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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1Kebijakan Publik 

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk 

menguraikan pengambilan keputusan.Kebijakan Publik adalah suatu keputusan 

yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam 

suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Pada sudut pandang lain, 

Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari 

keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi 

perhatian publik.Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian 

disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan 

menyelesaikan persoalan publik.Kegagalan tersebut adalah information failures, 

complex side effects, motivation failures,rentseeking, second best theory, 

implementation failures (Hakim, 2002). 

Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan 

untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini 

hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat 

dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh 

pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada 

masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton (2005) ini dapat 

diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari 

serangkaian kerja pejabat publik.  Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik 
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dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan 

manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, 

proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan 

yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, 

serta(c) evaluasi kebijakan. 

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh 

pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi 

berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. 

Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk 

melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu  maupun 

untuk melakukan tidakan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat yang ada di 

wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan.Negara yang 

memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang 

dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan 

permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan 

yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam 

suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Hal ini diperkuat dengan komitmen Pemerintah untuk mengentaskan 

kemiskinan dan mempercepat pemecahan masalah kemiskinan yang dituangkan 

melalui : 
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a. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Pembentukan 

Komite Penanggulangan Kemiskinan, yang diperkuat dengan Keppres 

Nomor 8 Tahun 2002. 

b. Keputusan Gubernur Nomor 592/IX/2004 Tentang Pembentukan Komite 

Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Riau. 

Titmuss (dalam Edi Suharto, 2008;7) mendefenisikan kebijakan sebagai 

prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan 

tertentu. Menurutnya kebijakan itu senantiasa berorientasi pada masalah-masalah 

(problemoriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented). 

Proses kebijakan dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang 

meliputi paling tidak tiga kelompok tahapan kegiatan utama, yaitu : 

1. Pembuatan atau perumusan kebijakan (merepresentasikan fungsi 

manajemen perencanaan), yang meliputi : 

a. Penyusunan agenda kegiatan 

b.   Perumusan kebijakan 

2. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan (mempersentasikan fungsi 

manajemen pelaksanaan/actuanting); dan 

3. Evaluasi kinerja kebijakan (mempersentasikan fungsi manajemen 

pengawasan/controlling), yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan 

pemantauan, pengawasan (Intern dan eksternal) dan pertanggung 

jawaban/akuntabilitas (Nugroho, 2004:123) 

Menurut Nugroho (2004;85) bahwa kebijakan pemerintah/publik adalah 

keputusan yang dibuat oleh negara, khususnyan pemerintah sebagai strategi untuk 
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mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa 

transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. 

Kebijakan publik merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik, 

maka dalam proses pembuatannya tidak lepas dari beberapa konsep kunci 

sehingga dalam aplikasi atau penerapannya dapat terencana dengan baik. Menurut 

Young dan Quinn (dalam Suharto, 2005:44) mengemukankan beberapa konsep 

kunci yang termuat dalam kebijakan publik sebagai berikut : 

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang 

di buat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki 

kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. 

a. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. 

b.  Seperangkat tindakan yang berorintasi pada tujuan. 

c. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.. 

d. Sebuah justifikasi yang di buat oleh orang atau beberapa orang aktor. 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu 

ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak 

yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam pencapaian tujuan tertentu. 

Kebijakan pemerintah dalam memutuskan segala sesuatunya haruslah 

berdasarkan kepentingan umum/publik dan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat sehingga kebijakan tersebut tidak merugikan siapapun baik itu 

pemerintah ataupun masyarakat. Kebijakan publik itu sendiri adalah merupakan 

rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna 
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mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang 

akan dilaksanakan dengan jelas (Tangkilisan, 2008:3). 

Implementasikan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuan, maka impelementasi adalah: 

1. Implementasikan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuan. 

2. Tugas implementasikan adalah meningkatkan realisasi tujuan dengan hasil 

kegiatan pemerintah. 

Implementasikan merupakan suatu proses penerapan ide, konsep 

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan 

dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan 

sikap. 

Kebijakan harus mempunyai memecahkan permasalahan ataupun mampu 

memberikan keputusan yang terbaik baik itu untuk pemerintah dan 

masyarakat.Demikian juga dengan kebijakan pemerintah pada umumnya 

khususnya kebijakan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengentaskan 

kemisikinan, kebodohan dan mensejahterakan masyarakatnya dengan melalui 

UEK-SP. 

Dari beberapa definisi kebijakan pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas 

maka dapat diambil suatu kesimpulan kebijakan pemerintah merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan aturan untuk 

mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat.Dengan demikian kebijakan 

pemerintah dalam memutuskan segala sesuatunya haruslah berdasarkan 



 
 

 
 

25 

kepentingan umum/publik dan sesui dengan tuntuan dan kebutuhan masyarakat 

sehingga kebijakan tersebut tidak merugikan siapapun baik itu pemerintah 

ataupun masyarakat.Oleh karena itu kebijakan harus mampu memecahkan 

permasalahan ataupun mampu memberikan keputusan yang terbaik baik itu untuk 

pemerintah dan masyarakat.Demikian juga dengan kebijakan pemerintah pada 

umumnya khususnya kebijakan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu di 

Kelurahan Tanah Merah dalam mengentaskan kemisikinan, kebodohan dan 

mensejahterakan masyarakatnya dengan melalui Usaha Ekonomi Kelurahan UEK-

SP. 

2.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan 

dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga maereka dapat 

mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk 

bertahan dan mengembangkan dirinya secara sendiri (PERGUB Riau No 15 tahun 

2006 : kebijakkan Umum). 

Raharjo (2004:196) yang mengatakan bahwa pemberdayaan berhubungan 

dengan pembangunan, pembangunan adalah proses yang sengaja direncanakan 

dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki kearah yang 

dikehendaki 

Widjaya (2003:169) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya 

meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal 
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untuk bertahan dan mengemabangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, 

sosial, agama, dan budaya. 

Lebih lanjut menurut Widjaya (2003:169) mengatakan bahwa 

pemberdayaan masyarakat dipedesaan tidak cukup hanya dengan meningkatkan 

produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama untuk memberikan 

modal saja, tapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi 

masyarakat, mendukung perkembangan potensi masyarakat melalui peningkatan 

peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu akses 

terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi akses terhadap pasar, dan akses 

terhadap sumber pembiayaan. 

Menurut Suharto (2006: 58) mengemukakan bahwa definisi 

pemmberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yaitu: 

a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang 

yang lemah dan kurang beruntung. 

b. Pemberdayaan adalah proses dengan nama orang menjadi kuat unruk 

berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dalam mempengaruhi 

terhadap kejadian-kejadian, serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi 

kehidupan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh 

keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk memenuhi 

kehidupannya dan orang lain yang menjadi perhatiannya. 

c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 

melalui pengubahan struktur sosial. 
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 Pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang khususnya kelompok 

rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam 

segala kehidupan, menajngkau sumber produktif yang memingkinkan mereka 

dapat meningkatkan pendapatannya. 

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk 

menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat 

mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses 

pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang/ 

kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/ kelompok yang 

diberdayakan. 

 Edi Suharto (2006:58) Pemberdayaan adalah proses dengan nama orang 

menjadi kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dalam 

mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian, serta lembaga-lembaga yang 

mempengaruhi kehidupan. 

Ken Blancard (2002 : 10) mengemukakan pemberdayaan yaitu 

kemampuan manusia (birokrat) yang harus dimanfaatkan, agar organisasi 

(birokrasi pemerintah) dapat bertahan dan maju dalam dunia yang semakin 

kompleks dan dinamis. Pemberdayaan akan memberikan keuntungan kepada 

masing-masing individu yang daya guna dalam keterlibatan mereka secara 

langsung akan dapat terwujud dalam peningkatan proses dan sistem yang ada 

dilingkungannya secara berkelanjutan. 

Selanjutnya Ken Blancard mengemukan bahwa pemberdayaan merupakan 
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konsep yang sulit dalam implementasinya. Terlalu banyak pimpinan institusi yang 

berpikir bahwa perjalanan menuju pemberdayaan adalah cepat dan mudah. Semua 

yang harus dilakukan oleh pihak inovator adalah memberikan dorongan atau 

semangat, anggota kelompok atau masyarakat akan mewujudkannya. 

Menurut Zubaedi (2007:8) mengemukakan bahwa pengembangan 

masyarakat adalah upaya mengembangkan kondisi masyarakat secara 

berkelanjutan dan efektif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling 

menghargai. Lebih lanjut Zubaedi menjelaskan pengembangan masyarakat 

seringkali diimplementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan: 

pertama, program-program pembangunan yang memungkinkan anggota 

masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi 

kebutuhannya. Kedua, kompanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-

kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak lain yang bertanggung 

jawab (ibid,19). 

Chambers (1983: 42-44) mengemukakan bahwa pemberdayaan 

masyarakatadalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menerangkan nilai-

nilai sosial.Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni 

bersifat“peoplecentered,participarory, empowering, and sustainble” hanya 

sekedarpemenuhan kebutuhan dasar manusia. 

Pemberdayaan masyarakat lebih diartikan sebagai upaya menjadikan 

manusia sebagai sumber, pelaku dan yang menikmati hasil pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat 

(Sumodiningrat,1996:49-63). 
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Selanjutnya Sumodiningrat (1998:5-6) mengatakan, bahwa upaya 

pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut diatas, paling tidak harus 

mencakup 

lima hal pokok yaitu : 

1. Bantuan Dana sebagai modal usaha. 

2. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan 

socialekonomi rakyat. 

3.  Penyediaan sarana untuk mempelancar pemasaran hasil produksi 

barangdan jasa masyarakat. 

4. Pelatiahan bagi aparat dan masyarakat. 

5.  Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. 

Menurut Craig dan Mayo, (1995:34) Pemberdayaan merupakan hal yang 

menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini diberbagai 

negara. Kemiskinan yang terus melanda umat manusia akibat resesi internasional 

yang terus bergulir, agen-agen nasional, internasional, serta negara-negara 

setempat menunjukan perhatian besar terhadap stategi partisipasi masyarakat 

sebagai sarana percepatan proses pembangunan.karena itu,perlu ditekankan 

peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternatif berupa pendekatan 

pembangunan yang diawali proses pemberdayaan masyarakat 

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan 

masyarakat adalah upaya untuk membuat masyarakat berkemampuan atau 

berkekuatan.Hal ini berati bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan uapaya 

memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki 
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masyarakat.Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat baik 

yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi semacam lembaga swadaya 

masyarakat.Yang peduli pada pemberdayaan masyarakat harus dipandang 

seabagai pemacu untuk menggerakan kegiatan ekonomi masyarakat. 

 

2.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Persepektif Islam 

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang sakral bagi umat Islam.Sebab, al- 

Qur’an menjadi pedoman bagi umat Islam pada khususnya.Pemberdayaan adalah 

salah satu visi-misi al-Qur’an untuk menjelaskan kepada manusia bahwa al-

Qur’an terus berlaku sakral sampai kapan pun dan dimana pun.Komitmen al-

Qur’an menegakkan pemberdayaan sangat eksplisit. Hal itu terlihat dari 

penyebutan kata keadilan/pemberdayaan di dalam al- Qur’an mencapai lebih dari 

seribu kali, yang berarti; kata urutan ketiga yang banyak disebut al-Qur’an setelah 

kata Allah dan ‘ ilm. 

Agenda pemberdayaan masyarakat juga sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah 

SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Ali-Imran ayat 110 yang 

berbunyi; 
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Artinya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 

yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah.Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 

mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 

pasik. 

Dua pertiga ayat-ayat al-Qur’an berisi tentang keharusan menegakkan 

keadilan/pemberdayaan ekonomi, dan membenci kezhaliman dengan ungkapan 

kata zhulm, Itsm, dhalal, dll.dalam Al-Qur’an dengan tegas mengataakan bahwa 

kita dianjurkan untuk membantu kalangan orang miskin, karena sesungguhnya 

rezki yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah S.W.T agar kita bisa sama-sama 

berbagi terutama kepada orang-orang miskin.  

Berdasarkan prinsip dari Al-Qur’an surah Ali-Imran, maka konsep 

pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan 

ekonomi kepitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Dosmetik 

Bruto) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan 

pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan 

sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme.Tujuan ekonomi Islam lebih 

memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.Karena 

itu, Islam menekankan keseimbangan antara petumbuhan dan 

pemerataan.Pertumbuhan bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi dengan 

pemerataan.Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua 

sisi dari sesuatu yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tak boleh dipisahkan. 
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2.4 Pelaksanaan  UEK-SP Makmur Kelurahan Tanah Merah 

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang 

dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang 

diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan 

bagaimana cara yang harus dilaksanakan. 

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau 

wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang 

diharapkan,. Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa (1985 : 

17). 

Pengertian Implementasi atau Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-

usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah (1987 : 5) bahwa 

Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah 

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, 

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan 

guna mencapai sasaran dari program yang ditetepkan semula.  

 Strategi dasar pelaksanaan usaha ekonomi Desa untuk menuju pada    

pemberdayaan masyarakat melalui 4 (empat) hal yaitu: (Titmuss dalam edi 

Suharto 2008 :116) 

1. Pemihakkan kepentingan masyarakat 

2. Pemantapan otonomi  

3. Pendelegasian wewenang. 
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4. Modal 

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

Permendagri No.06 Tahun1998 adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang 

simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/Kelurahan yang diusahakan 

serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana 

Usaha Desa/Kelurahan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yaitu harus 

transparan, memihak kepada masyarakat miskin, desentralisasi/dapat dikerjakan 

oleh masyarakat, akuntabilitas, kompetisi sehat, termasuk dalam hal 

usulan,pemilihan pengelola,sistem pengelolaan serta penyaluran dana.  

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Usaha 

Desa/Kelurahan ,harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat setempat dengan 

mudah dan terbuka,disebarluaskan melalui papan informasi,selebaran,pertemuan-

pertemuan atau melalui media lainnya. 

Tujuan dibentuknya UEK SP adalah untuk: 

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan. 

2. Meningkatkan kreativitas anggota masyarakat desa/kelurahan yang 

berpenghasilan rendah. 

3. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi 

masyarakat desa/kelurahan. 

4. Menghindarkan anggota masyarakat desa/kelurahan dari pengaruh pelepas 

uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat. 
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5. Meningkatkan peranan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka 

menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah 

dan atau sumber-sumber lain yang sah. 

6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong untuk 

gemar menabung dan secara tertib,teratur,bermanfaat dan berkelanjutan. 

Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan (UEK) dalam bentuk dana 

bergulir adalah bagian dari gerakan penanggulangan kemiskinan dan 

pengangguran, dimana merupakan salah satu strategi pemerataan pembangunan di 

daerah/Desa dan upaya konkrit dalam mengembangkan ekonomi rakyat pada 

masa otonomi daerah. Kegiatan dana bergulir ini bertujuan untuk memutar roda 

usaha rakyat secara berkesinambungan melalui pembinaan dan pemberian modal, 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang nantinya akan 

meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat sehingga dapat memutar roda 

perekonomian lebih baik. 

 Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik  suatu 

kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di 

lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan 

beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat 

penunjang. 
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2.5Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka penulis menyajikan sebagai 

berikut : 

1. Tomi Afrizal seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim tahun 2011,meneliti Upaya Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa 

Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa 

Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.Hasil penelitian 

dapat Disimpulkan bahwaUntuk memperkuat perekonomian nasional 

maka perlu dilakukan pembinaan dan bantuan pada usaha kecil menengah 

tersebut. Salah satu langkah kebijakan pemerintah lebih memusatkan 

perhatianya pada pembinaan dan pengembangan sektor swasta dalam 

ukuruan usaha kecil dan menengah,dan diupayakan peningkatan prakarsa, 

etos kerja, dan peranan disegala bidangkehidupan ekonomi rakyat. 

2. Susy Edwina (2005) Meneliti tentang Efektifitas Program Usaha Ekonomi 

desa simpan Pinjam (UED-SP) dalam mengembangkan Usaha Kecil Di 

kabupaten Kampar. Hasil penelitian dapat Disimpulkan bahwa Efektifitas 

Program UED-SP dalam mencapai 6 (enam) tujuan Program termasuk 

Katagori Sedang, pada 5 (lima) tujuan Program, yaitu mendorong 

perekonomian masyarakat desa, meningkatkan Kreatifitas 

Berusaha,meningkatkan Peranan masyarakat dalam rangka menampung 

danmengelola bantuan Modal dari pemerintah, meningkatkan 

perananmasyarakat dalam menampung dan mengelola bantuan modal dari 

pemerintah. 
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3. Tarmi,Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-

SP) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Serai Wangi Kecamatan 

Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.Hasil penelitian dapat 

Disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakatmiskin sehingga mampu 

mandiri, bersaing secara sehat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat 

terwujud. Pemberdayaan merupakan usaha atau langkah-langkah yang 

dilakukan oleh UED-SP Mitra Usaha untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki oleh masyarakatnya dengan demikian perekonomian mereka dapat 

terbantu sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehingga 

masyarakat mampu mandiri dan mampu bersaing secara sehat. 

Pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha yang 

ditujukan untuk masyarakat yang memiliki usaha ekonomi produktif 

sebagai penambahan modal usaha mereka. Dengan demikina mereka dapat 

terbantu dalam penambahan modal karena pinjaman yang diberikan oleh 

UED-SP memiliiki bunga yang riangan sehingga mereka tidak lagi harus 

meminjam kepada bank maupun tengkulak dengan bunga yang tinggi. 

Dengan adanya UED-SP mereka merasa terbantu dan mereka juga 

mengatakan bahwa bunga yang diberikan tidak memberatkan mereka. 

2.6 Definisi Konsep 

Guna memudahkan penganalisaan dalam penelitian ini, maka penulis 

membatasi beberapa konsep, yang dioperasikan yaitu antara lain: 
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1. Program Usaha Ekonomi simpan pinjam UEK-SP  adalah program yamg 

bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan 

pengembangan ekonomi melalui pemberian dana usaha desa. 

2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberdayakan  

(mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang menjadi 

mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi 

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan masyarakat dari 

keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar 

masyarakat tersebut dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. 

3. Desa/Kelurahan adalah merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh 

sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan yang 

terendah langsung di bawah camat,yang berhak menyelenggaran rumah 

tangganya sendiri. 

4. Pemihakan Kepentingan Masyarakat adalah upaya keberpihakan 

Pemerintah dalam Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk berperan 

aktif dalam prosespembangunan ekonomi yang lebih demokratis melalui 

kebersamaan dankemitraan yang saling menguntungkan. 

5. Pemantapan Otonomi adalah modernisasi melalui penajaman dan 

pemantapan arah perubahan struktursosial ekonomi dan budaya yang 

bersumber pada peran serta masyarakatlokal serta mendorong peran aktif 

dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan masyarakatdesa/kelurahan. 
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6. Pendelegasian Wewenang adalah mempereratkan hubungan manusia, antar 

daerah, antar sektor ekonomi, sertaantara kegiatan makro dan mikro 

nasional melalui perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif. 

Menekankan perubahan struktur masyarakat dengan menghentikan 

monopoliyang merugikan dan mengendalikan kegiatan spekulatif. 

7. Modal adalah barang yang digunakan sebagai bekal untuk mnjalankan 

Program dan melakukan usaha melalui UEK-SP yang Kegiatan dana 

bergulir ini bertujuan untuk memutar roda usaha rakyat 

secaraberkesinambungan melalui pembinaan dan pemberian modal, 

sehingga dapatmeningkatkan pendapatan masyarakat yang nantinya akan 

meningkatkan kemampuandaya beli masyarakat sehingga dapat memutar 

roda perekonomian lebih baik 
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2.7 Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan balasan dalam penulisan yang merupakan 

pokok bahasan selanjutnya, yang memiliki tujuan untuk memberikan arah dalam 

penulisan, mendukung, menganalisa dan menghindari kesalahfahaman dalam 

penggunaan konsep-konsep dan istilah yang telah digunakan dalam penulisan 

ini,maka dengan demikian penulis akan memperjelasnya dalam konsep operasional. 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

Variabel 

 

Indikator Sub Indikator 

Strategi Dasar 

Pelaksanaan Program 

Menurut Titmuss dalam 

Edi Suharto 

1. Pemihakan Kepentingan 

Masyarakat 

a.Kesempatan 

b.Kebutuhan Masyarakat 

c.Agenda Kegiatan 

2.Pemantapan Otonomi a.Kebijakan 

b.Daya Saing 

3.Pendelegasian 

wewenang 

a.Staffing 

b.Informasi 

c.Bertanggung jawab 

4. Modal a.Kejelasan 

b.Sarana dan Prasarana 

Sumber:Titmuss dalam Edi Suharto (2008;116)
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2.8Kerangka Berfikir 
 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Diolah oleh penulis dari berbagai sumber 2017 

 

 Perkembangan UEK SP di Kelurahan Tanah Merah dikatakan tidak 

berhasil dikarenakan kinerja lembaga yang bersangkutan tidak terlaksana dengan 

baik sehingga pencapaian yang ditargetkan oleh Pemerintahan Kabupaten 

Indragiri Hulu tidak sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan 

untuk mencapai atau melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Permasalahan 

yang terjadi di Kelurahan Tanah Merah yaitu dana yang telah dipinjamkan oleh 

Pemerintah kepada masyarakat tidak sepenuhnya dikembalikan. Sehingga dari 

dana yang tidak bisa dikelola dengan baik tersebut menghasilkan ketidakmerataan 

perkembangan perekonomian di Kelurahan Tanah Merah. 

UEK SP Kelurahan Tanah Merah 

Kerjasama antara kantor Kelurahan dan 

Pendamping Kelurahan dalam 

Pelaksanaan Pemberdayaan ekonomi 

Kelurahan dan Massa 

Hasil yang dicapai 

Aspek Pendukung 

Berhasil 

Aspek Penghambat 

KKKKKKALLLLL

Kurang Berhasil 
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 Uang hasil pengembalian modal usaha atau bunga yang didapat dari hasil 

pengembalian dana hanya cukup untuk menutupi tunggakan dari pinjaman modal 

itu sendiri. Tidak ada peningkatan dalam hal pemberdayaan ekonomi melalui 

program UEK SP di Kelurahan Tanah Merah sehingga kesalahan yang ada pada 

upaya simpan pinjam jatuh kepada kurangnya Kapabelitas  Kepala Lurah dalam 

memobilisasai pengembalian modal oleh masyarakat . Kecilnya bunga yang harus 

dibayar oleh masyarakat menjadikan sebagian dari masyarakat tersebut bersikap 

acuh tak acuh atas upaya pengembalian pinjaman modal usaha di UEK SP 

Kelurahan Tanah Merah. 

 

 

 

 

 

 

 


