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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Krisis ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman yang besar  terhadap 

perekonomian nasional. Menurut  Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) dalam sebuah artikelnya menyatakan bahwa angka 

kemiskinan masyarakat  naik menjadi 49,50 Juta atau sekitar 24,23% dari jumlah 

penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 Juta (17,47%) pada tahun 1996. 

Meningkatnya kemiskinan ini merupakan sebuah dampak dari rendahnya kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini pula yang mempengaruhi kemampuan 

pengembangan diri dan ekonomi masyarakat. 

Provinsi Riau merupakan Provinsi yang kaya dengan sumber daya alam 

mulai dari hasil pertambangan, perkebunan, dan hasil hutan serta lain sebagainya. 

Jika pengelolaannya dimaksimalkan sampai kepedesaan maka akan sangat 

membantu dalam menurunkan angka kemiskinan. Masyarakat perlu dibina dalam 

mengelola Sumber Daya Alam yang tersedia agar tercapai tujuan yang diinginkan 

yaitu menurunkan angka kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 

Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan 

untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada 

akhir tahun 2017, dapat dilihat di tabel berikut ini : 
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Tabel 1.1 Perkembangan Penduduk  Miskin di Kabupaten Bengkalis 

Tahun 
Jumlah Penduduk 

Miskin 
Persentase % 

Jumlah 

Penduduk 

Bengkalis 

2015 36.465 Jiwa 6,98  522.421 Jiwa 

2016 38.398 Jiwa 7,35 522.421 Jiwa 

2017 40.654 Jiwa 7,78 522.421 Jiwa 

Sumber : BPS 2017 

 Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwasannya jumlah penduduk 

miskin di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 

tahun 2015 angka penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis berjumlah 36.465 

jiwa dengan persentase 6,98%, sedangkan di tahun 2016 jumlah penduduk miskin 

di Bengkalis meningkat menjadi 38.398 jiwa dengan persentase 7,35%, dan 

kembali terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di tahun 2017 dengan total 

penduduk miskin 40.465 jiwa dengan persentase 7,78% dari jumlah total 

penduduk Kabupaten Bengkalis 522.431 jiwa. 

 Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan 

percepatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu: 

1. Menyempurnakan program perlindungan sosial  

2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar  

3. Pemberdayaan masyarakat 

4. Pembangunan yang inklusif 

Pemerintahan telah memformulasikan sebuah kebijakan untuk mengatasi 

masalah kemiskinan di atas yang disebut sebagai Program Pemberdayaan Desa 

(PPD). Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah salah satu program 
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penanggulangan kemiskinan sebagai upaya percepatan pengentaskan kemiskinan. 

Program ini disebut sebagai Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-

SP). Tujuan utama dari pelaksanaan program ini adalah untuk memberantas 

Kebodohan, Kemiskinan, dan Infrastruktur (K2I). 

Sedangkan visi dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) yaitu 

mewujudkan masyarakat Riau yang sejahtera dan mandiri sejalan dengan Visi 

Riau 2020. PPD adalah satu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai 

upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang 

merupakan kewajiban pemerintah sesuai agenda utama Pembangunan Nasional 

sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propernas), serta 

dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004. Adapun Misi PPD yaitu: 

1. Merpercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi 

masyarakat dan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan  

2. Memperkuat kelembagaan masyarakat desa  

3. Mendorong pelembagaan sistem pembangunan partisipasif  

4. Mendorong peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat Desa/Kelurahan  

Sasaran utama dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan 

pendapatan masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Kemiskinan terus 

menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara kesatuan. 

Provinsi Riau yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) tidak luput dari masalah kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan lain 
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lain. Itulah sebabnya penanggulangan kemiskinan masyarakat sudah menjadi 

program utama pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana 

pembangunan. 

Sejak tahun 2005 Pemerintahan provinsi Riau telah menetapkan arah 

program kerja yaitu pengentasan kemiskinan dan kebodohan serta pembangunan 

infrastruktur yang diaplikasikan dengan berbagai macam program. Salah satu 

program yang dikembangkan oleh pemerintahan Provinsi Riau adalah Program 

Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) yang didasari oleh Surat 

Keputusan Gubernur Riau No. Kpts 132/III/2005 yang mengeluarkan kebijakan 

untuk program pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dituangkan secara tegas 

dalam pedoman umum dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima 

bantuan Dana Usaha Desa/Kelurahan. Kemudian didukung dengan Peraturan 

Gubernur Riau Nomor: 21 tahun 2011 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk 

Teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau. 

Program Usaha Ekonomi Kelurahan–Simpan Pinjam adalah salah satu 

program yang berperan membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha 

untuk menambah penghasilan sebagai langkah penanggulangan kemiskinan. Hal 

ini diperkuat dengan komitmen untuk mengentaskan kemiskinan dan 

mempercepat pemecahan masalah kemiskinan yang dituangkan melalui 

Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komite 

Penanggulangan Kemiskinan dan diperkuat dengan Keppres Nomor 8 Tahun 2002 

serta dengan adanya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 

Keuangan Mikro. 
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Sasaran program UEK-SP adalah anggota dan masyarakat yang memiliki 

usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif meliputi seluruh kegiatan 

usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari 

masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui perdagangan, 

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa.  

Masyarakat dapat mengembangkan kegiatan usahanya melalui kegiatan 

usaha perorangan atau dalam bentuk kelompok. Kedua usaha ini difasilitasi oleh 

Pendamping Desa (PD) dan mempunyai kesempatan yang sama dalam 

mendapatkan pinjaman dana bergulir UEK-SP.  

Pendamping Desa adalah tenaga pendamping yang direkrut untuk 

membantu peningkatan kemampuan kelembagaan, perencanaan, pembangunan 

wilayah serta bantuan keahlian khusus dalam rangka menunjang kelancaran 

pelaksanaan program. Pendamping Desa disebut juga dengan Fasilitator Program. 

Untuk usaha kelompok pinjaman dapat diberikan pada kelompok yang sudah 

terbentuk minimal 1 (satu) tahun dan anggotanya minimal 10 orang perkelompok 

dengan mempertimbangkan karakteristik individu dalam kelompok, kesamaan 

tujuan dan dalam wilayah yang berdekatan.  

Lokasi program pemberdayaan Desa (PPD) untuk Kecamatan Mandau 

sampai tahun 2017 ada 24 Kelurahan/Desa di Kecamatan yang dijalankan dalam 

bentuk pemberian dana usaha Desa/Kelurahan (DUD/K)  Mandau yang sudah 

mendapat program pemberdayaan desa. Dimana sumber dana terdiri dari APBD 

Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sehubungan Program pemberdayaan 

Desa/Kelurahan tersebut, Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten 
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Bengkalis merupakan salah satu lokasi penerimaan bantuan Dana Usaha 

Kelurahan (UEK). 

Berdasarkan petunjuk teknis PPD, kriteria masyarakat yang mendapatkan 

dana usaha Desa/Kelurahan yaitu : 

1. Masyarakat miskin 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. 

3. Berdomisili tetap dan tercatat sebagai warga di kelurahan yang terdapat 

Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam. 

4. Tercatat sebagai anggota UED/K-SP dan telah mempunyai simpanan 

wajib Rp 50.000. 

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

6. Menyerahkan agunan seperti : SKGR, SKHT, Sertifikat/Akta, BPKB 

kendaraan bermotor. 

7. Jika tidak memiliki agunan seperti diatas cukup dengan kartu keluarga 

atau KK. 

Dan tujuan UEK-SP  Kabupaten Bengkalis secara khusus adalah untuk 

(PPKMP Kab. Bengkalis,2014):  

a. Mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.  

b. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat Desa/ 

Kelurahan yang berpenghasilan rendah. 
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c. Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi 

masyarakat Desa/Kelurahan.  

d. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir. 

e. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha 

Desa/Kelurahan secara transparan. 

f. Meningkatkan kebiasaan gotong-royong  dan gemar menabung secara 

tertib. 

g. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan Desa/Kelurahan.  

h. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang di butuhkan oleh masyarakat 

Desa/Kelurahan. 

 Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) merupakan lembaga 

keuangan mikro yang bergerak di bidang simpan pinjam dan di kelola oleh 

kelurahan. Berdasarkan SK Lurah No.KTPS.04/410/MF/V/2011 yang disahkan 

oleh Camat Mandau tentang  UEK-SP Babussalam yang merupakan salah satu 

dari kegiatan Program Pemberdayaan Desa (PPD). Melalui rapat Kelurahan LPM 

(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dibentuk suatu Lembaga Usaha Ekonomi 

Kelurahan Simpan Pinjam  (UEK-SP) Babussalam. 

Untuk pengembangan yang bersifat pemberdayaan, UEK-SP Babussalam 

Kelurahan Babussalam, juga memiliki sistem manajemen dan struktur organisasi 

yang mengacu pada standarisasi manajemen koperasi. Didalam Anggaran Dasar 

dicantumkan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing 

pengurus, pengelola, pengawas, dan tim verifikasi. Pada awal tahap pendiriannya, 
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melalui Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau UEK-SP Kelurahan 

Babussalam pada tahun berdirinya 11 Desember 2011 mendapatkan suntikan dana 

sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat miliar Rupiah). Dana ini merupakan suntikan 

dana sharing Pemerintah Kota Duri untuk ikut menyukseskan Program 

Pemberdayaan Desa yang dimotori oleh Pemerintah Provinsi Riau.  

Dari awal mula berdirinya UEK-SP Kelurahan Babussalam pada tahun 

2011, sudah banyak dana UEK-SP yang di manfaatkan masyarakat dari berbagai 

jenis usaha, hal tersebut dapat dilihat dari tabel perguliran dana dan pemanfaat 

dana UEK-SP kelurahan babussalam di bawah ini 

Table 1.2 Perguliran dana UEK-SP Kelurahan Babussalam 2012- 2017 

 Alokasi Dana 4 M  
Tahun Perguliran Orang Rupiah 

2012 

Pencairan 1 54 449.500.000 
Pencairan 2 41 317.000.000 
Pencairan 3 30 233.500.000 
Pencairan 4 26 228.000.000 
Pencairan 5 12 75.000.000 

2013 

Pencairan 1 16 235.000.000 
Pencairan 2 33 288.000.000 
Pencairan 3 24 272.000.000 
Pencairan 4 10 97.000.000 
Pencairan 5 19 205.000.000 
Pencairan 6 22 227.000.000 

2014 

Pencairan 1 32 307.000.000 
Pencairan 2 28 425.000.000 
Pencairan 3 15 180.000.000 
Pencairan 4 28 369.000.000 
Pencairan 5 12 202.000.000 
Pencairan 6 22 442.000.000 
Pencairan 7 11 162.000.000 

2015 

Pencairan 1 35 442.000.000 
Pencairan 2 31 405.000.000 
Pencairan 3  26 352.000.000 
Pencairan 4 23 338.000.000 
Pencairan 5 33 627.000.000 
Pencairan 6 28 409.000.000 
Pencairan 7 16 300.000.000 
Pencairan 8 49 795.000.000 
Pencairan 9 20 480.000.000 

2016 Pencairan 1 38 601.000.000 
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 Alokasi Dana 4 M  
Tahun Perguliran Orang Rupiah 

Pencairan 2 33 622.000.000 
Pencairan 3 18 347.000.000 
Pencairan 4 32 612.000.000 
Pencairan 5 14 310.000.000 
Pencairan 6 23 416.000.000 
Pencairan 7 28 443.000.000 
Pencairan 8 14 283.000.000 

2017 

Pencairan 1 29 525.000.000 
Pencairan 2 30 503.000.000 
Pencairan 3 34 581.500.000 
Pencairan 4 18 328.000.000 
Pencairan 5 22 369.000.000 
Pencairan 6 46 835.500.000 
Pencairan  7 31 548.000.000 
Pencairan  8  24 416.000.000 

Jumlah    1130         16.602.000.000  

Sumber: Laporan keuangan UEK-SP Tahun 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat diliat jumlah dana yang digulirkan per 

periode nya dari awal berdirinya UEK-SP Babussalam Tahun 2011 sampai 

dengan 2017, dengan pemanfaat 1130 orang dan jumlah dana Rp 16.602.000.000 

dengan dana awal yakni Rp 4.000.000.000 

Dan selanjutnya data pemanfaat, jenis usaha UEK-SP yang dapat kita lihat 

dibawah ini  

Tabel 1.3 Pemanfaat dana UEK-SP Kelurahan Babussalam 2017 

No. Jenis Usaha Orang Rupiah Persentase (%) 

1 Perdagangan (D) 1.098 16.089.500.000 97,17  

2 Pertanian (T) 2 24.000.000 0,18 

3 Perkebunan (K) 2 50.000.000 0,18 

4 Perikanan (I) 0 0 0 

5 Peternakan (Tr) 8 129.000.000 0,70 

6 Industri Kecil (Ik)  0 0 0 

7 Jasa (J) 20 309.500.000 1,77 

 Jumlah  1130 16.602.000.000 100 

Sumber : Laporan Keuangan UEK-SP Kelurahan Babussalam Desember 2017 

Dari tabel di atas, dana yang di pinjam oleh masyarakat di manfaatkan 

dengan usaha seperti perdagangan yaitu peminjam 1.098 orang dengan persentase 
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97,17% , pertanian 2 orang dengan persentase 0,18%, perkebunan 2 orang dengan 

persentase 0,18%, peternakan 8 orang dengan persentase 0,70% , dan jasa 20 

orang dengan persentase 1,77% . 

Menurut sumber data dari kantor UEK-SP kelurahan Babussalam bahwa 

jumlah anggota 1130 dengan golongan laporan perkembangan nya yakni :  

Tabel 1.4 Laporan Perkembangan Pinjaman UEK-SP Kelurahan         

Babussalam Tahun 2017 

 

Tahun Jumlah 

Peminjam  

Jumlah 

Anggota yang 

Mengembalikan  

Jumlah 

Anggota 

yang 

Menunggak 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Masyarakat 

di 

Kelurahan 

Babussalam 

2012-

2017 

1130 

Orang 

1045 Orang 85 Orang  7,5 % 4.594 KK 

Sumber: Laporan Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan 

(MKPT) Kelurahan Babussalam tahun 2017 

 

 Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan pemanfaat UEK –SP dari 

tahun 2011 sampai 2017 dengan junlah 1130 orang dengan jumlah anggota yang 

mengembalikan 1045 orang dan 85 orang yang menunggak dan masih banyak 

masyarakat yang belum memanfaatkan dana UEK-SP Babussalam jika 

dibandingkan jumlah Kartu Keluarga dengan banyaknya orang pemanfaat dana 

UEK-SP yakni berjumlah 3.419 KK.  

Dapat dilihat bahwasanya masih ada pemanfaat dana UEK-SP yang 

menunggak 85 orang dari laporan perkembangan pinjaman UEK-SP yang menjadi 

titik masalahnya, yang berarti belum adanya upaya yang dilakukan pengelola agar 

yang menunggak tidak ada lagi dan bagaimana agar masyarakat yang belum 
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menggunakan atau memanfaatkan dana UEK-SP mau menggunakan jasa tersebut 

bagi yang membutuhkan. 

Selanjutnya didalam data di kantor UEK-SP ada golongan-golongan 

masyarakat pemanfaat UEK-SP seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 1.5 Golongan-Golongan Pemakai Dana UEK-SP Kelurahan 

Babussalam Tahun 2017 

Kategori Masyarakat Orang Tunggakan 

Miskin (M) 33 6.054.000 

Sedang (S) 1090 277.327.000 

Menengah keatas (MS) 7 0 

Total 1130 283.381.000 

Sumber: Laporan Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan 

(MKPT) Kelurahan Babussalam tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwasanya masyarakat miskin 

hanya 33 orang, golongan sedang yang berjumlah 1090 orang, dan golongan 

menengah ke atas berjumlah 7 orang. Dan jumlah tunggakan sebesar Rp 

283.381.000.  

Dari tabel tersebut dengan jumlah tunggakan Rp 283.381.000 akan 

menjadi masalah nantinya dalam UEK-SP untuk meminjamkan kembali kepada 

pemanfaat yang ingin meminjam karena akan menghambat perguliran dana. 

Seharusnya pengelola harus mengambil tindakan dan apa saja upaya yang harus 

dilakukan agar penunggakan ini terselesaikan.   

Dalam pelaksanaan UEK-SP Kelurahan Babussalam, penulis mendapatkan 

bahwa masih banyak permasalahan-permaslahan yang menyebabkan program ini 

belum berjalan dengan baik. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain : 
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1. Program UEK-SP Babussalam belum seutuhnya dapat menyentuh 

masyarakat yang berekonomi lemah, karena masih banyak ditemukan 

Dana UEK-SP dimanfaatkan oleh masyarakat ekonomi kelas menengah 

keatas dengan usaha yang sudah maju.  

2. Masih banyak masyarakat yang terkendala dalam mengembalikan 

pinjaman dikarenakan usaha yang dikelola masih banyak yang belum 

berkembang yang berakibat pada penunggakan sehingga perguliran dana 

terganggu. 

3. Program pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh pegawai UEK-SP 

Babussalam Barokah untuk mengontrol dan membina masyarakat dalam 

mengelola usahanya belum berjalan optimal. Sementara pelaksanaan 

program UEK-SP dimaksudkan untuk mendorong kegiatan perekonomian 

masyarakat kelurahan yang berpenghasilan rendah agar dapat melakukan 

pengembangan usaha dengan melakukan pinjaman lunak kepada lembaga 

keuangan mikro UEK-SP dengan suku bunga ringan dan proses yang tidak 

berlarut-larut, serta untuk menghindarkan masyarakat dari praktek retenir 

yang sangat memberatkan masyarakat. 

Permasalahan penunggakan pembayaran kredit (kredit macet) oleh 

pemanfaat ini telah diatur oleh pemerintahan daerah yang di cantumkan dalam 

petunjuk teknis (Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 

(PPKMP) Kabupaten Bengkalis Bab 3 point 11 yang berisikan sebagai berikut :  
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a. Bagi pemanfaat yang penunggak dapat di berikan solusi dan sanksi berupa 

kunjungan lapangan, surat teguran, surat peringatan sanksi dari kepala 

Desa/Lurah atau lainnya.  

b. Bagi pemanfaat yang menunggak 1 sampai dengan 5 bulan penanganan 

tunggakan dilakukan oleh pengelola difasilitasi pendamping 

Desa/Kelurahan.  

c. Bagi pemanfaat yang menunggak di atas 5 bulan telah masuk kategori 

penanganan khusus dari kelembagaan UEK-SP dan pemerintahan 

Desa/Kelurahan.  

d. Pemanfaat yang tidak dapat melakukan pembayaran sesuai waktu yang 

telah di sepakati dilakukan penyitaan dan penjualan.  

e. Mekanisme penyitaan dan penjualan diatur tersendiri oleh 

Desa/Kelurahan.  

f. Jika penyitaan dan penjualan tidak ditemui kesepakatan dengan pemanfaat 

agar melibatkan aparat penegak hukum.  

g. Bagi anggunan yang telah terjual dan ada kelebihan dari pelunasan sisa 

pinjaman, maka sisanya akan dikembalikan pada yang bersangkutan.  

h. Bagi pemanfaat yang melunasi pinjaman melewati masa jatuh tempo tidak 

di benarkan untuk mengajukan pinjaman kembali kecuali atas persetujuan 

pengurus UEK-SP di ketahui oleh kepala Desa/Lurah, pengawas, dan 

pendamping kelurahan tertuang di dalam berita acara khusus. 

Adapun usaha-usaha yang dilakukan pengelola UEK-SP Babussalam 

dalam mengawasi dan pengembalian penunggakan ialah :  
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a. Memberikan pembinaan ataupun pemberdayaan kepada pemanfaat dengan 

memberikan pelatihan, saran dan masukan agar usahanya berkembang. 

b. Setelah itu yang dilakukan pengelola yakni menelpon pemanfaat-

pemanfaat dan mengingatkan bahwasannya saat ini pemanfaat tersebut 

sedang menunggak atau telah jatuh tempo. 

c. Mengunjungi Pemanfaat yang menunggak ke rumahnya 

d. Memberikan teguran atau surat peringatan 

e. Memberikan sanksi berupa penjualan agunan untuk melunasi tunggakan. 

Namun yang terjadi dilapangan jarang terjadinya pengawasan maupun 

usaha yang dilakukan pengelola terhadap pemanfaat UEK-SP sepertiyang 

dikatakan oleh salah satu pemanfaat melalui wawancara berikut :  

“saya liat memang jarang pengelola datang kesini melakukan 

pemberdayaan maupun meng-cek kelapangan atau nanya-nanya ke kami”  

Melalui fenomena yang terjadi dilapangan melalui wawancara berikut 

penulis terfokus pada permasalahan pengelola kurang mengawasi masyarakat, dan 

melakukan pembinaan maupun pemberdayaan kepada pengelola sehingga 

terjadinya kredit macet (menunggak). Menurut sumber data dari kantor UEK-SP 

Babussalam Kecamatan mandau bahwa jumlah anggota pemanfaat dana UEK-SP 

Babussalam dari tahun 2012 hingga tahun 2017 mencapai 1130 orang dengan 

laporan pinjaman dan penunggak sebagai berikut dibawah ini : 
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Tabel 1.6: Rekapitulasi Tunggakan Pengembalian Pinjaman Dana  

Kolektibilitas (Orang) Tunggakan 

I (0 bulan)                            1.044  0,00 

II (1 - 2 bln)                                33  28.117.222,22 

III (3 - 4 bln)                                12  27.267.000,00 

IV (5 - 6 bln)                                13  48.639.555,56 

V ( > 6 bln)                                28  179.357.222,22 

 Total                            1.130  283.381.000,00 

Sumber: Kantor UEK-SP Kelurahan Babussalam Tahun 2017 

Berdasarkan dari tabel 1.6 diatas dapat dilihat bahwa masih banyak 

penunggakan pembayaran kredit oleh pemanfaat sebanyak 86 orang. 

Penunggakan paling tinggi terjadi pada awal bulan penunggakan yakni satu 

sampai dua bulan dan setelah bulan ke enam yaitu pada awal bulan satu sampai 

dua 33 orang dengan total tunggakan Rp 28.117.222,22 dan setelah bulan ke enam 

dengan jumlah 28 orang dengan tunggakan Rp 179.357.222,22 Hal ini dapat 

menimbulkan kredit macet yang dapat menganggu kegiatan simpan pinjam, 

berdampak pada persiapan dana UEK-SP Kelurahan Babussalam untuk digulirkan 

pada peminjam selanjutnya karena dana yang dipinjamkan bersumber dari 

pengembalian pinjaman dari pemanfaat dana tersebut dan juga hasil dari bunga 

peminjam dapat digunakan untuk membayar gaji pengelola dan untuk program 

hadiah bagi pemanfaat tiap tahunnya tidak terganggu.  

Fenomena yang terjadi dilapangan berdasarkan data dan fakta bahwasanya 

petunjuk teknis yang telah disebutkan belum sepenuhnya terealisasikan karna 

masih banyak pemanfaat yang menunggak dan belum adanya tindakan dari 

pengelola UEK-SP.  
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Berdasarkan fenomena dan data yang ada di atas, serta mengingat 

perguliran dana UEK-SP, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 

“Analisis Pengelolaan UEK-SP Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau 

dalam Meningkatkan Pengembalian Tunggakan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis pengelolaan UEK-SP Kelurahan Babussalam dalam 

meningkatkan pengembalian tunggakan ? 

2. Apa saja masalah atau hambatan-hambatan dalam analisis pengelola UEK-

SP Kelurahan Babussalam dalam meningkatkan pengembalian tunggakan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan UEK-SP Kelurahan 

Babussalam dalam meningkatkan pengembalian tunggakan  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengembalian 

tunggakan dana UEK-SP Kelurahan Babussalam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam 

perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial di masa mendatang, terutama 

dalam Ilmu Administrasi Negara.  

2. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak berwenang baik 

itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksanaan Program Usaha 

Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP).  
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3. Secara akademis, sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya 

yang ingin meneliti permasalahan yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam Penulisan ini, secara umum penulis membagi sistematika penulisan 

dalam enam bab dimana masing-masing bab diuraikan sebagai berikut : 

BAB I:  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II:  TELAAH PUSTAKA 

 Pada bab ini di uraikan tentang dengan teori-teori tentang Permasalahan 

Penelitian, Definisi Konsep, Konsep operasional Pandangan islam, 

Penelitian terdahulu, dan Kerangka Berfikir 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri atas : 

Jenis penelitian, Sumber data, Informan Penelitian, Teknik 

pengumpulan data, Teknik analisa  

BAB IV:  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

 Pada bab ini menguraikan tentang Sejarah Kecamatan Mandau, 

Wilayah Geografis Kecamatan Mandau, Sejarah Singkat Usaha 

Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Babussalam, Visi dan 

Misi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) 

Babussalam, Tugas Pokok dan Fungsi, struktur organisasi Usaha 

Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Babussalam 
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BAB V:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan bagian penelitian 

dan hambatan dalam penelitian  

BAB VI:  PENUTUP  

 Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sasaran yang 

membangun bagi objek penelitian    

 


