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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah BUMKampung di Kampung Perincit 

Badan Usaha Milik Kampung merupakan suatu lembaga Ekonomi 

mikro yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. BUMKampung berfungsi 

sebagai lembaga keuangan kampung untuk menyalurkan dana melalui 

mekanisme penyaluran kredit. 

BUMKampung di Kampung Perincit bernama “Perincit Benuo 

Besamo” yang berdiri sejak Tahun 2007. Sebelum dikenal dengan nama 

BUMKampung, awalnya nama BUMKampung ini dikenal dengan nama 

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam  (UED-SP) dan baru diganti menjadi 

BUMKampung dan diresmikan oleh kepala pemerintah Kabupaten Siak pada 

Surat Keputusan Bupati/Walikota:024/BPMD/BUMKAM/VI/2009. 

Musyawarah kampung merupakan upaya pengambilan keputusan yang 

tertinggi, dalam musyawarah ini diambil suatu keputusan tentang kebijakan-

kebijakan penetapan nama BUMKampung, komisaris, pengurus lembaga 

BUMKampung, dan lainnya yang berkaitan dengan itu. 

Pengurus dipilih oleh masyarakat dalam bentuk musyawarah kampung 

dan pengurus memang harus orang yang bisa dipercayai untuk menjalankan 

kepercayaan tersebut untuk masa bakti jabatan 3 tahun kedepan.
15

 

Adapun usaha yang boleh dijalankan oleh nasabah atau peminjam 

sudah ditentukan oleh pengurus lembaga itu sendiri, diantaranya: 
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1. Perdagangan : Warung 

2. Pertanian  : Tanaman pangan 

3. Perkebunan : Sawit 

4. Peternakan  : Ayam, Sapi, Kambing, Kerbau 

5. Jasa  : Bengkel 

1. Produk BUMKampung 

a. Simpanan  

Yaitu titipan pada pihak BUMKampung yang merupakan 

titipan murni dari satu pihak kepada pihak lainnya yang harus dijaga 

dan dikembalikan kapan saja nasabah atau penitip menghendakinya. 

b. Pinjaman 

Yaitu pemberian dana pinjaman  atas dasar persetujuan dan 

kesepakan oleh kedua belah pihak (BUMKampung dan pemanfaat 

dana)  yang mewajibkan pemanfaat dana untuk melunasi utangnya 

pada waktu yang telah ditentukan.
16

 

2. Tujuan BUMKampung 

a. Mendorong kegiatan usaha ekonomi masyarakat. 

b. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang masih tergolong rendah. 

c. Menerapkan kebiasaan masyarakat untuk gemar tolong-menolong 

dalam kegiatan perekonomian. 

d. Untuk mengembangkan usaha sesuai dengan keinginan dan 

kemampuan masyarakat. 
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3. Permodalan 

Sejak mulai  berdiri dan berjalannya  lembaga BUMKampung  di 

Kampung Perincit pemerintah memberikan modal berupa dana (uang) 

dengan jumlah  sebesar Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta 

Rupiah). 

4. Prosedur Pemberian Kredit 

Adapun prosedur pemberian kredit pada BUMKampung adalah: 

a. Calon nasabah adalah merupakan penduduk asli yang berdomisili di 

Kampung Perincit. 

b. Membayar uang Simpanan Pokok (SP) sebesar Rp. 50.000 bagi calon 

nasabah yang belum ikut serta dalam keanggotaan BUMKampung. 

c. Mengajukan permohonan kepada BUMKampung dengan syarat-syarat 

sebagai berikut: 

1) Pas Photo 3 x 4 1 Lembar 

2) Fotocopy Identitas (KTP) yang masih berlaku 

3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

4) Fotocopy Agunan yang akan dijaminkan 

5) Mengisi Formulir Permohonan 

6) Semua persyaratan dimasukkan kedalam Map berwarna Kuning. 

(* Agunan yang Asli diserahkan kepada BUMKampung ketika 

Pinjaman Dana dicairkan.) 

d. Permohonan akan diverifikasi terlebih dahulu sampai ada konfirmasi 

dari pihak BUMKampung bahwa ajuan permohonan nasabah disetujui. 
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e. Melengkapi persyaratan setelah permohonan disetujui antara lain  

sebagai berikut. 

1) Membayar administrasi/provisi sebesar Rp.10.000,- /Rp. 1.000.000,- 

2) Membayar Lembaga Jaminan Kredit (LJK) sebesar Rp. 15.000,-/Rp. 

1.000.000,- 

3) Membawa materai 6000 sebanyak 3 lembar (4 lembar untuk yang 

memakai agunan atas nama orang lain). 

f. Ketika dana pinjaman dicairkan, pemohon diharapkan membawa ahli 

waris untuk menandatangani surat pernyataan ahli waris. 

g. Keterlambatan pembayar angsuran melewati tanggal jatuh tempo 

dikenakan denda sebesar Rp.500,-/hari/1 Juta. 

h. Jika nasabah tidak membayar angsuran dalam jangka waktu 1 bulan 

akan dikeluarkan Surat Penagihan (SP). 

i. Jika nasabah tidak juga membayar sampai dikeluarkannya Surat 

Penagihan yang ke-3 (bulan ke-3 berturut-turut)  maka agunan akan 

berada dalam status Pengawasan dan diberikan waktu 1(satu) Minggu 

untuk diselesaikan. 

j. Jika dalam tenggang waktu yang ditentukan nasabah tidak melunasi 

tunggakan maka agunan akan dijual/dilelang.
17

 

 

B. Struktur Organisasi BUMKampung 

Struktur organisasi sangat diperlukan oleh badan usaha, karena 

struktur organisasi merupakan suatu tempat yang mempunyai tugas wewenang 
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yang sangat penting, fungsi dan tanggung jawabnya  pada setiap  jenis usaha 

ekonomi juga merupakan tugas tak kalah pentingnya selain wewenang. 

Tujuan yang ingin dicapai akan berhasil jika masing-masing dari 

pengurus yang berwenang menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik 

dan benar. Adapun  struktur organisasi BUMKampung adalah sebagai berikut: 

a. Pengelola BUMKampung 

Direktur  : Muhammad Mustakim Marzuki 

Bendahara  : Afriyanti 

Sekretaris  : Ririn Andriandi 

b. Komisaris 

Penghulu Kampung : Arpizam 

c. Pengawas 

Ketua BAPEKam : Muarif 

d. Staf   : Amir Zaini 

Ismail 

Adapun tugas dari masing-masing pengurus BUMKampung di 

Kampung Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten Siak adalah: 

a. Tugas Direktur: 

1) Bertindak sebagai pelaksana, pengendalian operasional unit kerja yang 

dibawah wewenangnya. 

2) Bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang dibawah 

wewenangnya. 

3) Sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

4) Sebagai penanggung jawab dalam  mengelola sumber daya yang 

dimiliki BUMKampung. 
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b. Tugas Bendahara: 

Yaitu menghimpun dana masuk dan dana keluar serta mengelola 

simpanan, baik simpanan wajib (pokok)  maupun simpanan sukarela dari 

anggota BUMKampung. 

c. Tugas Sekretaris:  

1) Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus 

didokumentasikan. 

2) Menyusun laporan  kinerja unit usaha. 

3) Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit 

usaha BUMKampung. 

4) Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan 

kepada pihak yang berkepentingan. 

5) Bertanggung jawab kepada direktur. 

d. Tugas Komisaris 

Melakukan pengawasan dan juga memberi nasehat kepada 

pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan 

pengelolaan usaha kampung. 

e. Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKam) 

Melakukan pengawasan atas pengelolaan pada BUMKampung. 

f. Tugas Staf:Membantu pengurus dalam menjalankan tugasnya.
18
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C. Sejarah Kampung Perincit 

Kampung Perincit Kecamatan Pusako adalah  nama suatu wilayah di 

Kecamatan Pusako, yang mana asal mula penduduknya adalah masyarakat asli 

yang berada di Perincit. Namun semua keanekaragaman tersebut dapat 

dipadukan sehingga menjadi suatu kekayaan. Proses  pemaduan dan 

penggabungan kultur budaya yang beranekaragam inilah yang merupakan 

suatu rangkaian yang sangat panjang, akhirnya melalui suatu musyawarah 

mufakat seluruh masyarakat tercetus sebuah nama untuk kampung yaitu 

“Kampung Perincit”. Dengan sebuah makna dan harapan agar para pemimpin 

Kampung dan masyarakat terus merencanakan dalam suatu rangkaian kegiatan 

dalam upaya peningkatan pembangunan secara menyeluruh. 

Pemekaran Kampung Perincit terbentuk lebih kurang pada tahun 1928 

M. Adapun penghulu pertama yang menjabat di Kampung Perincit adalah 

Ahmad Bin H. Husein yang dilantik oleh Datuk Entol Pegawai Kerajaan Siak. 

Pada masa pemerintahan penghulu kampung pertama ini kegiatan Kampung 

Perincit banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat 

tersebut walaupun masih bersifat sederhana, mulai dari pembagian regu yang 

nantinya berkembang menjadi dusun dan penataan kelompok-kelompok 

pertanian yang lain. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak 

bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil perkebunan. Namun 

karena pendatang waktu itu berasal dari kampung maka banyak juga yang 
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membawa hewan ternak dan sebagian mengembangkannya di Kampung 

Perincit ini.
19

 

Selanjutnya Penghulu yang kedua Amirudin Uyub (1958-1966) 

Penghulu seterusnya Ibrahim Taher (1957-1981), Azhari Harun (1982-1988), 

H. Marhaba (1989-2004), Junaifi (2005-2009) Selanjutnya, dengan 

berjalannya roda pemerintahan hingga pada Tahun 2009 kembali diadakan 

pemilihan kepala kampung yang dimenangkan oleh Bapak Arpizam, sampai 

sekarang ini. 

 

D. Visi dan Misi 

1. Visi  

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 

depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan kampung. 

penyusunan visi Kampung Perincit ini dilakukan dengan pendekatan 

partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kampung 

Perincit seperti pemerintah kampung, BAPEKam, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, lembaga masyarakat kampung dan masyarakat kampung 

pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal 

di kampung sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di 

Kecamatan, maka visi Kampung Perincit adalah: 

“Mewujudkan Kampung Perincit sebagai pusat budaya dan industri di 

Kecamatan Pusako dengan mengembangkan potensi sumber daya yang 

berasaskan ilmu, iman dan taqwa Tahun 2025” 
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2. Misi 

Selain Penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang 

memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh kampung agar 

tercapainya visi kampung tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan 

visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di 

operasionalkan/dikerjakan. Adapun misi Kampung Perincit adalah: 

a. Menyelenggarakan pemerintahan kampung yang partisipatif, 

akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif. 

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan. 

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan 

sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, teknologi dan informasi. 

d. Menyiapkan kualitas sumber daya manusia usia produktif dengan 

dibekali ilmu dan keterampilan kejuruan. 

e. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui 

pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah 

lingkungan menuju kampung agrobisnis. 

f. Meningkatkan infrastruktur kampung melalui peningkatan prasarana 

jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan 

lingkungan, penataan ruang dan perumahan. 

g. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan Ekonomi 

kerakyatan dan perekonomian perkampungan. 

h. Menyusun regulasi kampung dan menata dokumen-dokumen yang 

menjadi kewajiban kampung sebagai payung hukum pembangunan 

kampung. 
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E. Kebijakan Pembangunan 

1. Arah Kebijakan Pembangunan Kampung 

Arah kebijakan pembangunan Kampung dalam rangka 

mewujudkan pencapaian visi dan misi Kampung Perincit di tahun 2010-

2017 maka dilakukan dengan berbagai program antara lain: 

a. Program operasional pemerintahan kampung. 

b. Program pelayanan dasar infrastruktur. 

c. Program pelayanan pertanian dan perkebunan. 

d. Program pelayanan dasar kesehatan 

e. Program pelayanan dasar pendidikan. 

f. Program penanggulangan kemiskinan. 

g. Program penyelenggaraan pemerintahan kampung. 

h. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan kampung, 

aparatur kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPD) 

melalui pelatihan-pelatihan. 

i. Program Ekonomi kerakyatan yang produktif. 

j. Program peningkatan pelayanan masyarakat. 

k. Program dana bergulir dan manajemen usaha. 

l. Program pengelolaan tata ruang kampung. 

m. Program penyusunan peraturan kampung dan perencanaan 

pembangunan kampung. 

n. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah. 

o. Program pemberdayaan lembaga adat. 
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p. Program kerjasama kampung dan antar kampung. 

q. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan. 

Pencapaian dari arah kebijakan di atas akan dilaksanakan melalui 

keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan sistem 

perencanaan dan pelaksanaan partisipatif. 

2. Potensi dan Masalah 

Dari hasil pengkajian keadaan kampung melalui metode MMDK 

(Menggagas Masa Depan Kampung) maka ditemukan berbagai masalah 

dan potensi yang ada di Kampung Perincit yang akan menjadi pedoman di 

dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kampung untuk 

mencapai visi kampung Tahun 2010-2018. Potensi dan permasalahan yang 

dapat diidentifikasi ditingkat dusun dan kampung meliputi bidang 

penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan kampung, bidang 

pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. 

3. Demografi 

Kampung Perincit terletak di dalam wilayah Kecamatan Pusako 

Kabupaten Siak Provinsi Riau yang berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Masjid/Sungai Siak. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Masjid. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Pusaka/Sungai Siak. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Siak. 

Luas wilayah Kampung Perincit adalah 14 KM
2
 dimana geografi 

berupa daratan yang bertopografi datar, dimanfaatkan sebagai lahan 
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pertanian yang dimanfaatkan untuk penyesuaian iklim Kampung Perincit, 

sebagaimana kampung-kampung lain di wilayah Indonesia mempunyai 

iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung 

terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Kampung Perincit 

Kecamatan Pusako Kabupaten Siak. 

4. Keadaan Sosial 

Penduduk Kampung Perincit berasal dari berbagai daerah yang 

berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan 

berasal dari Suku Melayu sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk 

mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh 

masyarakat sejak adanya Kampung Perincit dan hal tersebut secara efektif 

dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok 

masyarakat. Kampung Perincit mempunyai jumlah penduduk 606 orang, 

yang terdiri dari Laki-laki: 305 orang, perempuan 301 orang dan 169 

Kepala Keluarga, yang terbagi dalam dua wilayah dusun, dengan rincian 

sebagai berikut: 

TABEL II.1 

JUMLAH PENDUDUK 

 

Jenis Kelamin Dusun I Dusun II 

Laki-laki 207 Orang 102 Orang 

Perempuan 214 Orang 83 Orang 

Total 421 Orang 185 Orang 

 Sumber Data: BUMKampung di Kampung Perincit 
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Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Perincit sebagai berikut: 

TABEl II.2 

TINGKAT PENDIDIKAN 

 

No Pendidikan Jumlah 

1 Pra/Sekolah 20 Orang 

2 SD 176 Orang 

3 SMP 83Orang 

4 SMA 88 Orang 

5 Sarjana 7 Orang 

Jumlah 374 Orang 

 

Karena Kampung Perincit merupakan kampung pertanian maka 

sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, 

selengkapnya sebagai berikut : 

TABEL II.3 

PEKERJAAN 

No Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 176 Orang 

2 Nelayan 13 Orang 

3 Pedagang/Swasta 8 Orang 

4 Buruh 55 Orang 

5 PNS 6 Orang 

6 Pegawai Swasta 66 Orang 

 

Penggunaan tanah di Kampung Perincit sebagian besar 

diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan sedangkan 

sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-

fasilitas lainnya. Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk 

Kampung Perincit Kecamatan Pusako adalah sebagai berikut: 
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TABEL II.4 

KEPEMILIKAN TERNAK 

 

Ayam/Itik Kambing Sapi Kerbau Lain-lain 

120 110 36 4 6 

 

Kondisi sarana dan prasarana umum Kampung Perincit secara garis 

besar adalah sebagai berikut: 

TABEL II.5 

SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG 

 

NO SARANA/PRASARANA 
JUMLAH/ 

VOLUME 

KETERANGA

N 

1 Gedung Pertemuan 1 Unit Layak pakai 

2 Kantor  Kampung 1 Unit Layak pakai 

3 Puskesmas Pembantu -  

4 Masjid 2 Unit Layak pakai 

5 Mushalla 1 Unit Layak pakai 

6 TK Umum / TK Agama 1 Unit Layak pakai 

7 SD Negeri 1 Unit Layak pakai 

8 SMP Negeri / MTs Swasta 1 Unit Layak pakai 

9 SMA/Madrasah Alyah -  

10 MDA 1 Unit Layak pakai 

11 Sungai 1.000 M  

12 JalanPemda -  

13 JalanLingkungan 7 KM Layak pakai 

14 Lapangan Bola Kaki 1 Ha Layak pakai 

15 Lapangan Bola Volly 1 Unit Layak pakai 

16 Poskesdes/Posyandu 1 Unit Layak pakai 

17 Dermaga -  

18 Gedung PKK - Tidak ada 

19 Tower -  

20 Balai Kesenian 1 unit  

21 Jembatan (Leghton) -  

 Dst   
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F. Keadaan Ekonomi 

Kondisi Ekonomi masyarakat Kampung Perincit bermata pencaharian 

tidak tetap. Sebagian ada berprofesi sebagai nelayan, pedagang, buruh harian, 

petani karet dan sawit dengan penghasilan rata-rata kurang dari 

Rp.1.000.000,-/bulan. Selain sektor non-formal, masyarakat Kampung Perincit 

sebagian berprofesi sebagai PNS, Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis dan 

lain-lain. 

 

G. Pembagian Wilayah Kampung 

Pembagian wilayah  Kampung Perincit dibagi menjadi dua dusun, dan 

masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus. Jadi, 

disetiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, 

sementara pusat kampung berada didusun I. Setiap dusun dipimpin oleh 

seorang Kepala Dusun. 

 

 

 

 

 

 

 


