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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam perekonomian yang dihadapi dan sedang dijalani pada saat ini, ada 

sekelompok kecil masyarakat dalam kedudukan ekonomi yang kuat dan 

menguasai sebagian besar kehidupan ekonomi nasional.Sedangkan dipihak lain 

sebagian masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum 

mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. 

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk masalah yang 

muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negeri yang 

sedang berkembang.Masalah kemiskinan ini dikatakan sebagai salah satu 

problem, karena masalah kemiskinan menuntut suatu adanya pemecahan masalah 

secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh.Kemiskinan bukan hanya masalah 

ekonomi semata, tetapi merupakan hasil akhir intekralasi faktor-faktor sosial, 

ekonomi, politik dan budaya. Disamping problem klasik mengenai kekurangan 

kebutuhan dasar, dimensi kemiskinan juga menyangkut problem 

ketidakberdayaan dan ketidakterlibatan masyarakat luas dalam proses 

pengambilan keputusan, serta problem kerentaan dan kerawanan terhadap resiko-

resiko diluar dirinya. 

Dalam rangka meningkatkan kesejahtraan ekonomi masyarakat, 

pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat 

desa/kelurahan guna menarik minat masyarakat untuk ikut serta aktif dalam  

melaksanakan pembangunan. Pemanfaatan dana usaha desa atau kelurahan harus 
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memperhatikan potensi sumber daya alam desa/lurah serta disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat setempat. Sesuai dengan peraturan Gubernur Riau nomor 

132 Kpts/132/III/2005 Tanggal 31 Maret Tahun 2005 dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan maka pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan 

program pemberdayaan desa yang menitikberatkan pada aspek pemberdayaan 

masyarakat sebagai pendekatan operasional dan wujud nyata dalam 

merealisasikan kesejahtraan masyarakat, dalam pelaksanaannya mengacu pada 

pedoman umum dan petunjuk teknis program pemberdayaan desa/kelurahan. 

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 

yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat, yang 

tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Peraturan 

Menteri dalam Negeri Pasal 1 No.6/1998 Tentang Usaha Ekonomi Kelurahan 

Simpan Pinjam (UEK-SP), UEK-SP (Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam) 

adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang Simpan Pinjam dan merupakan 

milik masyarakat Desa/Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat 

Desa / Kelurahan setempat. Usaha perekonomian Desa / Kelurahan adalah semua 

usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat Desa / Kelurahan dan untuk 

masyarakat Desa /Kelurahan baik secara perorangan atau secara kelompok 

(kooperatif).   

Untuk menjangkau lapisan masyarakat sampai paling bawah, maka badan 

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa nampaknya merupakan pilihan 

yang cukup tepat.Melalui UEK SP ini, masyarakat sangat membantu dan memberi 
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peluang tentunya bermanfaat bagi masyarakat karena dapat mengembangkan atau 

membuka usaha baru mereka. 

Dengan demikian Pemerintah Daerah Provinsi Riau bekerja sama dengan 

pemerintah daerah kabupaten setempat memberikan bantuan program berupa 

pinjaman keuangan yang diberikan kepada masyarakat Desa/Kelurahan untuk 

dikelola sebaik mungkin dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah 

ditentukan. Bantuan tersebut berupa modal pinjaman yang akan diberikan kepada 

masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaaan 

(PPELP) yaitu Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam atau disingkat menjadi 

UEK SP.Perkembangan yang ada pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam 

UEK SPMakmur  Kelurahan Tanah Merah kecamatan Pasir Penyu kabupaten 

Indragiri Hulu dalam segi organisasi berjalan dengan baik. Selain itu pengurus 

UEK SPMakmur Kelurahan Tanah Merah telah berjalan sesuai dengan susunan 

pengurus yang telah ditentukan.  

Tata cara  dan Prosedur Pinjaman Berdasarkan Petunjuk Teknis Program 

Pemberdayaan Desa (PPD) tentang desa menjelaskan beberapa poin-poin yang 

harus dipersiapkan oleh masyarakat peminjam modal, Pinjaman dapat dilakukan 

apabila: 

1. Masyarakat  yang kekurangan modal usaha. 

2. Memiliki jenis usaha yang produktif seperti perdagangan, jasa, pertanian, 

perkebunan, perikanan, industri rumah tangga, industri kecil, yang 

termasuk dalam jenis usaha kecil dan menengah. 
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3. Berdomisili tetap dan tercatat sebagai warga di Kelurahan yang terdapat 

Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam. 

4. Tercatat sebagai anggota UEK-SP dan telah mempunyai simpanan wajib 

Rp.50.000., 

5. Dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun usaha. 

6. Pinjaman dapat diberikan dengan nilai: 

a. Sebesar Rp 21.000.000,- s/d Rp 30.000.000,- melalui surat 

Rekomendasi KORDA Bidang Ekonomi  Kabupaten Indragiri 

Hulu. 

b. Sebesar Rp 16.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,- melalui  Surat 

Rekomendasi KORCAB Bidang Ekonomi Kecamatan Pasir Penyu 

c. Sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp 15.000.000,-  cukup melalui 

Verifikasi Akhir (VA) Kelurahan.   

7. Jangka waktu Pinjaman maksimal 18 bulan. 

 

8. Agunan yang diterima adalah: 

a. BPKB Kendaraan tahun Rakitan 2013 Ke-atas 

b. Surat Keterangan Tahun (SKT) atau surat keterangan Ganti Rugi 

(SKGR) dan surat Kepemilikan yang dapat dilihat keberadaannya 

dan bagi surat tanah yang letaknya jauh dari Kelurahan/Desa  maka 

biaya perjauh nya tanah akan ditanggung oleh pemohon. 

c. Agunan yang diterima memiliki nilai jual dan mudah dijual 
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d. Agunan yang diterima dapat berupa tanah dan rumah kecuali yang 

menjadi tempat tinggal. 

Dengan demikian,masyarakat yang berniat meminjam modal kepada 

UEK-SP Makmur haruslah memenuhi syarat dan juga bersedia menanggung 

resiko-resiko yang sekiranya akan didapat apabila terjadi penunggakan dan 

ketidakmampuan masyarakat dalam hal melunasi pinjaman UEK-SP. Selain itu, 

kegiatan atau produk yang dilakukan UEK SP Makmur Kelurahan Tanah Merah 

sampai saat ini masih dalam bidang simpan pinjam yaitu UEK SPMakmur akan 

melakukan kegiatan usahanya dan menerima simpanan yang diberikan oleh 

masyarakat baik simpanan wajib, maupun simpanan sukarela. Akseprasi atau 

pengakaran yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Tanah Merah terhadap UEK 

SPMakmur Kelurahan Tanah Merah sangat tinggi hal ini dapat dilihat dari 

partisipasi masyarakat dalam meminjam dana UEK SPMakmur Kelurahan Tanah 

Merah untuk dijadikan sebagai modal usaha, baik pertanian, perdagangan, 

perkebunan dan lainlain.Kesadaran masyarakat dalam meminjam dana UEK SP 

Makmur Kelurahan Tanah Merah dengan melengkapi semua persyaratan yang 

diminta oleh pengurus UEK SPMakmur Kelurahan Tanah Merah telah 

membuktikan adanya kesadaran dan pengetahuan tentang prosedur dan mekanis 

yang ada tanggung jawab dan motivasi bagi masyarakat itu sendiri untuk 

melakukan perubahan-perubahan dalam perbaikan ekonomi yang ada di 

desa.Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masayarakat 

untuk berkembang kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan 
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masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan diberdayakan 

(Kartasasmita 1995:95). 

Dalam membangun usaha ekonomi tersebut, faktor dana untuk 

pembiayaan pembangunan memegang peranan yang sangat penting. Tersedianya 

atau tidaknya dana untuk pembiayaan tersebut, sangatlah mempengaruhi 

perkembangan pembangunan. Dana tersebut terutama sekali dibutuhkan oleh 

masyarakat yang akan mendirikan atau mengembangkan usahanya, sementara 

kemampuan modal mereka sendiri tidak mencukupi. 

Selain itu, dalam Anggaran Dasar (AD) Usaha Ekonomi Kelurahan 

Simpan Pinjam “Makmur” Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu  pada Pasal ke 21 Tahun 2012 menjelaskan tentang 

Batas Pembayaran Pinjaman. Pembayaran Pinjaman Pemanfaat mempunyai batas 

dan ketentuan sebagai berikut: 

1. Pembayaran yang dilakukan pemanfaat diawal Sebelum jatuh Tempo yang 

ditetapkan setiap bulannya merupakan pembayaran Pemanfaat Terbaik. 

2. Pembayaran yang dilakukan Pemanfaat sebelum jatuh tempo  setiap 

bulannya merupakan pembayaran Lancar I. 

3. Pembayaran yang dilakukan Pemanfaat Lewat jatuh tempo tapi masih  

kurun waktu dalam bulan tersebut setiap bulannya merupakan pembayaran 

Lancar II dan akan dikenakan sanksi. 

4. Pembayaran yang dilakukan Pemanfaat lewat jatuh tempo sudah lebih dari 

satu bulan berjalan setiap bulannya merupakan pembayaran akhir dan akan 

dikenakan sanksi. 
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Dalam Pasal IX (9) Tahun 2012 pada Anggaran Dasar (AD) Usaha Ekonomi 

Kelurahan Simpan Pinjam “Makmur ” Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu menyebutkan Tentang Pengembalian Pinjaman 

dan Jasa Pinjaman. Ada beberapa poin yang wajib dilakukan oleh para peminjam  

modal Kepada UEK-SP  dalam hal pengembalian pinjaman dan Jasa Pinjaman  

yakni: 

1. Peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan kontrak 

kesepakatan yang dibuat dengan pengelola UEK-SP. 

2. Pengembalian pinjaman ditambah dengan jasa pinjaman dibayarkan 

kepada Kasir UEK-SP. 

3. Pengembalian pinjaman ditambah dengan jasa pinjaman dibuktikan 

dengan tanda terima penerimaan uang masuk UEK-SP. 

4. Pembayaran angsuran pinjaman dari tanggal 01 s/d Jatuh tempo setiap 

bulannya,Lewat jatuh tempo merupakan masa tenggang  dan batas akhir, 

diatas dari tanggal batas akhir,maka akan dikenakan denda sesuai dengan 

ketentuan. 

5. Pengembalian jasa pinjaman yang sebesar 12% pertahun dan 25% dari jasa 

pinjaman itu dialokasikan ke kegiatan sosial di Kelurahan yang 

bersangkutan 

Pada dasarnya sektor usaha merupakan lapangan bagi kegiatan ekonomi 

bagi masyarakat.Maka pengusaha dan tenaga kerja yang tergolong rakyat kecil 

dan lemah dalam berbagai hal, lemah dalam organisasi dan manajemen, lemah 

dalam segi modal dan sebagainya sudah selayaknya mendapatkan perlindungan 
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dan pembinaan dari pemerintah agar mereka dapat tumbuh berkembang menjadi 

satu kekuatan dalam pembangunan ekonomi. 

  Disisi lain, melalui Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 52 Tahun 

2012, Tentang Petunjuk Program/ Juknis Pemberdayaan Ekonomi Desa tentang 

ukuran Keberhasilan sesuai Ketentuan Juknis/ Pedoman Program adalah : 

1. Tujuan Program harus tepat sasaran. 

2. Standarisasi Program yaitu harus memenuhi syarat 

3. Modal yang dipinjamkan harus kembali lebih dari modal awal. 

4. Terealisasinya kegiatan sosial atas keuntungan yang didapat. 

5. Melaksanakan Tugas-tugas yang diberikan atasan. 

Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK SP) yang 

merupakan bantuan dana desa/Kelurahan bersumber dari dana APBD Kabupaten 

Indragiri Hulu dan mendapatkan Suntikan dana senilai Rp.500.000.000 (Lima 

Ratus Juta rupiah) sebagai modal awal. Adapun dasar  hukum dibentuknya UEK-

SP Kelurahan Tanah Merah  adalah  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 

tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah daerah 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945. Program Pemberdayaan desa ini bertujuan untuk mengembangkan usaha 

dan membuka usaha. Sedangkan dasar UEK-SP ini didirikan adalah dapat 

membantu masyarakat ekonomi lemah dalam penyediaan modal usaha yang 

mudah, murah, ringan dan cepat. Hal ini sesuai dengan salah satu arah 

pembangunan masyarakat desa/Kelurahan, yaitu pemihakan dan pemberdayaan 

masyarakat desa/kelurahan dalam rangka proses pembangunan untuk mewujudkan 
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masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Modal  yang sudah terkumpul dari 

beberapa pinjaman  UEK-SP berdasarkan modal pinjaman yang dipinjam dari 

nasabah dikembalikan ke Pemerintahan Kelurahan/Desa,selanjutnya bunga atau 

keuntungan yang didapat dari hasil pinjaman tersebut dibagi rata anatara kantor 

Pemerintahan dengan kantor UEK-SP.Dengan demikian ada keuntungan yang 

didapat oleh kantor Kelurahan dengan cara bekerjasama dengan UEK-SP. 

Keuntungan yang didapat dari kerjasama yaitu Kantor Kelurahan yang 

memperoleh keuntungan akan hasil dari UEK-SP berbentuk pembagian hasil dari 

bunga pinjaman nasabah,disisi lain keuntungan yang  didapat UEK-SP yaitu 

legalitas yang didapat untuk memperlancar pengoperasian simpan pinjam 

masyarakat tanpa terbentur masalah hukum atau pajak khas ke  kas Negara. 

Tujuan dan sasaran dari pemberian kredit usaha kecil (UEK-SP) meliputi: 

1. Untuk membantu mendapatkan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil 

dalam memupuk modalnya. 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3.  Meningkatkan pendapatan masyarakat. 

4. Menumbuh kembangkan sumber daya manusia. 

  Sedangkan apabila kita lihat dari tujuan dan sasaran Program sangat 

berbanding terbalik dengan realita yang ada di lapangan tujuan dan sasaran 

program tidak berjalan dengan baik disebabkan  

1. Sebagian dari masyarakat tidak mempergunakan kesempatan yang 

diberikan Pemerintah dengan baik. Modal yang diberikan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumtif. 
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2. Dari segi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan 

masyarakat belum merasakan manfaat meminjam dana dari UEK-SP 

dikarenakan kesejahteraan mereka tidak meningkat karena belum 

mampunya masyarakat berdaya saing terhadap masyarakat yang lain. 

3. Dari segi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat belum berjalan 

efektif dikarenakan tidak mampu mengelola usaha yang sedang digeluti. 

4. Dari segi menumbuh kembangkan sumber daya manusia dapat dikatakan 

belum terealisasi dengan baik, karena masyarakat bekerja hanya dapat 

untuk dirinya sendiri. 

 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Modal Dana Usaha UEK-SP Makmur Kelurahan Tanah Merah 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 

Tahun Perguliran Pengguna Dana 

Usaha 

Jumlah Pencairan 

2015 9 kali Perguliran 121 Orang 679.000.000 

2016 13 kali perguliran 153 Orang 777.000.000 

2017 17 Kali Perguliran 172 Orang 898.000.000 

Modal awal 500.000.000 

Total seluruh Pengguna Dana Usaha Perguliran 

dari tahun 2015-2017  

Rp.2.354.000.000 

Sumber Data :Data Statistik Usaha Ekonomi Kelurahan SimpanPinjam Makmur 

Kelurahan Tanah Merah 

 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa perkembangan perguliran yang 

semakin signifikan mulai dari tahun 2015 hingga sampai tahun 2017. Mulai 

dibentuknya UEK-SP Makmur ini hanya bermodalkan dari Dana Usaha Desa 

melalui bantuan Program Pemberdayaan Desa APBD Kabupaten Indragiri Hulu 
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Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan digulirkan sampai tahun 2017 

menjadi Rp.2.354.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah). 

Usaha kecil dan menengah merupakan bagian terbesar dalam 

perekonomian nasional.Untuk memperkuat perekonomian maka perlu dilakukan 

pembinaan dan bantuan pada usaha kecil dan menengah tersebut.Maka sebagai 

salah satu langkah kebijaksanaan pemerintah lebih memusatkan perhatiannya 

pada pembinaan dan pengembangan sektor swasta dalam ukuran usaha kecil dan 

menengah, dan diupayakan peningkatan prakarsa, etos kerja dan peranan segala 

bidang kehidupan ekonomi rakyat.Kegiatan UEK SP ini selain menjadi alternative 

bagi pemenuhan modal,juga merupakan wadah untuk penumpukan modal 

masyarakat melalui tabungan dari surplus pendapatan yang diperoleh. 

Tabel 1.2 

Rekapitulasi Simpan Pinjam UEK-SP Makmur Kelurahan Tanah Merah 

Kecamatan Pasir Penyu  Kabupaten Indragiri Hulu 

Tahun Simpan Wajib 

(10.000/bln x 18 bln) 

Simpan Sukarela Jumlah 

2015 1.800.000 65.340.000 67.140.000 

2016 1.800.000 82.620.777 84.420.777 

2017 1.800.000 92.880.321 94.680.321 

       5.400.000 240.841.098 246.241.098 

Sumber Data :Data Statistik Usaha Ekonomi Kelurahan SimpanPinjam Makmur 

Kelurahan Tanah Merah 

 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa partisipasi masyarakat Keurahan 

Tanah Merah dalam menabung uang/Simpanan  secara wajib maupun sukarela di 

UEK-SP Makmur partisipasinya sangat tinggi dan menunjukan masyarakat ikut 

memberikan dukungan bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera. 
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Peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa hasilnya 

tidak sekedar meningkatkan pendapatan perkapita, tapi juga menjangkau 

perkembangan dan penyerapan perubahan pada struktur masyarakat menjalani 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pasar. Adapun usaha yang 

dilakukan Usaha Ekonomi Kelurahan UEK SPMakmur Kelurahan Tanah Merah 

menyalurkan kredit usaha kecil untuk membantu para anggota maupun 

masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha mereka dengan 

adanya pinjaman dari UEK SPMakmur Kelurahan Tanah Merah ini anggota 

maupun masyarakat merasa terbantu.Kelurahan Tanah Merah memiliki beberapa 

usaha masyarakat yang mayoritasnya bekerja dibidang perdagangan, peternakan, 

perkebunan, industri kecil, jasa, perikanan, pertanian serta perkebunan.UEK-SP 

Makmur ini berdiri pada tanggal 13 Mei tahun 2012 di Kantor Kelurahan Tanah 

Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.Kehadiran UEK SP 

Makmurdi Kelurahan Tanah Merah diharapkan dapat membantu masyarakat 

kecil/miskin dalam upaya untuk mendapatkan modal usaha dengan persayaratan 

yang mudah,murah dan cepat,sehingga hasilnya secara nyata dapat memberikan 

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Tabel 1.3 

Pengguna Dana Usaha Kelurahan berdasarkan Laporan Perkembangan 

Pinjaman Keuangan UEK SP Makmur Kelurahan Tanah Merah Tahun 

2015 & 2016 

NO Jenis Usaha Orang 

1 Perdagangan 47 

2 Perkebunan 38 

3 Perikanan 29 

4 Peternakan 7 

Jumlah 121 Orang 
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NO Jenis Usaha Orang 

1 Perdagangan 58 

2 Perkebunan 29 

3 Perikanan 36 

4 Peternakan 12 

Jumlah 153 Orang 

Sumber Data : UEK SP Makmur Kelurahan Tanah Merah tahun 2015 dan 2016 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa antusias dan partisipasi masyarakat 

Kelurahan Tanah Merah dalam mengikuti Program UEK-SP sangat tinggi baik 

dari pengguna laki-laki ataupun Perempuan,sehingga hal ini menunjukkan  para 

masyarakat ikut memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang 

kondusif untuk upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri. Tabel diatas 

merupakan laporan keuangan dari Kelurahan Tanah Merah.Dapat dilihat berapa 

banyak perbandingan pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya 

mendirikan usaha mandiri di kedua Tabel tersebut.Jumlah peminjaman/Pengguna 

oleh masyarakat yang tidak sedikit itu menimbulkan banyak permasalahan yang 

berkaitan dengan kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat Kelurahan Tanah 

Merah dalam upaya pengembalian dana yang dipinjamkan oleh UEK SP Kepada 

Masyarakat. 

 Program Pemberdayaan Desa /Kelurahan melalui UEK-SP didirikan di 

Kelurahan Tanah Merah sebagai bantuan dari pemerintahan untuk membantu 

membangun dan memberdayakan perekonomian Kelurahan di Indragiri Hulu . 

Untuk lebih jelasnya lagi di Skripsi  ini akan menitik beratkan permasalahan 

Kegagalan Pelaksanaan Pemberdayaan UEK-SP di Kelurahan Tanah Merah 

dalam Upaya Pengembalian Modal UEK-SP Kelurahan Tanah Merah kecamatan 

Pasir Penyu,Kabupaten Indragiri Hulu. Dimana Kelurahan ini memiliki nominal 
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dari Pemerintahan Daerah yang sama dengan Desa/Kelurahan yang ada di Pasir 

Penyu lainnya, namun pada perkembangan dilapangan dikatakan Kelurahan 

Tanah Merah ini mengalami kegagalan dalam pengoperasian kegiatan Usaha  

Ekonomi Kelurahan –Simpan Pinajm (UEK-SP). 

Tabel 1.4 

Pengguna Dana Usaha Kelurahan berdasarkan Laporan  Perkembangan     

Pinjaman Keuangan UEK SP Makmur Kelurahan Tanah     Merah Tahun 

2017 

Peminjam/Tunggakan Orang 

Pemijam Lunas Laki-Laki 39 

Pemijam Lunas Perempuan 38 

Belum Lunas Laki-Laki 54 

Belum Lunas Perempuan 41 

Jumlah 172 Orang 

Sumber Data :Data Statistik Usaha Ekonomi Kelurahan SimpanPinjam Makmur 

Kelurahan Tanah Merah 

 

Berdasarkan data di atas maka pelaksanaan Program Usaha Ekonomi 

Kelurahan Simpan Pinjam(UEK-SP) oleh UEK-SP Makmur Kelurahan Tanah 

Merah memiliki jumlah peminjam yang cukup tinggi setiap tahunnya mengalami 

peningkatan yang signifikan,akan tetapi peningkatan ini juga diimbangi dengan 

jumlah tunggakan dari masyarakat pemanfaat Program Usaha Ekonomi Simpan 

Pinjam (UEK-SP) Makmur Kelurahan Tanah Merah. Sehingga hal ini menjadi 

catatan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Pelaksanaan 

Program UEK-SP Makmur Kelurahan Tanah Merah. 
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Tabel 1.5 

Data Statistik jumlah tunggakan UEK SP Makmur 2015 - 2017 di Kelurahan 

Tanah Merah 

Tahun Jumlah 

Pinjaman 

Jumlah 

Tunggakan 

Nilai Jatuh 

Tempo 

Jumlah 

Penunggak 

2015 Rp 511.845.000 Rp.200.775.111 Rp.27.108.101 51 Orang 

2016 Rp.609.333.139 Rp.328.234.778 Rp.38.272 .000 79 Orang 

2017 Rp.715.212.556 Rp.412.000.222 Rp.45.064.139 95 Orang 

 Rp.1.836.390.695 Rp.941.010.111 Rp.110.444.240 225 Orang 

Total Tunggakan dan Nilai 

Jatuh Tempo 2015-2017 

UEK SP MAKMUR 

Rp 1.051.454.351  

Sumber Data :Data Statistik Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Makmur 

Kelurahan Tanah Merah  

 

Adanya jumlah penunggakan dan nilai jatuh tempo yaitu sejumlah uang 

yang harus dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan dalam 

perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanah Merah dari tahun 

2015-2017 berjumlah 225 orang  senilai Rp.1.051.454.351  dan menyebabkan 

upaya pemerintahan dalam hal ingin melakukan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat miskin di Kabupaten Indragiri Hulu belum bisa dikatakan teralisasi 

dengan baik mengingat gagalnya pemerintahan dan para birokrat dalam 

mengkoordinir anggaran pengembalian dana UEK SPMakmur di Kelurahan 

Tanah Merah. 

Tabel 1.6 

Rekapitulasi Data Simpan, Pinjam dan Pengembalian Modal (UEK-SP) 

Makmur Kelurahan Tanah Merah Tahun 2017 & 2018 

Tahun Simpan Pinjam Pengembalian 

2017 Rp. 94.680.321 Rp. 715.212.556 Rp.434.115.904 

2018 Rp. 99.775.251 Rp. 822.554.333 Rp.527.132.196 

Sumber Data :Data Statistik Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Makmur 

Kelurahan Tanah Merah  

 



16 
 

 
 

Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Makmur 

dalam peminjaman dana UEK SP tahapan pertama jangka waktunya 18 bulan. 

Apabila dalam jangka waktu tersebut  peminjam tidak melunasi maka peminjam 

akan diadakan rekeduling maksudnya pembaharuan pinjaman dalam arti waktu 

pinjaman bertambah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan UEK-SP. Dalam 

resiko peminjaman dana UEK-SP terjadi penunggakan 3 bulan akan diberi sanksi 

berupa administrasi dan sosial. Jika sampai akhir tidak mengangsur (3 bulan 

berturut-turut menunggak) atau melanggar perjanjian yang telah dibuat,maka 

agunan disita/dilelang/dijual oleh pengelola untuk melunasi sisa hutang/angsuran 

di UEK-SP Makmur. 

Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan (BPD) adalah lembaga 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,BPD juga bisa 

dibilang sebagai parlemen desa serta menggali, menampung, mengelola dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain tugas yang diatas  Ketua BPD juga 

sebagai Badan Pengawas untuk mengawasi kegiatan dana usaha desa melalui 

Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Piniam UEK-SP Makmur. 

Menurut Pengamatan Penulis bahwa Dana UEK-SP tidak berpengaruh 

terhadap kesejahteraan masyarakat peminjam/pemanfaat Dana Usaha UEK-SP 

Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Ini 

disebabkan adanya penyalahgunaan dana yang telah dipinjamkan, dimana dana 

tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan semestinya yang telah dicanangkan 

dalam UEK-SP melainkan untuk memenuhi keperluan  diluar sana seperti 

membeli kendaraan, menambah fasilitas rumah tangga dan keperluan lainnya. 
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Seharusnya Dana Usaha tersebut digunakan untuk meningkatkan Produktivitas 

masyarakat namun mempergunakannya untuk kebutuhan konsumtif. 

Sehubungan dengan permasalahan diatas kredit usaha kecil yang 

dilakukan UEK SP Makmur Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu.Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih 

mendalam mengenai pengelolaan kredit usaha yang dilakukan oleh UEK 

SPMakmur Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri 

Hulu.Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan kajian tentangPelaksanaan UEK SPMakmur di Kelurahan Tanah 

Merah ditinjau dari aspek-aspek yang menyebabkan kredit macet membayar. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis sangat tertarik 

ingin mengkaji dan meneliti lebih luas tentang ”Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat (Studi Kasus Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan 

Simpan Pinjam UEK –SP Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba 

untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian di  UEK-SP Makmur 

Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan UEK SPMakmur di Kelurahan Tanah Merah 

ditinjau dari aspek-aspek yang menyebabkan kredit macet membayar ? 



18 
 

 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah dapat dikemukakan sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan UEK SPMakmur di Kelurahan 

Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu ditinjau 

dari aspek-aspek yang menyebabkan kredit macet membayar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi koperasi dalam penyaluran pinjaman 

modal. 

2. Bisa menambah kemampuan dan pengetahuan penulis mengenai 

penyaluran kredit usaha kecil pada UEK SP Makmur Kelurahan Tanah 

Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. 

3. Sebagai bahan referensi atau kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan penelitian ini, penulis susun kedalam enam, bab dan 

masing masing bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut: 

BAB 1  :   PENDAHULUAN 

Pada Bab ini diuraikan tentang  Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 
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BAB II :   LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini merupakan uraian tentang beberapa teori yang 

melandasi penulisan dengan Penelitian ini. 

BAB III :    METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab ini menguraikan mengenai lokasi penelitian,populasi dan 

sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa  

data serta pengukuran data. 

BAB IV :    GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

Kemudian Bab ini menguraikan mengenai Kondisi umum 

Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu, gambaran umum Program Usaha Ekonomi 

Kelurahan simpan pinjam (UEK- SP). 

BAB V :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini penulis mencoba merangkum pembahasan dan hasil 

penelitian yang dilakukan di UEK SP Makmur Kelurahan Tanah 

Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. 

BAB VI  :   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran 

terhadap penelitian yang dilakukan di di UEK SP Makmur 

Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

 


