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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hakekat dari pembangunan nasional adalah pembangunan seluruh 

masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Menuju cita-cita Nasional untuk pemerataan 

pembagian hasil pembangunan. Pada umumnya pembangunan Nasional di 

Negara-negara baru berkembang diputuskan pada pembangunan ekonomi 

melalui usaha pertumbuhan ekonomi mikro dan makro, untuk mendukung 

pencapaian tujuan suatu Negara dan mendorong perubahan-perubahan 

perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik. 

Keberhasilan suatu pembangunan tentunya disertai dengan sistem yang 

baik. Begitu juga dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah 

harus terus berorientasi terhadap rakyat, oleh sebab itu pelaksanaan sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan aparatur yang ada didaerah. Sasaranya adalah 

sumber daya manusia yang merupakan kunci utama dari pelaksanaan 

pembangunan. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah berhak mengurus dan mengatur 

daerahnya masing-masing dengan sumber daya yang tersedia. Dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 154 yang menjelaskan tentang tahapan, 

tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluai pelaksanaan perencanaan 
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pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang 

berpedoman pada perundang- undangan. 

Selama ini Desa dianggab sebagai tempat yang udik dan rendahan 

dibanding kelurahan, sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi 

kelurahan untuk mengangkat derajat sosial dimata masyarakat lainnya. Hal ini 

tentu tidak bisa membuat pemerintah berdiam diri, karena jika dibiarkan maka 

desa akan perlahan hilang, sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian 

adat dan budaya. Maka dari itu pemerintah pusat ingin mendongkrak mindset 

ini dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor 4 Tahun 2015 

Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,dan Pembubaran Badan 

Milik Desa. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 peraturan 

pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-

undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, perlu menetapkan peraturan menteri 

desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tentang pendirian, 

pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.   

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan 

pemerintahan nya maka desa harus mencari dana sendiri untuk 

menggembangkan desanya. Meski sekarang dalam undang-undang No.6 tahun 

2014 menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap 

tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 milyar yang tercantum dalam UU No.6 

tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa, akan tetapi desa tidak 

sepenuhnya menggantungkan pendapatannya  dari bantuan tersebut. Karena 
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sebelum  undang-undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dan desa tidak 

ada dan desa harus menguras tenaga dan memutar otak untuk mendapatkan 

pendapatan desa yang maksimal.  

Upaya untuk mensejahterakan masyarakat Riau, pemerintah Provinsi 

Riau menyusun beberapa program yang salah satunya tertuang di Agenda 

Nasional (propenas) dan keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 

592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan diprovinsi Riau 

Nomor KPTS/132/III/2005 tanggal 31 maret 2005 mengeluarkan kebijakan 

untuk pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) adalah program yang 

bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan 

pembangunan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana Usaha Desa. 

Penangulangan kemiskinan dengan mentitik beratkan pada pemberdayaan 

masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen 

pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 

Adapun jenis kegiatan PPD pada dasarnya meliputi seluruh bidang 

kegiatan yang mendukung upaya pemerintah Provinsi Riau untuk 

menanggulangi masalah kemiskinan, kebodohan, dan infrastruktur (K21). 

Sedangkan menurut peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) 

Provinsi Riau, seluruh proses kegiatan PPD pada hakikatnya memiliki 3 

dimensi, yaitu : 
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a. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk 

menentukan sendiri kebutuhanya, merencanakan kegiatan pembangunan, 

melaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab. 

b. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk 

mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam 

upaya peningkatan kesejahteran mereka sendiri. 

c. Menyediakan dana Usaha Desa untuk mendanai kegiatan ekonomi 

masyarakat desa. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Lembaga Usaha Desa 

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya 

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi 

desa. Pembentukan BUMDes didesa dimaksudkan menampung seluruh 

kegiatan pereekonomian yang ditunjukan untuk peningkatan pendapatan 

masyarakat, baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat 

istiadat dan budaya masyarakat. Badan usaha milik desa (BUMDes) Desa 

Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota hanya masih mengelola pelayanan 

jasa yang berupa Simpan-Pinjam. Adapun usaha-usaha yang diberikan 

pinjaman dana simpan pinjam pada BUMDesa Desa Ridan Permai Kecamatan 

Bangkinang Kota bermacam-macam yaitu, perkebunan, perdagangan, usaha 

kecil, perbengkelan dan lain-lainya. 

Setelah menelaah beberapa undang-undang dan peraturan maka 

pemerintah desa menemukan titik terang yaitu membentuk bumdes desa ridan 

permai yang berlandaskan pada peraturan menteri dalam negeri no.4 tahun 
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2015 tentang badan usaha milik desa dan membentuk peraturan desa baru 

yang berkaitan dengan bumdes yaitu peraturan desa nomor 04 tahun 2016 

tentang pembentukan usaha milik desa kecamatan bangkinang kota. 

BUMDes sendiri memiliki literatur yang sama dengan BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara) dan BUMB (Badan usaha milik daerah) yaitu sama- 

sama mengelola aset di bidangnya hanya saja BUMN merupakan badan usaha 

tingkat nasional yang dimiliki oleh negara dan BUMD tentu saja ,merupakan 

bandan usaha milik daerah yang mengelola aset-aset yang ada didaerah, hanya 

saja BUMDes ini ruang lingkupnya masih sederhana tidak seperti BUMN 

yang nasional dan BUMD yang ruang lingkupnya sekitar provinsi, 

kabupaten/kota.  Maka BUMDes yang berada di desa Ridan Permai juga 

memliki fungsi yang sama, yaitu mengelola seluruh aset yang dimiliki desa 

baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa. 

Program- program BUMDes Ridan Permai ini memang tidaklah 

banyak, meski hanya memiliki 3 program utama tapi bisa berjalan lancar 

meski banyak sekali hambatan dilapangan. Kini para pelaksana BUMDes 

berencana menambah satu (1) program lagi untuk menambah pendapatan 

desa. Keempat program BUMDes ialah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Program Kerja Utama BUMDes di Desa Ridan Permai 2017 

No Program Kerja Tahun Berdiri 

1. Usaha Simpan Pinjam 2009 

2. Usaha pertanian dan Perkebunan 2014 

3. Usaha Tempat Pembuangan Sampah Terpadu 

(TPST) 

2014 

4. Usaha perdagangan 2017 

Sumber : BUMDes Desa Ridan Permai 
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Tabel 1.1 diatas sekilas menjelaskan beberapa program BUMDes. 

Program pertama adalah usaha simpan pinajam yang berdiri pada tahun 2009 

dan sudah berjalan smpai dengan sekarang, yang kedua Usaha pertanian dan 

Perkebunan yang berdiri pada tahun 2014 untuk membantu para petani, yang 

ketiga Usaha Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang berdiri 

tahun 2014 untuk membantu warga dalam pembersihan lingkungan, dan yang 

keempat usaha perdagangan yang berdiri tahun 2017 untuk membantu 

masyarakat kecil dalam membuat usaha.   

Agar BUMDes tersebut berjalan dengan baik, maka dibentuklah 

peraturan yang mengatur tentang pengolaan BUMDes, yang terdapat dalam 

Anggaran Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi 

pedoman dalam pengelolaanya tersebut. Untuk mengenai prosedur 

peminjaman dan usaha simpan pinjam pada BUMDes desa ridan permai   

Kecamatan Bangkinang Kota terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) 

pada pasal 8 menyebutkan yaitu sebagai berikut: 

a. Diutamakan warga desa yang telah berdomisili minimal 3 tahun dengan 

dibuktikan mempunyai KTP dan KK. 

b. Pinjaman secara perorangan atau kelompok 

c. Pinjaman lebih dari Rp. 25 juta dapat diberikan dengan perjanjian 

menggunakan berita acara 

d. Aturan- aturan peminjaman lebih dari Rp. 25 juta tercantum dalam aturan 

khusus BUMDes 
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e. Usia pemanfaat minimal 20 tahun atau sudah berkeluarga maksimal usia 

produktif 

f. Tercataat sebagai anggota BUMDes dengan membayar simpanan pokok 

Rp. 50.000 

g. Membuat proposal dengan format yang sudah ditentukan 

h. Dinilai oleh direksi, dengan melakukan verifikasi lapangan 

i. Memiliki anggunan/jaminan surat berharga 

j. Bersedia menerima sanksi yang ditentukan bila melanggar aturan  

k. Bersedia menanggung biaya administrasi yang diakibatkan dari 

peminjaman 

Sedangkan untuk suku bunga yang diterapkan dalam usaha simpan 

pinjam pada BUMDes Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota diatur 

dalam anggaran rumah tangga (ART) yang terdapat pada pasal 13 menyatakan 

bahwa: 

a. Suku bunga pinjaman BUMDes disepakati dalam musyawarah desa 

pertanggung jawaban tahunan sebesar 18% tahun atau 1.5 % /bulan 

b. Suku bunga dan lama waktu peminjaman bagi pemanfaat yang meminjam 

lebih dari 25 juta ditentukan melalui berita acara 

Suku bunga usaha ekonomi pada BUMDes Desa Ridan Permai 

Kecamatan Bangkinang kota diatas dapat ditetapkan berdasarkan hasil 

musyawarah yang dilakukan pengurus BUMDes dan perangkat desa. Untuk 

mengenai penerapan suku bunga tersebut disesuiakan dengan besarnya 

pinjaman yang diberikan kepada pemanfaat berdasarkan data yang penulis 
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dapat dari BUMDes Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota bahwa 

pelaksanaan usaha simpan pinjam di Desa Ridan Permai Kecamatan 

Bangkinang Kota terdapat beberapa permasalahan seperti banyaknya 

peminjaman yang menungggak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 1.1 

dibawah ini: 

Tabel 1.2 

Jumlah Pemanfaat dan Angsuran Usaha Simpan Pinjam pada BUMDes 

Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota  

 

No Tahun 
Jumlah 

pemanfaat 

Angsuran 

Lunas Menunggak 

1 2013 118 103 15 

2 2014 76 48 28 

3 2015 63 47 16 

4 2016 70 47 23 

5 2017 80 50 30 

Jumlah 407 295 112 

Sumber : Kantor BUMDes Desa Ridan Permai tahun 2017 

 

Dari tabel jumlah pemanfaat dan angsuran dapat dilihat bahwa pada 

setiap tahunnya jumlah pemanfaat dana desa semakin berkurang dari tahun 

ketahun. Dimana pada tahun 2017 terjadi penunggakan yang besar sebanyak 

30 pemanfaat dari 80 pemanfaat.  

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai Implementasi Usaha 

Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa desa Ridan 

Permai Kecamatan Bangkinang Kota Terjadi permasalahan sebagai berikut: 

a. Masih banyaknya pinjaman yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan 

pinjaman sehingga menyebabkan keterlambatan penyaluran dana  bagi 

daftar tunggu 
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b. Adanya penyalahgunaan pinjaman dari pemanfaat bukan untuk usaha 

melainkan untuk hal lain, sehingga tidak dapat membayar anggsuran. 

c. Sulitnya pemohon untuk melengkapi persyaratan peminjaman seperti 

adanya anggunan dan proposal. 

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat 

judul tentang : “Implementasi Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota” 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota? 

2. Apa faktor-faktor yang menghambat Implementasi Usaha Simpan Pinjam 

Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ridan Permai Kecamatan 

Bangkinang Kota? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang 

Kota. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Usaha 

Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ridan 

Permai Kecamatan Bangkinang Kota.          
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah 

sehingga peneliti dapat menyimpulkan manfaat penelitian ini dilakukan 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan referensi dan bahan pembanding dalam pembahasan 

dan pengkajian ilmu pengetahuan khususnya mengenai Implementasi 

Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa 

Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota. Serta untuk mengembangkan 

ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dan juga 

berguna bagi perkembangan khazanah Ilmu Administrasi Negara. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

masyarakat, lembaga pemerintah terkait, dan tentunya aparatur pelaksana 

kegiatan usaha simpan pinjam untuk dapat lebih meningkatkan 

pemahaman terhadap pelaksanaan usaha simpan pinjam agar dapat 

berjalan secara efektif dan maksimal.  

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Secara umum peneliti membagi sistematika penelitian dalam enam bab, 

dimana masing-masing bab diuraikan sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan: Pada bab ini peneliti menguraikan tentang Latar 

belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, 

Manfaat penelitian, dan Sistematika penelitian. 
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BAB II  Landasan Teori: Pada bab ini menjelaskan mengenai logika atau 

penalaran, atau seperangkat konsep, defenisi dan proporsi yang 

disusun secara sistematis yang berisikan teori-teori, referensi 

yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang 

relevan. Masalah yang diteliti berisikan diantaranya: Landasan 

teori, Pandangan islam, Penilitian terdahulu, Kerangka 

pemikiran, Defenisi konsep dan Konsep operasional.  

BAB III Metode Penelitian: Pada bab ini berisikan tentang Lokasi dan 

waktu penelitian, Jenis penelitian, Sumber data, teknik 

pengumpulan data, key informant dan analisis data. 

BAB IV  Gambaran Umum Objek Penelitian: Pada bab ini mengemukakan 

tentang Keadaan Geografi dan Monografi Desa Ridan Permai, 

Penduduk, Agama, Pendidikan, Tujuan di Bentuknya Dari Program 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ridan Permai, Tugas 

dan Tanggung Jawab Pengelola BUMDes, Struktur Lembaga 

BUMDes,  

BAB V  Hasil Penelitian Dan Pembahasan: Pada bab ini membahas 

tentang hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kecamatan 

Bangkinang Kota. 

BAB VI Penutup: Pada bab ini mencoba mengambil beberapa kesimpulan 

dan dilanjutkan dengan memberikan saran-saran tentang skripsi. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


