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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Kemiskinan yang mengakibatkan kerugian dalam berbagai segi kehidupan perlu penanganan secara tepat,
agar keadaan tersebut dapat segera teratasi. Timbulnya kemiskinan tersebut diakibatkan karena belum
adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Untuk itu agar ketimpangan tersebut dapat dikurangi
maka diperlukan suatu kebijakan redistribusi pendapatan.
<br /><br />
Salah satu kebijakan yang telah ditempuh di Indonesia dalam rangka redistribusi pendapatan adalah melalui
Pelaksanaan Proyek Kredit Mikro (PKM) yang telah dimulai pada akhir tahun 1995 dan berakhir tahun
2000. PKM tersebut merupakan proyek bersama antara Bank Indonesia dengan Asian Development Bank.
<br /><br />
Sumber dana PKM berasal dari pinjaman lunak _+ Asian Development Bank scbesar 60 % dan 40 % dari
Bank Indonesia yang seluruhnya berjumlah _+ US $ 42,5 juta.
<br /><br />
Berkenaan dengan itu, menarik kiranya dilakukan kajian terhadap pelaksanaan PKM dimaksud, untuk
memperoleh gambaran mengenai : implikasi PKM terhadap pendapatan peserta proyek, apakah jenis
kelamin dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, seberapa besar dampak yang
diberikan oleh PKM terhadap pendapatan midterm nasabah mikro, bagaimana mengatasi faktor-faktor yang
menghambat dalam pelaksanaan PKM, serta bagaimana perm Bank Indonesia dalam pemberdayaan BPR
untuk mengembangkan pengusaha kecil dan mikro.
<br /><br />
Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari Analisis Beda Rata-rata serta Model Regresi Log Linier.
Model i.ni dapat digunakan untuk memproyeksikan peluang peningkatan pendapatan nasabah midterm
mikro sehubungan dengan adanya PKM. Variabel-variabel penting yang diduga mempengaruhi pendapatan
midterm nasabah ini adalah : pendapatan baseline nasabah mikro, pinjaman baseline (PKM), jenis kelamin
serta tingkat pendidikan.
<br /><br />
Sumber data berasal dari Biro Kredit Bank Indonesia, disamping itu somber data juga berasal dari
kepustakaan melalui laporan dan jurnal ilmiah serta informasi lainnya yang relevan yang ada di Bank
Indonesia.
<br /><br />
Dari hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kenaikan pendapatan sebelum &
scsudah mengikuti PKM sebesar 29,49 %, hasil tersebut telah memperhitungkan tingkat inflasi dan tingkat
suku bunga.
<br /><br />
Sesuai hasil individual tes yang dihasilkan diketahui bahwa jenis kelamin dan tingkat pendidikan tidak

berpengaruh pada pendapatan midtermnya.
<br /><br />
Pengusaha Mikro mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Karena
memiliki keunggulan dalam kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja.
<br /><br />
Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam pemberdayaan BPR untuk pengembangan usaha kecil dan
mikro dapat dilaksanakan melalui pengaturan di sektor perbankan (khususnya BPR) dalam hal penyaluran
kredit.

