk usaha yang 
dimiliki oleh bu Trim Haryati berupa tudung saji. 

Ibu Trim Hariyati menerima pinjaman KUR Mikro dengan plafon sebesar Rp. 25 juta mulai dari awal 
tahun 2018 dengan jangka waktu pembayaran selama 2 tahun. Dengan suku bunga sebesar 9% per 
tahun, Ibu Trim Hariyati mengangsur pinjaman KUR nya setiap bulan dengan bunga 0,75% flat 
menurun. Ibu Trim mengaku baru pertama kali menerima pinjaman KUR. Informasi mengenai 
KUR diterima oleh Ibu Trim dari marketing Bank Mandiri.

Proses pengajuan KUR ke Bank Mandiri menurut Ibu Trim tidak sulit, bahkan dibilang mudah. 
Selain itu, proses pengajuan dan pencairan KUR di Bank Mandiri tidak membutuhkan waktu lama 
maksimal sekitar 1 minggu. Dalam proses pengajuan KUR ini, Ibu Trim diminta untuk menyerah-
kan agunan tambahan berupa sertifikat rumah. Ibu Trim tertarik untuk mengajukan KUR karena 
suku bunga KUR lebih rendah dibandingkan dengan program kredit lainnya. 

DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Perdagangan Jawa Timur
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Ibu Trim selaku debitur KUR Bank Mandiri menyampaikan beberapa harapannya diantaranya : 
   1.Biaya provisinya agar bisa dikurangi; 
   2.Biaya administrasinya juga agar bisa dikurangi. 
Kendala usaha yang dialami oleh Ibu Trim yaitu terkait dengan hak merk produk dari usaha yang 
dihasilkan oleh Bu Trim. Berdasarkan penuturan dari Ibu Trim mengenai akses terhadap lembaga 
keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat tinggal Ibu Trim hanya terdapat Koper-
asi atau Unit Simpan Pinjam. Selama ini Bapak Seger menabung uang di Bank Komersial. 
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Industri Pengolahan Sulawesi Selatan

Nama    : Dzulqadri 
Alamat    : Jl. Andi Tonro LR. I B No. 61A, Makassar 
Usia    : 38 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 100.000.000,-
No Hp    : 085397875865

Bapak Dzulqadri (38 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahan makanan rumahan dan 
batik tenun sejak tahun 2016. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 20 juta dan 
sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 30 juta (atau per harinya sebesar Rp. 1 juta). Jumlah 
karyawan yang bekerja untuk Bapak Dzulqadri adalah sejumlah 4 orang. Bentuk usaha yang dimi-
liki oleh Bapak Dzulqadri adalah usaha makanan rumahan seperti Coto Makassar kemasan, 
aneka makanan ringan, serta berbagai bentuk kreativitas batik tenun. Beliau bersama istri bela-
jar secara otodidak dalam melakukan kreasi untuk produk-produk makanan rumahan tersebut, 
namun untuk batik tenun beliau bekerjasama dengan tempat pencetakan batik yang berada di 
Kota Solo, Jawa Tengah (adapun konsep desain batik dari beliau sendiri). 

Bapak Dzulqadri menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 100 juta dengan jangka 
waktu pembayaran selama 3 tahun sejak tahun 2017. Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, 
Bapak Dzulqadri mengangsur pinjaman KUR-nya setiap bulan dengan dengan bunga 0,4%  flat 
perbulan. Bapak Dzulqadri mengaku baru pertama kali menerima pinjaman KUR. Informasi men-
genai KUR diterima oleh Bapak Dzulqadri dari tim marketing Bank Mandiri Makassar. 

Keputusan mengajukan KUR oleh Bapak Dzulqadri didasari karena suku bunga KUR yang lebih 
rendah dibandingkan dengan program kredit lain. Selain itu, beliau merasakan bahwa program 
KUR dapat bermanfaat dalam hal pengembangan usaha. Sebagai contoh, sebelum memperoleh 
KUR omzet perbulan hanya mencapai Rp 10 juta, namun setelah memperoleh tambahan dana 
modal dari KUR, omzet Bapak Dzulqadri dapat mencapai maksimal Rp 50 juta perbulan. Dalam 
proses pengajuan KUR, Bapak Dzulqadri diminta untuk menyerahkan agunan tambahan yaitu 
Rumah Pribadinya.  Harapan yang disampaikan Bapak Dzulqadri selaku debitur KUR Bank Mandiri 
agar bisa dipertimbangkan oleh stakeholder KUR terkait meliputi program KUR untuk diperluas 
segmen usaha yang dapat dibiayai; serta untuk dapat dipermudah proses kreditnya.
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Mengenai akses terhadap Lembaga Keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat 
tinggal Bapak Dzulqadri, terdapat Bank Komersial yang mudah untuk ditemui. Selama ini Bapak 
Dzulqadri menabung uang di Bank Komersial seperti Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank Sulsel-
bar. Risiko yang dihadapi oleh Bapak Dzulqadri dalam pengembangan usahanya adalah terkait 
masa kadaluarsa untuk produk makanan rumahan yang diproduksinya. Sebagai contoh, untuk 
makanan Coto Makassar kemasan harus disimpan dalam freezer sehingga dapat dalam kondisi 
baik untuk selama 5 (lima) bulan sebelum kadaluarsa. Namun demikian, belum optimalnya keter-
sediaan freezer pada Bapak Dzulqadri menyebabkan skala produksi Coto Makassar kemasan 
beliau menjadi belum optimal. Bapak Dzulqadri saat ini juga tidak menjadi anggota Koperasi/ Unit 
Simpan Pinjam/ BMT.
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Industri Pengolahan Riau

Nama    : H. Sangkala 
Alamat    : Jl. Sultan Abdullah Raya I No 58, Makassar. 
Usia    : 53 Tahun
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 100.000.000,-
No Hp    : 081236168553

Bapak H. Sangkala (53 tahun) telah mendirikan usaha di sektor industri pengolahan sejak tahun 
2011 atau sejak 7 tahun silam. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 20 juta, serta 
hingga saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 8 s.d Rp 20 Juta atau per harinya sebesar Rp. 266 ribu 
s.d Rp 666 ribu. Jumlah karyawan yang bekerja untuk Bapak H. Sangkala adalah sejumlah 3 orang 
(termasuk beliau sendiri selaku pemilik). Bentuk usaha yang dimiliki oleh Bapak H. Sangkala 
adalah produksi beraneka macam jenis roti seperti roti isi coklat, roti isi selai sri kaya (homemade 
selai), serta donat. Bentuk usaha beliau dapat dikategorikan sebagai usaha perseorangan. 

Bapak H. Sangkala untuk Tahun 2017 menerima pinjaman KUR Ritel dengan plafon sebesar Rp. 100 
juta untuk tenor pinjaman selama 3 tahun. Bapak H. Sangkala mengaku sudah 2 (dua) kali mem-
peroleh pinjaman KUR, dengan pinjaman KUR sebelumnya adalah sebesar Rp 25 juta pada Tahun 
2015 (dengan tenor 2 tahun). Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Bapak H. Sangkala men-
gangsur pinjaman KUR nya setiap bulan dengan dengan bunga 0,4%  flat menurun atau secara 
nominal adalah sebesar Rp 4,1 juta/bulan. Informasi mengenai KUR diterima oleh Bapak H. Sang-
kala dari tim marketing Bank Mandiri Makassar.

Sebelum memperoleh pinjaman KUR, omzet usaha produksi roti H. Sangkala maksimal hanya 
dapat mencapai Rp 10 juta / bulan, setelah memperoleh tambahan modal melalui KUR, profit 
bersih beliau saat ini dapat mencapai Rp 20 juta / bulan. Pinjaman KUR terakhir digunakan untuk 
membeli peralatan adonan roti seharga Rp 15 juta, oven untuk memanggang roti seharga Rp 5 juta, 
loyang panggangan roti sejumlah 10 lusin (dengan selusinnya seharga Rp 1 juta), serta keperluan 
bahan baku pembuatan roti seperti tepung terigu (1 minggu produksi membutuhkan 15 karung 
tepung terigu), telur (per hari produksi membutuhkan 60 butir telur), serta kebutuhan untuk pem-
buatan selai seperti santan dan gula murni (bukan gula rafinasi). 
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Adapun demand untuk roti produksi H. Sangkala perharinya dapat mencapai 2000 buah, dengan 
harga yang dikenakan kepada pengecer adalah Rp 8 ribu untuk setiap 12 buah roti.  Ketertarikan 
Bapak H. Sangkala terhadap KUR di Bank Mandiri dikarenakan ada tawaran langsung dari pihak 
marketing Bank Mandiri. Proses pengajuan KUR ke Bank Mandiri menurut Bapak H. Sangkala 
tidak sulit, bahkan bisa dibilang mudah dan cepat. Selain itu, menurut H. Sangkala keunggulan 
program KUR dibandingkan skema kredit (komersial) lain adalah pengenaan tingkat suku bunga 
yang lebih murah. Dalam proses pengajuan KUR ini, Bapak H. Sangkala diminta untuk menyerah-
kan agunan tambahan berupa sertifikat rumah. 

Mengenai akses terhadap Lembaga Keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat 
tinggal Bapak H. Sangkala, hanya terdapat Bank Komersial pada kecamatan tempat tinggal dari 
Bapak H. Sangkala dimaksud. Selama ini Bapak H. Sangkala menabung uang di Bank Komersial 
yaitu di Bank Mandiri. Bapak H. Sangkala saat ini juga tidak menjadi anggota Koperasi/ Unit 
Simpan Pinjam/ BMT. 
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Industri Pengolahan Riau

Bapak H. Abu Thalib (38 tahun) telah mendirikan usaha pada sektor industri pengolahan sejak 
tahun 2013 atau 5 tahun silam. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 10 juta dan 
sampai saat ini omzet per bulan mencapai kurang lebih sekitar Rp. 6 juta. Jumlah karyawan yang 
bekerja untuk Bapak H. Abu Thalib adalah sejumlah 1 orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh 
Bapak H. Abu Thalib adalah berupa usaha produksi telur asin. 

Bapak H. Abu Thalib menerima pinjaman KUR Ritel dengan plafon sebesar Rp. 100 juta pada Tahun 
2017 dengan jangka waktu pembayaran selama 3 tahun. Dengan suku bunga sebesar 9% per 
tahun, Bapak H. Abu Thalib mengangsur pinjaman KUR nya setiap bulan dengan cicilan perbulan 
sebesar sekitar Rp 3 juta. Bapak H. Abu Thalib mengaku baru pertama kali menerima pinjaman 
KUR. Informasi mengenai KUR diterima oleh Bapak H. Abu Thalib dari tim marketing Bank Mandiri 
Makassar.
Proses pengajuan KUR ke Bank Mandiri menurut Bapak H. Abu Thalib tidak sulit, bahkan dibilang 
mudah dan cepat. Selain itu, proses pengajuan dan pencairan KUR di Bank Mandiri tidak membu-
tuhkan waktu lama (maksimal sekitar 1 minggu). Dalam proses pengajuan KUR ini, Bapak H. Abu 
Thalib diminta untuk menyerahkan agunan tambahan berupa BPKB untuk mobil yang senantiasa 
digunakan untuk mendistribusikan hasil produksi telur asinnya ke pasar dan pengecer. Bapak H. 
Abu Thalib tertarik untuk mengajukan KUR karena suku bunga KUR lebih rendah dibandingkan 
dengan program kredit (komersial) lainnya. 

Nama    : H. Abu Thalib 
Alamat    : Jl. Sultan Abdullah I, Makassar  
Usia    : 38 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan 
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 100.000.000,-
No Hp    : 081340002672
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Setiap harinya, Bapak H. Abu Thalib dapat menyalurkan dan menjual telur asin sebanyak 1000 – 
1200 butir. Namun demikian, untuk periode tertentu seperti lebaran dan imlek, omzet dapat 
meningkat khususnya permintaan untuk komponen kuning telurnya saja. Proses pembuatan 
telur asin menurut H. Abu Thalib cukup mudah, yaitu hanya mengkombinasikan telur dengan abu 
gosok / arang yang ditambahkan garam untuk kemudian direndam selama beberapa waktu.

 Tidak terdapat kendala dalam menjalankan usaha produksi telur asin ini sebagaimana 
disampaikan oleh Bapak H. Abu Thalib. Selain itu berdasarkan penuturan beliau, hanya terdapat 
Bank Komersial di lingkungan kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan dalam rangka 
aksesi terhadap Lembaga Keuangan. Selama ini Bapak H. Abu Thalib menabung uang di Bank 
Komersial (Bank Mandiri). Bapak H. Abu Thalib saat ini juga tidak menjadi anggota Koperasi/ Unit 
Simpan Pinjam/ BMT 
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Industri Pengolahan Kepulauan Riau

Bapak Nur (39 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahannya sejak tahun 2014. Modal 
awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 3 juta menggunakan modal pribadi, dan sampai 
saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 32 juta atau per harinya sebesar Rp. 1,1 ratus ribu. Jumlah 
karyawan yang bekerja kepada Bapak Nur adalah sebanyak 2 orang. Bentuk usaha yang dimiliki 
oleh Bapak Nur adalah bentuk usaha pembuatan tempe. Beliau belajar secara otodidak dalam 
melakukan kreasi untuk produk-produknya. 

Bapak Nur menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 110 juta dengan jangka waktu 
pembayaran selama 3 tahun sejak tahun 2017. Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Bapak 
Nur mengangsur pinjaman KUR nya setiap bulan dengan dengan bunga 0,75%  flat menurun. 
Bapak Nur mengaku baru pertama kali menerima pinjaman KUR. Informasi mengenai KUR diteri-
ma oleh Bapak Nur dari marketing bank Mandiri. 

Keputusan mengajukan KUR oleh Bapak Nur didasari karena suku bunga KUR yang rendah 
dibandingkan dengan program kredit lain. Selain itu, beliau merasakan bahwa pengajuan kredit 
KUR Ritel di Bank Mandiri tidak terlalu sulit, pelayanannya memuaskan, proses pengajuan dan 
pencairannya tidak membutuhkan waktu lama maksimal sekitar 1 minggu. 

Nama    : Nur Hasyim 
Alamat    : Kv. Nato Berseri Blok B No 60 RT/RW 006/001 Batam
Usia    : 39 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 110.000.000,-
No Hp    : 081364791535
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Dalam proses pengajuan KUR, Bapak Nur diminta untuk menyerahkan agunan tambahan yaitu 
sertifikat tanah.  Terdapat dua manfaat yang sangat dirasakan oleh Bapak Nur, yaitu:
 1.Pengembangan usaha;
 2.Perbaikan ekonomi keluarga.
Harapan yang disampaikan beliau selaku debitur KUR Bank Mandiri agar bisa dipertimbangkan 
yaitu: 
 1.Prosedur lebih di sederhanakan;
 2.Suku bunga lebih murah lagi;
 3.Pelatihan atau informasi dari pihak berwenang untuk sharing ilmu atau praktek 
    peningkatan pemasaran usaha. 

Mengenai akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat 
tinggal Bapak Nur, terdapat Bank Komersial, BPR, dan Koperasi yang mudah untuk ditemui. 
Selama ini Bapak Nur menabung uang di Bank Komersial dan sebagian menyimpan di rumah.
Bapak Nur sejauh ini belum melakukan inovasi lebih dalam mengembangkan penjualan produkn-
ya melalui online karena kekurangan orang dalam mengelolanya. Namun, Bapak Nur sudah 
memiliki rencana untuk mengelola tempe dengan cara yang lain yang lebih variatif seperti dibuat 
keripik kemudian dipasarkan ke Malaysia dan Singapura.
Berikut beberapa resiko usaha yang dihadapi oleh Bapak Nur dalam pengembangan usaha yaitu 
banyaknya pesaing sehingga harus menurunkan harga untuk menstabilkan produksi sehingga 
adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. 
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Industri Konveksi Kepulauan Riau

Bapak Hardonis (43 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahannya sejak tahun 1998. 
Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 3 juta menggunakan modal pribadi, dan 
sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 55 juta atau per harinya sebesar Rp. 1,8 juta. Jumlah 
karyawan yang bekerja kepada Bapak Hardonis adalah sebanyak 8 orang. Bentuk usaha yang 
dimiliki oleh Bapak Nur adalah bentuk usaha perorangan. 

Melalui informasi dari Bank BNI yang menawarkan program pembiayaan KUR untuk pengemban-
gan usahanya, Pria usia 43 tahun ini mulai menjadi debitur KUR Mikro dengan nilai pinjaman sebe-
sar Rp 10 juta yang digunakan sebagai tambahan modal usaha. Bapak Hardonis menggunakan 
sertifikat rumah beliau sebagai agunan pinjaman kepada Bank.

Sampai saat ini Bapak Hardonis memperoleh omzet penjualan rata-rata RP 55 juta perbulan, 
namun meningkatnya harga bahan baku kain untuk pakaian serta semakin banyaknya karyawan 
yang berhenti bekerja untuk memulai sendiri usaha konveksi menjadi kendala dalam usaha 
bisnis konveksinya. Berkaitan dengan pemasaran produk di kota Batam beliau tidak mengalami 
kendala dan ia telah menyuplai kebutuhan pakaian seragam untuk sekolah-sekolah, dinas 
maupun instansi lainnya di Kota Batam. Beliau juga kerap mendapat order secara langsung 
langsung untuk kebutuhan pakaian pada event-event tertentu seperti penikahan dan acara lainn-
ya. Bapak Hardonis berharap program KUR dapat terus dilanjutkan karena dengan suku bunga 
pinjaman yang dirasa cukup rendah sebesar 7% saat ini sangat membantu meringankan beban 
usaha dan mendorong perkembangan serta pertumbuhan usaha industri kecil. Terdapat dua 
manfaat yang sangat dirasakan oleh Bapak Hardonis, yaitu suku bunga pinjaman murah sehingga 
angsuran bias terjangkau. Harapan yang disampaikan beliau selaku debitur KUR Bank Mandiri 
agar bisa dipertimbangkan yaitu agar suku bunga dapat diturunkan lagi. 

Nama    : Hardonis
Alamat    : Tanjung Piayu
Usia    : 43 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Konveksi
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 10.000.000,-
No Hp    : 081364323137
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Mengenai akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat 
tinggal Bapak Hardonis, terdapat Bank Komersial, BPR, dan Koperasi yang mudah untuk ditemui. 
Selama ini Bapak Hardonis menabung uang di Bank Komersial dan sebagian menyimpan di 
rumah.
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Industri Pengolahan Kepulauan Riau

Ibu Moni (43 tahun) telah mendirikan usaha industri pembuatan keripik sejak tahun 2000. Usaha 
pembuatan keripik ini dirintis oleh Ibu Moni mempekerjakan karyawan sebanyak 5 orang 
karyawan. Perjalanan kemitraan dengan Bank BNI melalui informasi dari Bank BNI secara 
langsung, Ibu Moni memulai menjadi debitur KUR dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50 juta yang 
digunakan untuk tambahan modal usaha dengan menggunakan sertifikat rumah beliau sebagai 
agunan pinjaman. Sampai saat ini beliau memperoleh omzet penjualan rata-rata sebesar RP. 120 
juta perbulan, namun dari sisi supplier bahan baku pembuatan keripik yang menjadi masalah 
adalah ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku pembuatan keripik di pasaran.  Untuk pangsa 
pasar produk di kota Batam beliau tidak mengalami kendala dan ia telah berhasil menyuplai berb-
agai produk varian keripik mulai dari tingkat lokal hingga ekspor ke Negara Singapura. Ibu beru-
sia 43 tahun ini berharap KUR tidak hanya dibatasi maksimal sebesar RP. 500 juta saja bahkan jika 
dimungkinkan dapat diberikan sampai jumlah sebesar RP. 1 Miliar, karena menurut beliau pro-
gram KUR ini dengan suku bunga pinjaman yang sebesar 7% saat ini sangat membantu merin-
gankan beban usaha dan mendorong perkembangan serta pertumbuhan usaha industri mikro, 
kecil dan menengah. 

Terdapat manfaat yang sangat dirasakan oleh Ibu Moni, yaitu suku bunga rendah sehingga angsu-
ran lebih kecil. Harapan yang disampaikan beliau selaku debitur KUR Bank Mandiri agar bisa 
dipertimbangkan yaitu suku bunga dapat diturunkan lagi dan nilai maksimum pinjaman bias 
dinaikkan menjadi 1 Miliar.

Nama    : Moni Bastila
Alamat    : Aviari
Usia    : 43 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pembuatan Keripik
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 50.000.000,-
No Hp    : 081372715657
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Mengenai akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat 
tinggal Ibu Moni, terdapat Bank Komersial, BPR, dan Koperasi yang mudah untuk ditemui. Selama 
ini Ibu Moni menabung uang di Bank Komersial dan sebagian menyimpan di rumah. Risiko usaha 
yang selama ini dihadapi dalam pengembangan usaha yaitu ketersiadaan bahan baku yang terk-
adang tidak mencukupi kebutuhan.
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Perdagangan Sulawesi Utara

Nama    : Lenda Seanet Sicilya Kolinug
Alamat    : Kelurahan Pakalino II, Kecamatan Wanea Kota Manado
Usia    : 47 tahun
Sektor Usaha   : Perdagangan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 20.000.000,-
No Hp    : 0896-9349-6243

Ibu Lenda (47 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahan Sambal ROA sejak tahun 2010 
atau 8 tahun silam. Modal awal Ibu Lenda menggunakan modal pribadi, dan sampai saat ini omzet 
per bulan mencapai Rp. 30 juta atau per harinya sebesar Rp. 1 juta. Jumlah karyawan yang bekerja 
kepada Ibu Lenda adalah sebanyak 2 orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Ibu Lenda adalah 
bentuk usaha pembuatan Sambal ROA. Sambal ROA yang dijual oleh Ibu Lenda berkisar antara 
harga Rp 25rb s.d 80 ribu per kotak. Untuk Proses produksi per bulannya Ibu Lenda membutuhkan 
bahan utama yaitu dengan komposisi ikan roa, cakalang dalam jumlah banyak perbulannya. 

Ibu Lenda menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 20 juta dengan tenor 2 tahun sejak 
pertengahan tahun 2016. Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Ibu Lenda mengangsur pinja-
man KUR nya setiap bulan dengan dengan bunga 0,75%  flat menurun. Ibu Lenda mengaku baru 
pertama kali menerima pinjaman KUR. Informasi mengenai KUR diperoleh Bu Lenda dari Pihak 
Bank Mandiri.

Proses pengajuan KUR ke Bank Mandiri menurut Ibu Lenda tidak sulit, bahkan bisa dibilang 
mudah. Dalam proses pengajuan KUR ini, Ibu Lenda diminta agunan yaitu BPKB motor senilai Rp 
10 juta serta terdapat biaya tambahan yang dikenakan yaitu biaya provisi atau administrasi sebe-
sar Rp 550 ribu.
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Ibu Lenda memilih pinjaman di Bank Mandiri karena ditawarkan oleh pihak Bank Mandiri. Keputu-
san mengajukan KUR oleh Ibu Lenda didasari karena suku bunga KUR yang rendah dibandingkan 
dengan program kredit lain, dan Ibu Lenda merasa pelayanan yang sangat memuaskan. Manfaat 
yang sangat dirasakan oleh Ibu Lenda, yaitu dengan Program KUR sangat membantu untuk 
menambah modal usaha dan membeli tambahan peralatan. 
 
Ibu Lenda berharap agar manfaat KUR bisa lebih dirasakan kedepannya, usulan yang bisa diper-
timbangkan yaitu untuk pembelian peralatan usaha  dan stok bahan. Mengenai akses terhadap 
lembaga keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat tinggal Ibu Lenda, terdapat 
Bank Komersial, BPR, dan Koperasi yang mudah untuk ditemui. Selama ini Ibu Lenda menabung 
uang di Bank Komersial.
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Perdagangan Sulawesi Utara

Nama    : Aleta Stren Sumeisej
Alamat    : Perum Wate Manguni Blok D2 No. 28, Daai Dua
Usia    : 58 tahun
Sektor Usaha   : Perdagangan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 25.000.000,-
No Hp    : 0813-5698-1555

Ibu Aleta (58 tahun) telah mendirikan usaha perdagangan Klapertart dan Brownies sejak tahun 
2014 atau 4 tahun silam. Modal awal Ibu Aleta menggunakan modal pribadi, dan sampai saat ini 
omzet per bulan mencapai Rp. 30 juta atau per harinya sebesar Rp. 1 juta. Jumlah karyawan yang 
bekerja kepada Ibu Aleta adalah sebanyak 2 orang. Kue yang dijual oleh Ibu Aleta berkisar sehar-
ga Rp 250 ribu s.d 325 ribu per kotak. Untuk Proses produksi per bulannya Ibu Aleta membutuhkan 
bahan utama yaitu dengan komposisi ikan roa, cakalang dalam jumlah banyak perbulannya. 

Ibu Aleta menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar Rp. 25 juta dengan tenor 2 tahun sejak 
pertengahan tahun 2016. Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Ibu Aleta mengangsur pinja-
man KUR nya setiap bulan dengan dengan bunga 0,75%  flat menurun. Ibu Aleta mengaku baru per-
tama kali menerima pinjaman KUR. Informasi mengenai KUR diperoleh Bu Lenda dari Pihak Bank 
Mandiri.
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Proses pengajuan KUR ke Bank Mandiri menurut Ibu Aleta tidak sulit, bahkan bisa dibilang mudah. 
Dalam proses pengajuan KUR ini, Ibu Aleta diminta agunan yaitu BPKB motor senilai Rp 80 juta 
serta terdapat biaya tambahan yang dikenakan yaitu biaya provisi atau administrasi sebesar Rp 
550 ribu.

Ibu Aleta memilih pinjaman di Bank Mandiri karena ditawarkan oleh pihak Bank Mandiri. Keputu-
san mengajukan KUR oleh Ibu Aleta didasari karena suku bunga KUR yang rendah dibandingkan 
dengan program kredit lain, dan Ibu Aleta merasa pelayanan yang sangat memuaskan. Manfaat 
yang sangat dirasakan oleh Ibu Aleta, yaitu dengan Program KUR sangat membantu untuk 
menambah modal usaha dan membeli tambahan peralatan.  

Ibu Aleta berharap agar manfaat KUR bisa lebih dirasakan kedepannya, usulan yang bisa diper-
timbangkan yaitu untuk menambah asset pembelian peralataan usaha untuk investasi. Mengenai 
akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat tinggal Ibu 
Aleta, terdapat Bank Komersial, BPR, dan Koperasi yang mudah untuk ditemui. Selama ini Ibu 
Aleta menabung uang di Bank Komersial.
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Industri Pengolahan Nusa Tenggara Barat

Nama    : Baiq Siti Suryani  
Alamat    : Jalan Altis, Perumahan Griya Asri,  Mataram  
Usia    : 49 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 200.000.000,-
No Hp    : 087865892451

Ibu Baiq Siti Suryani (49 tahun) telah mendirikan usaha industri pengolahannya sejak tahun 2013. 
Tahun 2012 usah tersebut sempat berhenti.  Usaha di bidang industri pengolahan ini mempunyai 
nama “sasak maiq” dimana sasak berasal dari bahasa lombok yang berarti suku dan maiq adalah 
makanan. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 10 juta menggunakan modal prib-
adi, dan sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 150 juta. Jumlah karyawan yang bekerja 
kepada Ibu Baiq Siti Suryani adalah sebanyak 19 orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Ibu Baiq 
Siti Suryani adalah bentuk usaha pengolahan rumput  berbagai jenis diantaranya kopi rumput 
laut, dodol, stik rumput laut, rengginang rumput laut lain-lain. Beliau memilih bahan dasar rumput 
laut dikarenakan bahan baku yang mudah dicari dan tahan lama. Produk makanan yang dihasilkan 
bebas dari bahan pengawet dan menggunakan bahan alami seperti tanaman cabai. 

Ibu Baiq Siti Suryani menerima pinjaman KUR Kecil dengan plafon sebesar Rp. 200 juta dengan 
jangka waktu pembayaran selama 3 tahun sejak tahun 2017. Dengan suku bunga sebesar 9% per 
tahun, Bu Baiq Siti Suryani mengangsur pinjaman KUR nya setiap bulan dengan dengan bunga 
0,4%  flat menurun. Bu Baiq Siti Suryani pertama kali menerima pinjaman KUR sebesar 75 juta 
sampai pada akhirnya di tahun 2017 mencapai 200 juta. Informasi mengenai KUR diterima oleh Bu 
Baiq Siti Suryani dari marketing bank Mandiri dan informasi dari teman. 
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Keputusan mengajukan KUR oleh Bu Baiq Siti Suryani didasari karena suku bunga KUR yang 
rendah dibandingkan dengan program kredit lain dan dapat membantu menambahkan modal 
usaha. Selain itu, beliau merasakan bahwa pengajuan kredit KUR Mikro di Bank Mandiri tidak 
terlalu sulit, pelayanannya memuaskan, proses pengajuan dan pencairannya tidak membutuhkan 
waktu lama maksimal sekitar 1 minggu. Beliau memilih KUR di Bank Mandiri karena sudah lama 
menjadi nasabah bank tersebut. Dalam proses pengajuan KUR, Bu Baiq Siti Suryani diminta untuk 
menyerahkan agunan tambahan yaitu Sertifikat Rumah senilai Rp 500 juta.  Terdapat biaya tam-
bahan yang dikenakan oleh Bank Mandiri sebesar Rp 1 Juta dengan tujuan asuransi dan biaya 
administrasi. Terdapat dua manfaat yang sangat dirasakan oleh Bu Baiq Siti Suryani, yaitu:
 1. Suku bunga yang terjangkau;
 2. Membantu dalam penambahan modal
 3. Semenjak mendapatkan pembiayaan dari KUR mengalami kenaikan omset penjualan.

Harapan yang disampaikan beliau selaku debitur KUR Bank Mandiri agar bisa dipertimbangkan 
yaitu Permohonan fasilitasi terkait sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pameran. 
Mengenai akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat 
tinggal Bu Baiq Siti Suryani , terdapat Bank Komersial, BPR yang mudah untuk ditemui. Selama ini 
Bu Baiq Siti Suryani menabung uang di Bank Mandiri.

Inovasi yang dilakukan oleh Bu Kartining untuk mengembangkan produknya adalah mengikuti 
pameran secara aktif di wilayah Nusa Tenggara Barat dan wilayah sekitarnya. Ibu Baiq Siti Suryani 
pernah menerima menerima bantuan dalam rangka pengembangan usaha yang berasal dari 
Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Dinas Koperasi. Program 
tersebut berupa Pengembangan Usaha Mina Pedesaaan-Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peri-
kanan (PUMP-P2HP) oleh Kementerian Keluatan dan Perikanan. Program Pengembangan Usaha 
Mina Pedesaaan-Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) untuk membantu 
mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran ikan bagi kelompok pemasaran dan pengo-
lahan ikan (poklahsar). Bantuan yang diberikan berupa pendampingan, dan pemasaran produk. 
Terkait dengan pemasaran untuk produk UKM ini sudah menjangkau ke pasar tradisional dan toko 
modern seperti alfamart dan indomart. 

Kendala yang dialami oleh Ibu Baiq Siti Suryani pada awal mendirikan usahanya yaitu terkait 
ketersediaan lahan yang cukup. Karena membutuhkan ruang yang cukup untuk proses produksi 
berbagai produk olahan rumput laut yang ada. Target yang selanjutnya yang dilakukan oleh Ibu 
Baiq Siti Suryani adalah membangun ruang khusu proses produksi di lantai 2.  
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DEBITUR KUR BANK MANDIRI
Industri Pengolahan Nusa Tenggara Barat

Nama    : Haji Murad 
Alamat    : RR. Jangkuk Sayang-Sayang, Mataram  
Usia    : 59 tahun 
Sektor Usaha   : Industri Pengolahan 
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 200.000.000,-
No Hp    : 0818543887

Bapak H Murad (59 tahun) telah mendirikan usaha di industri pengolahan untuk mebel kerajinan 
Cukli sejak tahun 1990. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 20 juta menggunakan 
modal pribadi, dan sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 30 juta. Jumlah karyawan yang 
bekerja kepada Bapak Murad sebanyak 8 orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Bapak Murad 
adalah bentuk usaha mebel cukli. Bentuk usaha berupa perseorangan. Harga dari kerajinan 
mebel cukli di tempat Bapak Murad berkisar harga Rp 750 ribu sampai dengan Rp 15 juta. Keraji-
nan Cukli merupakan hasil kerajinan khas pulau lombok yang terbuat dari kayu dengan hiasan 
potongan kulit kerang, yang ditanam dalam kayu. Misalnya asbak, pigura, tempat tisu, kotak per-
hiasan, kursi, meja, lemari, sampai ranjang tempat tidur. Kerajinan cukli oleh Bapak H Murad ini 
bernama Ratna Artshop. 

Bapak Murad menerima pinjaman KUR Kecil dengan plafon sebesar Rp. 200 juta mulai tahun 2015. 
Dengan suku bunga sebesar 7% per tahun, Bapak Murad mengangsur pinjaman KUR nya setiap 
bulan dengan dengan bunga 0,4%  flat menurun jangka waktu selama 3 tahun. Bapak Murad 
mendapatkan informasi mengenai KUR dari teman sesama pengusaha di bidang mebel cukli dan 
dari pihak marketing Bank Mandiri juga. 

Ketertarikan Bapak Murad terhadap KUR di Bank Mandiri dikarenakan proses pengajuan KUR ke 
Bank Mandiri menurut Bapak Murad bisa dibilang cukuplah mudah dan pelayanan yang diberikan 
oleh Bank Mandiri cukup memuaskan. Selain itu, proses pengajuan dan pencairan KUR di Bank 
Mandiri tidak membutuhkan waktu lama maksimal sekitar 1 minggu. Dalam proses pengajuan 
KUR ini, Bapak Murad tidak diminta untuk menyerahkan agunan tambahan. Bapak Murad tertarik 
untuk mengajukan KUR karena suku bunga KUR lebih rendah dibandingkan dengan program 
kredit lainnya. 
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Mengenai akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat 
tinggal Bapak Murad, Bank Komersial, BPR, dan Koperasi tidak dapat ditemukan dengan mudah. 
Selama ini Bapak Murad menabung uang di Bank Komersial. Bapak Murad juga tidak menjadi ang-
gota Koperasi Simpan Pinjam. 

Berdasarkan pengakuan dari Bapak Murad dengan adanya program KUR ini membantu mas-
yarakat khususnya beliau dalam melakukan pengembangan usaha dan sebagai tambahan modal 
kerja. Selain itu setelah mendapatkan pembiayaan KUR, Bapak Murad mendapatkan keuntungan. 
Terkait dengan agunan tambahan, Bapak Murad mengaku tidak diminta Bank Mandiri untuk 
agunan tambahan ataupun biaya tambahan. 

Pemasaran usaha kerajinan mebel cukli ini di Indonesia dan beberapa negara Eropa misalnya 
Inggris. Intensitas pengiriman barang 1 set (meja, kursi) dalam sebulan bisa mencapai 2 kali pen-
giriman barang biasanya melalui ekspedisi pengiriman truk karena biaya lebih terjangkau. 
Proses pembuatan kerajinan cukli ini dimulai dari pemotongan kayu, penyusunan potongan kayu, 
pemotongan kulit kerang, penanaman kulit kerang, sampai proses finising berupa pemolesan, 
penghalusan, dan penyemiran. Hal tersebut dilakukan langsung oleh pengrajin cukli. 

Kerajinan Cukli ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu sampai dengan 1 bulan tergantung dari 
jumlah pesanan dan tingkat kesulitan pembuatannya. Bapak H Murad mengatakan bahwa dengan 
adanya program KUR ini sangat membantu masyarakat khususunya pelaku UMKM untuk modal 
pengembangan usaha. Harapan yang disampaikan oleh Bapak Murad adalah permohonan bantu-
an untuk fasilitasi baik dari Dinas setempat atau bank agar bisa mengikuti pameran. 
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Tahun 2017
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DEBITUR KUR BPD BALI
Perdagangan PROVINSI BALI

152 Profil DebiturProfil Debitur
Kredit Usaha Rakyat

Bapak I Nengah Masa (44 tahun) telah mendirikan usaha perdagangannya sejak tahun 1995 
atau 22 tahun silam,. Modal awal usaha pada waktu itu adalah sebesar Rp. 30 juta menggunakan 
modal pribadi, dan sampai saat ini omzet per bulan mencapai Rp. 90 juta atau per harinya sebe-
sar Rp. 3 juta. Jumlah karyawan yang bekerja kepada Bapak I Nengah Masa adalah sebanyak 2 
orang. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Pak I Nengah Msa adalah bentuk usaha perorangan.

Pak I Nengah Masa menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar RP. 300 juta dengan tenor 
4 tahun sejak tahun 2017.Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Pak Nengah mengangsur 
pinjaman KURnya setiap bulan dengan dengan bunga 0,75%  flat menurun. Pak Nengah menga-
ku baru pertama kali menerima pinjaman KUR, sebelumnya dia pernah menerima kredit 
komersial dari Bank Sinar dan sekarang sudah lunas. Informasi mengenai KUR diterima oleh 
Pak Nengah dari BPD Bali karena Pak Nengah merupakan nasabah dari BPD Bali sebelumnya.

Proses pengajuan KUR ke BPD Bali menurut Pak Nengah tidak sulit, bahkan bisa dibilang 
mudah. Dalam proses pengajuan KUR ini, Pak Nengah diminta menyerahkan agunan tambahan 
berupa sertipikat tanah seluas 400m2 senilai Rp. 900 juta. Nilai agunan yang mencapai 300% 
dari nilai pinjaman sebenarnya tidak diperbolehkan karena nilai agunan yang diperbolehkan 
adalah maksimal 150% dari nilai pinjaman. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian BPD Bali 
agar meninjau ulang keputusannya di masa depan, apalagi sudah ada perusahaan penjamin 
yang akan mengcover apabila terjadi NPL. Selain itu juga terdapat biaya tambahan yang dibe-
bankan kepada Pak Nengah saat pengajuan KUR yaitu biaya pengikatan sebesar Rp. 2,7 juta dan 
Biaya Asuransi Jiwa dan Kebakaran sebesar Rp. 700 ribu. Kedua komponen biaya tambahan 
tersebut diambil dari tabungan Pak Nengah di BPD Bali. 

Nama    : I Nengah Masa
Alamat    : Br. Pengulumbaran Kawan, Desa Penglumbaran, 
       Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
Usia    : 44 Tahun
Sektor Usaha   : Perdagangan
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 300.000.000,-
No Hp    : 08124669550/085338056337
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Keputusan mengajukan KUR oleh Pak Nengah didasari karena suku bunga KUR yang rendah 
dibandingkan dengan program kredit lain. Bahkan, jika dibandingkan dengan LPD (Lembaga 
Perkreditan Desa) yang memiliki suku bunga 1,5% per bulan, KUR memiliki suku bunga lebih 
rendah yakni hanya setengah dari suku bunga LPD (0,75%). Hal inilah yang menurut Pak 
Nengah KUR sangat membantu keberlanjutan dan pengembangan usahanya. Setidaknya ada 
dua manfaat yang sangat dirasakan oleh Pak Nengah, yaitu:
 1.Memberikan tambahan modal untuk usaha yang dijalankan
 2.Bunganya ringan
Pak Nengah berharap, agar manfaat KUR bisa lebih dirasakan kedepannya, ada beberapa 
usulan yang bisa dipertimbangkan yaitu: 
 1.Suku bunga diturunkan lagi
 2.Angsuran dan plafon kredit ditambahkan
Mengenai akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan 
tempat tinggal Pak Nengah, terdapat Bank Komersial, BPR, dan Koperasi yang mudah untuk 
ditemui. Selama ini Pak Nengah menabung uang di Bank Komersial dan Koperasi.

2017Debitur KUR
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DEBITUR KUR BPD BALI
Kelautan dan Perikanan PROVINSI BALI

Bapak I Wayan Sumajaya merupakan debitur Bank BPD Bali yang memiliki usaha di Sektor Budi-
daya Perikanan (Ikan Mujair) dan memulai usaha semenjak tahun 2016. Lokasi usaha berada di 
Desa Trunyan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Modal awal beliau dalam 
mendirikan usahanya yaitu sebesar Rp 50 juta. Modal usaha tersebut sudah termasuk dengan 
biaya pembuatan jaring apung, pembelian bibit ikan. Bibit ikan diperoleh dari Tabanan, Bali. Modal 
awal beliau dalam mendirikan usaha tersebut diperoleh dari dana pribadi dan mencari pinjaman 
dari teman/kerabat. Beliau baru mendapatkan KUR pertama kali dan belum pernah melakukan 
pinjaman kredit lainnya dari Bank Komersial dalam rangka menambah modal usaha. Beliau 
memperoleh informasi terkait KUR dari teman dan tertarik menjadi Debitur KUR karena KUR 
mempunyai bunga yang ringan.  Beliau mendapatkan Kredit KUR Mikro dari BPD Bali sebesar Rp 
25 juta dengan jangka waktu pembayaran selama 3 tahun. Selama menjadi Debitur KUR, beliau 
sudah melakukan pembayaran anguran selama 5 kali. Pembayaran angsuran tersebut dilakukan 
setiap bulan sebesar 880 ribu per bulan (sudah termasuk dengan bunga 0,75% perbulannya) 
meskipun terdaapat skema pembayaran angsuran pasca panen.  Pembayaran angsuran tersebut 
diperoleh dari potongan yang dilakukan secara otomatis setiap bulannya dari rekening yang ber-
sangkutan. 

Dalam proses pengajur KUR Mikro di BPD Bali, beliau tidak diminta untuk menyerahkan agunan 
tambahan. Selain itu, beliau merasakan bahwa pengajuan kredit KUR Mikro di BPD Bali tidak 
terlalu sulit dan prosesnya pengajuannya tidak membutuhkan waktu yang lama yaitu hanya mem-
butuhkan waktu selama 1 minggu. Omset yang diterima beliau di setiap bulannya mencapai Rp 19,5 
juta. 

Nama     : I Wayan Sumajaya
Alamat    : Ds Terunyan Kel Kintamani Kab.Bangli, Provinsi Bali
Usia / Jenis Kelamin  : 29 tahun / L
Sektor Usaha   : Kelautan dan Perikanan 
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 25.000.000,-
No Hp    : 083114540199
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Dalam mengelola usahanya tersebut beliau dibantu dengan 1 orang pekerja. Dalam satu kali 
panen dapat menghasilkan ikan mujair sebesar 2 ton dengan nilai jual mencapai Rp 500 Juta dan 
jangka waktu panen selama 6 – 7 bulan sekali. Selama ini belum ada pendampingan dari Dinas 
terkait khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan. Padahal dalam melakukan pengembangan 
usaha beliau mengalami kendala berupa faktor alam yaitu adanya letupan belerang yang terjadi 
setiap tahunnya dari dasar danau yang menyebabkan ikan mujair tersebut mengalami keracunan 
atau mati. Selain itu kendala lainnya yang terjadi yaitu jaring sobek dan rapuh sehingga menye-
babkan ikan mduah terlepas dari keramba. Program KUR memberikan manfaat bagi beliau dian-
taranya kemudahan dalam mendapatkan modal untuk melakukan pengembangan usaha serta 
bunga KUR yang ringan. Harapan yang disampaikan beliau selaku debitur KUR untuk kebijakan 
program KUR kedepannya yaitu bunga KUR lebih ringan lagi dari sebelumnya dan beliau bisa 
mendapatkan jumlah alokasi plafond KUR mencapai Rp 50 juta. 

2017Debitur KUR
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DEBITUR KUR BPD BALI
Kelautan dan Perikanan PROVINSI BALI

Nama    : I Nyoman Sukada 
Alamat    : Banjar Gatra Kencana Desa Batur Utara, Kintamani, 
       Provinsi Bali
Usia / Jenis Kelamin  : 57 tahun / L
Sektor Usaha   : Kelautan dan Perikanan 
Nilai Akad/ Jumlah Kredit : Rp. 25.000.000,-
No Hp    : 081337450151

I Nyoman Sukada merupakan debitur Bank BPD Bali yang memiliki usaha di Sektor Budidaya Peri-
kanan Air Tawar atau Kuramba Jaring Apung yang memulai usaha semenjak tahun 2012. Beliau 
memiliki usaha sebanyak 75 keramba dengan ukuran 4 x 4 m untuk masing-masing keramba.  
Lokasi usaha tersebut berada di Banjar Gatra Kencana Desa Batur Utara Kecamatan Kintamani, 
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.  Modal awal beliau dalam mendirikan usahanya yaitu sebesar Rp 
18 juta. Modal usaha tersebut diperoleh dari dana pribadi. Sedangkan untuk Omset yang diterima 
beliau setiap bulannya mencapai Rp 37,5 juta. Dalam mengelola usahanya tersebut beliau dibantu 
dengan 1 orang pekerja. Dalam rangka melakukan pengembangan usaha, beliau juga terlibat 
menjadi anggota dari Koperasi Simpan Usaha Manik Mas Srinadi. 

Beliau menjadi Debitur KUR karena tertarik dengan bunga yang ringan. Selain itu, beliau 
mendapatkan informasi terkait Kredit Usaha Rakyat dari teman dan kerabat yang ada di desa 
tersebut. Beliau mendapatkan Kredit KUR Mikro dari BPD Bali sebesar Rp 25 juta dengan jangka 
waktu pembayaran selama 3 tahun. Pembayaran angsuran tetap dilakukan setiap bulan secara 
teratur sebesar 880 ribu per bulan (sudah termasuk dengan bunga 0,75% perbulannya) meskipun 
terdapat skema pembayaran angsuran pasca panen. Selama menjadi debitur KUR, beliau sudah 
melakukan angsuran pembayaran selama 4 kali. Pembayaran angsuran tersebut diperoleh dari 
potongan yang dilakukan secara otomatis setiap bulannya dari rekening yang bersangkutan. 
Selain itu, dalam proses pengajuan KUR Mikro di BPD Bali beliau tidak diminta untuk menyerah-
kan agunan tambahan.
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Dalam satu kali panen usaha tersebut dapat menghasilkan ikan mujair sebesar 50 kg/hari dengan 
harga per kg sebesar 25 ribu dengan siklus panen 6-7 bulan. Hasil panen ikan tersebut dipasarkan 
secara langsung oleh beliau ke pasar-pasar tradisional yang ada di sekitar wilayah tersebut. 
Selama ini, belum ada pendampingan dari Dinas terkait khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan. 
Padahal selama ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi debitur tersebut dalam melakukan 
pengembangan usaha diantaranya adanya semburan belerang yang secara rutin terjadi selama 
setahun sekali sekitar bulan juli, terjadinya pencurian ikan, dan jaring rusak atau berlubang 
karena jaring keropos sehingga menyebabkan ikan lepas. Lahar belerang yang keluar dari bawah 
danau tersebut menyebabkan ikan dewasa mati sedangkan ikan yang kecil masih bertahan. Upaya 
yang dilakukan beliau dalam mengatasi fenomena alam tersebut yaitu dengan menjual ikan 
dewasa yang belum siap panen sebelum munculnya lahar tersebut dengan resiko harga jual 
turun. 

Beliau selaku debitur KUR merasakaan dengan adanya program KUR memberikan manfaat dian-
taranya dapat menambah modal usaha dalam rangka pengembangan usaha, meningkatkan 
jumlah kuramba menjadi kurang lebih 25 lobang.  Selain itu, harapan yang disampaikan beliau 
selaku debitur KUR untuk kebijakan program KUR kedepannya yaitu bunga KUR lebih ringan lagi 
menjadi 6% dan beliau bisa mendapatkan jumlah alokasi plafond KUR mencapai Rp 50 juta. 

2017Debitur KUR
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Bapak Lukman (59 tahun) telah mendirikan usaha konveksi sepatu dan sandal prianya lebih dari 
30 tahun silam. Sampai saat ini nilai penjualan rata-rata per bulan mencapai Rp. 75 juta atau per 
harinya sebesar Rp. 2,5 juta dengan margin keuntungan mencapai 20%. Jumlah karyawan yang 
bekerja kepada Bapak Lukman adalah sebanyak 8 orang, namun namun hanya 4 orang yang 
berada pada workshop di bagian belakang rumahnya dan sisanya membawa pekerjaan mereka di 
rumah masing-masing. Bentuk usaha yang dimiliki oleh Bapak Lukman adalah bentuk usaha per-
orangan. Hingga saat ini Bapak Lukman tidak memasarkan secara langsung kepada konsumen, 
namun sebagian besar merupakan pesanan pemilik merek atau pesanan toko.

Bapak Lukman menerima pinjaman KUR dengan plafon sebesar RP. 250 juta dengan tenor 4 tahun 
sejak tahun 2017. Dengan suku bunga sebesar 9% per tahun, Bapak Lukman mengangsur pinjaman 
KURnya setiap bulan sebesar Rp. 6,3 jutaan dengan dengan bunga 0,75%  flat menurun. Bapak 
Lukman menyampaikan bahwa ini adalah kali kedua ia menerima pinjaman KUR, sebelumnya dia 
pernah menerima KUR dari BPD Sumatera Utara sebesar Rp. 100 Juta dan sekarang sudah lunas. 
Informasi mengenai KUR diterima oleh Bapak Lukman dari BPD Sumatera Utara karena Bapak 
Lukman merupakan nasabah existing BPD Sumatera Utara.

Proses pengajuan KUR ke BPD Sumatera Utara menurut Bapak Lukman tidak sulit, bahkan bisa 
dibilang mudah dan memakan waktu hingga pencairan sekitar 1 bulan. Hal tersebut dikarenakan 
terdapat proses peningkatan sertifikat agunan dari SK Camat ke Hak Milik sehingga harus 
menunggu cover note dari pihak notaris. 

Nama    :  Lukman
Alamat    :  Jalan Denai Gang II No. 9A Kelurahan Tegal Sari I, 
        Kecamatan Medan Area, Kota Medan
Usia    :  59 tahun / L
Sektor Usaha   :  Industri pengolahan (alas kaki)
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 250.000.000,-
No Hp    :  082162897451

DEBITUR KUR BPD
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Dalam proses pengajuan KUR ini, Bapak Lukman menyerahkan agunan tambahan berupa surat 
(sertifikat) tanah dan rumah seluas kurang lebih 165m2 senilai Rp. 400 jutaan. Nilai agunan nasa-
bah yang mencapai 160% dari nilai pinjaman masih membuka peluang bagi nasabah untuk 
mendapatkan peningkatan plafond di masa yang akan datang, namun bank harus tetap mengede-
pankan analisa perkembangan usaha nasabah. Selain itu juga terdapat biaya tambahan yang 
dibebankan kepada Bapak Lukman saat pengajuan KUR yaitu biaya pengikatan jaminan serta 
biaya asuransi jiwa dan kebakaran berkisar Rp. 23 juta. Komponen-komponen biaya tambahan 
tersebut ditanggung oleh Bapak Lukman. Bank sendiri tidak mengenakan biaya tambahan terkait 
proses KUR ini.

Keputusan mengajukan KUR oleh Bapak Lukman dikarenakan suku bunga KUR yang lebih rendah 
dan proses yang lebih mudah dibandingkan dengan program kredit lain. Hal inilah yang menurut 
Bapak Lukman, program KUR sangat membantu keberlanjutan dan pengembangan usahanya. 
Setidaknya ada dua manfaat yang sangat dirasakan oleh Bapak Lukman, yaitu:
 1. Memberikan tambahan modal untuk usaha yang dijalankan
 2. Bunganya ringan

Selama ini, Bapak Lukman mengalami kendala dalam bisnisnya berupa pengaturan cashflow. Hal 
tersebut diakibatkan oleh konsumennya memberikan pembayaran menggunakan giro yang baru 
dapat dicairkan 4 bulan kemudian. Di sisi lain, Bapak Lukman menuturkan bahwa ia dapat mem-
berikan giro dengan tempo 2 bulan kepada suppliernya. Gap antara pembayaran dari konsumen 
dan pembayaran kepada supplier tersebut dapat ditutupi dengan pembiayaan KUR yang ia ajukan. 
Bapak Lukman berharap, agar program KUR bisa lebih besar serta lebih murah, ada beberapa 
usulan dari beliau selaku penggiat usaha yaitu:
 1. Penurunan suku bunga
 2. Peningkatan plafon kredit
Mengenai akses terhadap lembaga keuangan dan pengembangan usaha di lingkungan tempat 
tinggal Bapak Lukman, terdapat beberapa Bank Komersial, BPR, dan Koperasi yang mudah untuk 
ditemui. Namun, hingga saat ini Bapak Lukman hanya mengelola uangnya di Bank Komersial 
karena dinilai oleh beliau lebih aman dan mudah untuk diakses.

Terkait aspek pemasaran, Bapak Lukman masih menggunakan sistem penjualan hanya berdasar-
kan pesanan repetitif dari pembeli eksisting. Bapak Lukman sebenarnya dapat menggunakan 
berbagai macam media untuk dapat memasarkan produknya lebih luas dengan biaya yang minim 
seperti menggunakan platform penjualan online, aplikasi di telepon pintar, hingga forum-forum 
jual beli tertentu di dunia maya. Dengan jaringan pemasaran yang lebih luas, diharapkan dapat 
meningkatkan nilai penjualan produk milik Bapak Lukman. Diharapkan pihak bank dapat mem-
berikan edukasi terkait perkembangan kemajuan teknologi kepada nasabahnya sehingga usaha 
nasabah dapat lebih optimal.
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Nama      :  Deny Indra
Alamat    :  Jl. Turi Gang Bilal No. 6 Kelurahan Sudirejo I, 
       Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
Usia / Jenis Kelamin  :  44 tahun / L
Sektor Usaha   :  Industri Pengolahan (makanan – keripik singkong)
Nilai Akad/ Jumlah Kredit :  Rp. 50.000.000,-
No Hp    :  082161487895

Bapak Deny Indra merupakan debitur BPD Sumatera Utara yang memiliki usaha pembuatan ker-
ipik singkong dengan beberapa varian rasa. Usahanya tersebut dimulai senjak tahun 2006 bersa-
ma dengan orang tuanya dan saat ini sepenuhnya dikelola oleh beliau. Lokasi usaha Bapak Deny 
berada di rumahnya, yaitu di Jl. Turi, Kota Medan, Sumatera Utara yang dijadikan sebagai lokasi 
pengemasan. Sedangkan pemrosesan singkong hingga menjadi keripik dilakukan di rumah 
sederhana di dekat kediaman Bapak Deny (sekitar 50 meter) yang terdiri dari pengupasan, pemo-
tongan, hingga penggorengan. Untuk memulai usahanya, Bapak Deny memerlukan biaya sebesar 
Rp 2 juta yang berasal dari tabungan pribadinya.

Bapak Deny baru mendapatkan KUR pertama kali dan pernah melakukan pinjaman kredit lainnya 
dari Bank Komersial (BPD Sumatera Utara) dalam rangka menambah modal usaha sebanyak 3 
kali, yaitu Rp. 25 Juta (2 tahun), Rp. 50 juta (3 tahun), dan yang ketiga sebesar Rp. 50 juta (2 tahun) 
dengan tingkat bunga sebesar 12 % per tahun. Beliau memperoleh informasi terkait KUR dari sele-
baran yang berada di banking hall BPD Sumatera Utara ketika mengunjungi bank tersebut karena 
Bapak Deny adalah salah satu nasabah existing BPD Sumatera Utara.  Beliau mendapatkan Kredit 
KUR Mikro dari BPD Sumatera Utara sebesar Rp 50 juta dengan jangka waktu pembayaran selama 
2 tahun. Selama menjadi Debitur KUR, beliau sudah melakukan pembayaran anguran selama 10 
kali sejak memperoleh fasilitas kredit pada bulan Oktober 2016 silam. Pembayaran angsuran 
tersebut dilakukan setiap bulan sebesar Rp. 2,2 juta (sudah termasuk dengan bunga 0,75% perbu-
lannya).  Pembayaran angsuran tersebut diperoleh dari potongan yang dilakukan secara otomatis 
setiap bulannya dari rekening yang bersangkutan. 

DEBITUR KUR BPD
Industri Pengolahan SUMATERA UTARA
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Dalam proses pengajur KUR Mikro di BPD Sumatera Utara, Bapak Deny diminta untuk menyerah-
kan agunan tambahan berupa tanah senilai Rp. 50 juta . Bapak Deny juga menyampaikan bahwa 
proses pengajuan KUR pada BPD Sumatera Utara tidak sulit dan prosesnya hingga dropping juga 
tidak terlalu lama, yaitu berkisar 1 hingga 2 minggu. Biaya tambahan dari proses KUR itu sendiri 
tidak ada.

Dalam mengelola usahanya tersebut beliau dibantu dengan 4 orang pekerja. Omset setiap harinya 
rata-rata sebesar Rp. 1.2 juta dengan modal (harga pokok produksi) sebesar Rp. 700 ribu. Bahan 
baku singkong diakui mudah didapatkan oleh Bapak Deny, demikian halnya dengan bahan bakar 
kayu yang digunakan untuk memasak diakuinya lebih murah daripada gas. Dari segi pemasaran 
produknya, ia merasa tidak mengalami kendala berarti karena ia bekerja sama dengan beberapa 
agen dan pengecer di Kota Medan meskipun sebenarnya masih terdapat peluang lain yang belum 
mampu ia tangani karena keterbatasan modalnya. Tingkat penjualannya keripik singkong Bapak 
Deny relatif stabil sepanjang tahun, kecuali ketika bulan puasa (Ramadhan), penjualan keripiknya 
cenderung turun.

Program KUR memberikan manfaat bagi Bapak Deny, diantaranya kemudahan dalam proses pen-
gajuan kredit serta bunga KUR yang ringan. Harapan yang diutarakan oleh Bapak Deny untuk kebi-
jakan program KUR pada masa mendatang adalah bunga KUR lebih ringan dari sebelumnya dan 
program KUR tetap ada.

Meskipun produk yang dihasilkan sederhana, namun apabila pemasarannya optimal, penjualan 
produk dapat terus meningkat. Pemasaran yang optimal dapat dicapai dengan berbagai macam 
moda, seperti pemasaran berbasis on-line (aplikasi di telepon pintar, e-commerce, dan lainnya), 
pengemasan yang lebih menarik, menjaga mutu dan kualitas produk, serta varian produk yang 
beragam. Bank pembina nasabah beserta pemerintah setempat seharusnya dapat memberikan 
pendampingan dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan pemasaran nasabah.
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Nama     : Bapak Amat Taufan
Alamat     : Pekanbaru, Provinsi Riau
Usia     : 53 Tahun
Sektor Usaha    : Sektor Pertanian
Nilai Akad/ Jumlah Kredit  : Rp. 50.000.000,-
No Hp     : 0852-7821-6399

Bapak Amat adalah seorang pengusaha di Pekanbaru yang bergerak di bidang pertanian khusus-
nya pertanian sawi, selada dan bayam. Bapak Amat memulai usaha pertanian ini pada tahun 2007 
dengan bermodalkan luas lahan milik keluarga Bapak Amat seluas 1,5 hektar dan uang sebanyak 
Rp 15 juta untuk membeli bibit serta alat pertanian. Bapak Amat mempekerjakan 4 orang untuk 
membantu Bapak Amat menjalankan usahanya. Masa panen setiap sebulan sekali dan setiap kali 
panin akan menghasilkan 800-1000 ikat sawi, selada dan bayam. 

Dalam hal pemasaran, Bapak Amat sudah mempunyai beberapa pelanggan yang akan mengambil 
hasil panen tersebut langsung ke rumah Bapak Amat yang kemudian dijual kembali ke pasar-pas-
ar terdekat. Kendala yang harus dihadapi oleh Bapak Amat adalah jika musim hujan karena jenis 
tanaman pertanian milik Bapak Amat membutuhkan cuaca yang panas untuk dapat tumbuh 
dengan baik.

Pada bulan April 2017, Bapak Amat meminjam KUR sebesar Rp 50 juta dengan jangka waktu 3 
tahun kepada Bank Riau Kepri. Dana KUR digunakan Bapak Amat untuk membeli bibit, pupuk dan 
peralatan pertanian. Agunan yang diminta oleh Bank Riau Kepri adalah Surat Keterangan Ganti 
Rugi (SKGR) dari Camat setempat. Sebelumnya Bapak Amat mengetahui program KUR dari 
teman-teman Bapak Amat serta rekomendasi dari Dinas Pertanian Provinsi Riau. 

 Bapak Amat pernah mendapatkan bantuan berupa sumur, hand traktor dan juga kambing 
dari Dinas Pertanian Provinsi Riau. Bapak Amat tergabung dalam kelompok petani sayuran yang 
beranggotakan 25 orang. 
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