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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1 Pengelola 

2.1.1 Defenisi Pengelola 

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti 

pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993). Banyak orang yang 

mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan 

pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. 

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang 

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam 

mencapai tujan tertentu. 

Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang 

memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu juga, manajemen 

berasal dari bahasa inggris yaitu management berasal dari kata manage menurut 

kamus oxford yang artinya memimpin atau membuat keputusan di dalam suatu 

organisasi. Istilah manajemen yang diterjemahkan dari kata manage memang 

biasanya dikaitkan dengan suatu tindakan yang mengatur sekelompok orang di 

dalam organisasi atau lembaga tertentu demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Manajemen menurut Hasibuan, 2000 (Torang, 2013) adalah ilmu dan seni 

untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Selain itu, George R. Terry dalam buku Principles of Management 

(Sukarna, 2011), juga menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. 

2.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen (Management Functions) 

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan 

melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer 

dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. 

George R. Terry dalam bukunya Principles of Management (Sukarna, 

2011) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), 

Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling 

(Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. 

a. Planning (Perencanaan) 

Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen, 

karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian 

pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini dinamis artinya dapat 

dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Perencanaan ini 

ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya 

perubahan kondisi dan situasi, sedangkan hasil dari perencanaan akan 

diketahui pada masa depan. Tentunya setiap organisasi maupun instansi 

melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan 

selanjutnya, demikian juga dengan UEK-SP sebagai sebuah organisasi. 
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Perencanan mencakup :  

1) Menetapkan tujuan dan target 

2) Menyusun strategi untuk mencapai tujuan 

3) Menjadi pedoman dasar dalam menjalankan kegiatan 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan 

yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing 

unit. George R. Terry dalam bukunya Principles of Management (Sukarna, 

2011: 38) mengemukakan tentang organizing sebagai berikut, yaitu 

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-

macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-

orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor 

physik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan 

wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya 

dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. 

Terry (Sukarna, 2011) juga mengemukakan tentang azas-azas 

organizing, sebagai berikut, yaitu : 

1) Pembagian kerja dan tugas yang jelas 

2) Menetapkan Wewenang dan tanggung jawab  

Unsur organizing ialah : Sekelompok orang yang diarahkan untuk 

bekerja sama. Melakukan kegiatan yang sudah ditetapkan. Kegiatan  yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan. 
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Manfaat dari oraganizing ialah : Pembagian tugas-tugas bisa sesuai 

dengan kondisi perusahaan, menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas, 

personil dalam perusahaan mengetahui tugas apa yang akan dijalankan. 

c. Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan) 

Menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management 

(Sukarna, 2011: 82) mengatakan bahwa Penggerakan adalah membangkitkan 

dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan 

berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi 

dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. 

Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung 

kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai 

dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah 

kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya 

hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan 

materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap tools of 

management. Hal ini sudah barang tentu merupakan mis-management. 

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan 

organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan 

pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan 

landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran 

yang dituju. Penggerakan tanpa planning tidak akan berjalan efektif karena 

dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, 

prosedur dan program. (Sukarna, 2011). 
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Faktor-faktor yang di perlukan dalam actuacting adalah : 

Kepemimpinan. Sikap dan moril. Komunikasi. Insentif. Supervisi. Dan 

disiplin. 

(Sukarna, 2011) juga mengemukakan tentang azas-azas actuating, 

sebagai berikut, yaitu : 

1) Bimbingan 

2) Saran 

3) Perintah  

d. Controlling (Pengawasan) 

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan 

organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan 

pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan 

landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran 

yang dituju. Penggerakan tanpa planning tidak akan berjalan efektif karena 

dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, 

prosedur dan program. (Sukarna, 2011:). 

Untuk melengkapi pengertian diatas, menurut George R. Terry 

(Sukarna, 2011:) mengemukakan bahwa Controlling, yaitu: Pengawasan dapat 

dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, 

apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan 

bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai 

dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran). 
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Terry (Sukarna, 2011: 116), mengemukakan proses pengawasan 

sebagai berikut, yaitu:  

1) Menetukan standar atau dasar dan waktu bagi pengawasan  

2) Mengadakan Penilaian 

3) Perbaiki penyimpangan apabila ada kesalahan yang tidak sesuai dengan 

yang telah di tetapkan  

 

2.1.3 Pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan-Pinjam ( UEK-SP ) 

Pengelola UEK-SP adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang 

berdomisili tetap di Desa/Kelurahan bersangkutan yang dipilih dalam forum 

Musyawarah desa, terdiri 4 (empat) orang yaitu Ketua, Kasir, dan Tata Usaha, 

Staf Analisis Kredit di tetapkan dengan keputusan Desa/Kelurahan dan disahkan 

oleh Bupati/Walikota. 

Pengelola UED/K-SP dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. Memiliki pendidikan minimal SLTA/sederajat 

b. Umur maksimal 45 tahun 

c. Penduduk desa/kelurahan yang menetap minimal 5 tahun dan mempunyai 

bukti kependudukan KTP Desa/Kelurahan setempat. 

d. Tidak memiliki ikatan kerja dengan pihak lain yang berbenturan dengan 

waktu kerja kelembagaan UEK-SP 

e. Berdomisili di Desa/Kelurahan  setempat 

f. Bukan aparat desa 



 25 

Secara umum lingkup tugas Pengelola UEK-SP adalah :  

a. Mensosialisasikan kegiatan dana usaha Desa/Kelurahan kepada 

masyarakat desa dan mengumpulkan aspirasi masyarakat 

b. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga atau kelompok usaha 

penerima dana usaha Desa/Kelurahan 

c. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha 

penerima dana usaha Desa/kelurahan sehingga mampu melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan dokumen serta menyalurkan dana usaha 

desa/kelurahan untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada 

penerima dana usaha Desa/Kelurahan. 

d. Mengelola dana usaha desa serta dana simpan pinjam masyarakat 

e. Mengatur serta memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati bersama. 

f. Menyusun RKTL tahunan dan bulanan 

g. Pengelola UEK/SP melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin 

sebelum diberikan pinjaman dana. 

Pengelola UED-SP terdiri dari minimal 3 orang yaitu, ketua, kasir, dan tata 

usaha, staf analisis kredit dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing 

sebagai berikut : 

1. Ketua  

a. Memimpin organisasi. 

b. Memberikan pinjaman yang diajukan anggota kepada UEK-SP 

berdasarkan hasil verifikasi akhir yang telah memenuhi syarat 

pinjaman. 
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c. Melakukan pengedalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan 

pengembalian pinjaman UEK-SP. 

d. Mengawasi perputaran dana UEK-SP. 

e. Mengangkat tenaga administrasi bila dibutuhkan, sesuai dengan 

kemampuan keuangan UEK-SP dan atas persetujuan otoritas 

f. Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin bulanan 

bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada kepala Desa/Kelurahan 

serta Pendamping Desa/Kelurahan. 

g. Melakukan koordinasi dengan aparat desa/kelurahan, BPD, lembaga 

kemasyarakatan, Pendamping Desa/kelurahan, Koordinator 

Kecamatan, Kader pemberdayaan masyarakat serta pihak-pihak lain 

dalam menyampaikan laporan perkembangan dan permasalahan 

pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan. 

h. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait. 

i. Melaksanakan pertanggung jawaban penggunaan dana setiap periode 

pinjaman kepada masyarakat melalui musyawarah atau media lainnya 

j. Melaksankan prinsip trasnparansi dalam pengelolaan kegiatan dana 

usaha Desa/kelurahan. 

k. Menandatangani spesiment rekening UEK-SP dan rekening 

pengembalian dana usaha Desa/kelurahan. 

l. Melakukan  pembinaan  rutin  terhadap  kelompok-kelompok  dan 

anggota pemanfaat dana Usaha Desa. 
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2. Kasir UEK-SP 

a. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-

bukti penerimaan dan pembayaran yang sah. 

b. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan. 

c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UED-SP secara periodik dan 

sewaktu-waktu di perlukan  

d. Menandatangani speiment rekenig UED-SP dan rekening pengembalian 

dana usaha Desa/Kelurahan. 

e. Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-

kelompok pemanfaat dana usaha desa/kelurahan. 

3. Tata Usaha UEK-SP 

a. Berfungsi sebagai sekretaris. 

b. Membantu dibidang keuangan. 

c. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota 

pemanfaat dana Usaha Desa/Kelurahan. 

d. Membantu dibidang administrasi umum. 

e. Menginformasikan laporan keuangan dan perkembangan pinjaman 

dana usaha desa/kelurahan pada papan pengumuman secara rutin dan 

mutakhir. 

f. Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan 

permasalahan tepat waktu kepada ketua UEK-SP 

g. Melakukan persiapan dan dokumentasi seluruh data administrasi 

kegiatan dana usaha Desa/Kelurahan. 
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h. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan 

anggota pemanfaat dana usaha desa/kelurahan. 

4. Staf Analisis Kredit  

a. Melaksanakan pemerikasaan administrasi dan kelengkapan dokumen 

proposal dari pemanfaat 

b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan kunjungan kelapangan 

c. Mengisi formulir verikfikasi usulan saat kunjungan kelapangan  

d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan 

e. Melakukan umpan balik pada calom peminjam. 

 

2.2 Kebijakan 

2.2.1 Definisi Kebijakan 

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata policy yang berarti 

sebagai suatu rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang 

diajukan atau dibentuk oleh pemerintah secara tertulis. Secara etimologis, istilah 

policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata 

dalam bahasa Yunani dan Sansekerta polis (negara-kota) dan pur (kota) 

dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam 

bahasa Inggris pertengahan policie, yang berarti menangani masalah-masalah 

publik atau administrasi pemerintahan (Dunn, 2003). 

Menurut Harbani Pasolong (2008) kebijakan merupakan suatu rangkaian 

alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan 

merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif 

terbaik. Menurut Sanim dalam Kusmuljono (2009), kebijakan adalah peraturan 
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yang telah dirumuskan dan disetujui untuk dilaksanakan guna mempengaruhi 

suatu keadaan (mempengaruhi pertumbuhan) baik besaran maupun arahannya 

yang melingkupi kehidupan masyarakat umum. Kebijakan dihasilkan karena ada 

hal-hal yang memerlukan pengaturan oleh pemerintah atau pemerintah bersama 

wakil rakyat, sesuai dengan kewenangan dan lingkup kerangkakebutuhan sosial 

kelompoknya. Pengaturan tersebut merupakan bentuk intervensi atau aplikasi 

tindakan umum yang dapat dilakukan oleh pemerintah. 

Pada dasarnya kualitas suatu kebijakan dapat diketahui melalui beberapa 

indikator penting seperti, proses, isi dan konteks atau keadaan dimana kebijakan 

itu dihasilkan atau dirumuskan. 

Menurut Keban dalam Harbani Pasolong (2008) kualitas kebijakan dapat 

dilihat dari tiga segi yaitu: 

a. Dilihat dari segi proses, suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas kalau 

kebijakan tersebut diproses dengan data dan informasi yang akurat, 

menggunakan metode dan teknik yang sesuai, mengikuti tahapan-tahapan 

yang rasional dan melibatkan para ahli serta masyarakat yang 

berkepentingan atau stakeholders.  

b. Dilihat dari segi isi, suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas apabila 

kebijakan tersebut merupakan alternatif atau jalan keluar terbaik dalam 

rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.  

c. Dilihat dari segi konteks maka suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas 

apabila kebijakan tersebut dirumuskan dalam suasana yang benar-benar 
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bebas dari rekayasa, bebas dari tekanan atau paksaan dari pihak yang 

berpengaruh. 

Kebijakan yang dibuat biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan 

dalam mengimplementasikan program-program untuk pembangunan maupun 

pemberdayaan masyarakat.  

Solichin Abdul Wahab (2004) mengatakan kebijakan publik ialah tindakan 

(politik) apa pun yang diambil oleh pemerintah (pada semua level) dalam 

menyikapi sesuatu pemasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan 

sistem politiknya. 

Dari teori-teori yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan kebijakan publik 

adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu tindakan dan diimplementasikan dalam suatu badan yang 

berwenang untuk mengatasi berbagai masalah publik serta berorientasi kepada 

tujuan dasar negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

 

2.3 Pemberdayaan Masyarakat 

2.3.1 Defenisi Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut HAW Widjaja (2005) pemberdayaan masyarakat adalah upaya 

meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal 

untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, 

sosial, agama dan budaya. HAW Widjaja mengatakan pemberdayaan masyarakat 

terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktifitas, 
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memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus 

diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung 

berkembangnya potensi masyarakat melalui peran, produktifitas dan efisiensi 

serta memperbaiki empat akses:  

a. Akses terhadap sumberdaya alam 

b. Akses terhadap teknologi 

c. Akses terhadap pasar  

d. Akses terhadap sumber pembiayaan. 

Sumodiningrat dalam Kusmuljono (2008) pemberdayaan masyarakat 

mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan 

memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-

kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu, juga 

mengandung arti melindungi (protecting) dan membela dengan berpihak 

(targetting) pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak 

seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. 

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dalam bidang ekonomi, sosial, 

budaya dan politik (Peraturan Gubernur Riau Nomor: 21 tahun 2011) Husni 

Thamrin dan Koko Iskandar (2009) Kebijakan strategis pemberdayaan masyarakat 

(community empowerment) meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

pemantapan organisasi dan kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya 

sehingga mampu mengakses dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan 

perencanaan publik.  
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2.4 Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) 

2.4.1 Definisi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) 

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

pedesaan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi 

produktif di desa yang bersangkutan.Usaha ekonomi produktif ini meliputi 

seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan 

prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya 

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) berfungsi sebagai lembaga 

keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit. 

Sebagai suatu organisasi, maka UEK-SP harus memiliki Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang ditetapkan oleh masyarakat 

melalui Musyawarah Kelurahan. Melalui Musyawarah Desa ini ditetapkan pula 

pengelola-pengelolanya untuk melaksanakan program UEK-SP dan menyususn 

Rencana Usaha (RU-UEK -SP). Intinya bahwa Musyawarah Kelurahan  adalah 

pemegang kekuasaan tertinggi. 

 

2.4.2 Tujuan Khusus Program UEK-SP 

Tujuan khusus dilaksanakan nya 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. 

c. Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi 

masyarakat Desa/Kelurahan.  
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d. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir. 

e. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha 

Desa/Kelurhan secara transparan. 

f. Meningkatkan kebiasaan gotong-royong dan gemar menabung secara 

tertib. 

g. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dal pelaksanaan 

kegiatan Desa/Kelurahan.  

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

Desa/Kelurahan. 

 

2.4.3 Sasaran UEK-SP 

a. Berkembangnya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi 

perdesaan /kelurahan yang sehat dan berdaya saing tinggi 

b. Terpenuhinya kebutuhan permodalan masyarakat dalam lingkungan 

pemerintahan Kabupaten Bengkalis  

c. Melembagakan usaha-usaha masyarakat dilingkungan pemerintahan 

Kabupaten Bengkalis. 

 

2.4.4 Jenis Program UEK-SP 

a. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan 

yang dikelola oleh kelembagaan usaha ekonomi Desa/Kelurahan. 

b. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui simpan pinjam yang dikelola oleh 

kelembagaan usaha ekonomi Desa/Kelurahan. 

c. Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan. 
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2.4.5 Kriteria dan Persyaratan Pelaku Proram UEK-SP 

a. Pemegang otoritas  

Pemegang otoritas terdiri dari 

1. Kepala desa/lurah  

2. Ketua LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat 

3. Tokoh/wakil perempuan dipilih melalui musyawarah 

Desa/Kelurahan 

b. Pengawas umum  

1. Ketua BPD 

2. Untuk kelurahan  dipilih 1 orang melalui musyawarah kelurahan 

dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat  

b. Umur maksimal 50tahun 

c. Penduduk kelurahan yang menetap minimal 5 tahun dan 

mempunyai bukti kependudukan (KTP) kelurahan setempat 

c. Kader pemberdayaan masyarakat  

Syarat kader sebagai berikut : 

1. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat  

2. Umur maksimal 50 tahun  

3. Penduduk kelurahan yang menetap minimal 5 tahun dan 

mempunyai bukti kependudukan (KTP) kelurahan setempat 

4. Tidak memiliki ikatan kerja dengan pihak lain yang berbenturan 

dengan waktu kerja kelembagaan Uek-SP 
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5. Berdomisili di Desa/Kelurahan  setempat 

6. Bukan aparat desa 

d. Pengelola UEK-SP 

1. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat 

2. Umur maksimal 45 tahun 

3. Penduduk kelurahan yang menetap minimal 5 tahun dan mempunyai 

bukti kependudukan (KTP) kelurahan setempat 

4. Tidak memiliki ikatan kerja dengan pihak lain yang berbenturan 

dengan waktu kerja kelembagaan Uek-SP 

5. Berdomisili di Desa/Kelurahan  setempat 

6. Bukan aparat desa 

 

2.5 Kemiskinan 

2.5.1 Defenisi Kemiskinan  

Definisi dari kemiskinan sangat beragam mulai dari ketidakmampuan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar hingga definisi luas 

yangberkaitan dengan sosial dan moral. 

Menurut Sajogyo dalam Husni Thamrin dan Koko Iskandar (2009),mereka 

yang disebut miskin kalau pengeluarannya kurang dari 320 kg beras didesa dan 

kurang dari 480 kg beras di kota tiap tahun tiap jiwa. Masyarakat miskin dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu: miskin, miskin sekali dan sangat miskin.

 Pembatasan garis kemiskinan tersebut masih terbatas pada pemenuhan 

pangan, belum memperhitungkan kebutuhan lainnya.  
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Kemiskinan menurut BKKBN adalah jumlah keluarga miskin prasejahtera 

yang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya: tidak mampu makan 

dua kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja dan 

bepergian, bagian tertentu dari rumah berlantai tanah dan tidak mampu membawa 

anggota keluarga ke sarana kesehatan. 

Sementara menurut Bank Pembangunan Asia dalam Husni Thamrin dan 

Koko Iskandar (2009) kemiskinan adalah ketiadaan aset-aset dan kesempatan 

esensial yang menjadi hak setiap manusia.Setiap orang harus mempunyai akses 

pada pendidikan dasar dan rawatan kesehatan primer. 

Subandi (2011), kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan masyarakat 

dengan tingkat ekonominya masih lemah dan di tambah dengan kebijakan 

pemerintah yang umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka 

pendek. 

Shrap, et.al dalam Subandi (2011), mengidentifikasi ada tiga penyebab 

kemiskinan di pandang dari sisi ekonomi, yaitu: 

a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi yang timpang 

b. Kemiskinan timbul akibat perbedaan sumber daya manusia 

c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. 

Amartya Sen dalam Chavchay Syaifullah (2008) menjelaskan bahwa 

faktor terciptanya kemiskinan selain terkait dengan ideologi suatu bangsa, budaya, 

dan lingkungan sebuah negara tinggal, sesungguhnya kemiskinan juga dapat 
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tercipta karena kurangnya pendapatan (lack of income) bukan karena kurangnya 

kemampuan (lack of capability). 

Menurut penelitian SMERU (2011) melalui kenyataan kasat mata 

yangjuga didukung oleh suara mereka yang miskin menunjukkan bahwa 

kemiskinan disebabkan: 

1. Keterbatasan pendapatan, modal dan sarana untuk memenuhi kebutuhan 

dasar, termasuk:  

a. Modal sumberdaya manusia, misalnya pendidikan formal, 

keterampilan, dan kesehatan yang memadai 

b. Modal produksi, misalnya lahan, dan akses terhadap kredit 

c. Modal sosial, misalnya jaringan sosial dan akses terhadap 

kebijakandan keputusan politik 

d. Sarana fisik, misalnya akses terhadap prasarana dasar seperti jalan, 

air bersih, listrik, termasuk hidup di daerah yang terpencil. 

3 Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi goncangan-goncangan 

karena: 

a. Krisis ekonomi  

b. Kegagalan panen karena hama, banjir atau kekeringan 

c. Kehilangan pekerjaan (PHK) 

d. Konflik sosial dan politik 

e. Korban kekerasan sosial dan rumah tangga 

f. Bencana alam (longsor, gempa bumi, perubahan iklim global) 
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g. Musibah (jatuh sakit, kebakaran, kecurian atau ternak terserang 

wabahpenyakit). 

4 Tidak adanya suara yang mewakili dan terpuruk dalam ketidakberdayaan 

di dalam institusi negara dan masyarakat karena :  

a. Tidak ada kepastian hokum 

b. Tidak ada perlindungan dari kejahatan 

c. Kesewenang-wenangan aparat  

d. Ancaman dan intimidasi  

e. Kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya-

penanggulangan kemiskinan  

f. Rendahnya posisi tawar masyarakat miskin. 

 

2.6 Upaya Penanggulangan Kemiskinan 

Penelitian SMERU (2011) mengatakan penanggulangan kemiskinan 

merupakan kewajiban moral, sosial, hukum maupun politik bagi bangsa 

Indonesia. Sila ke lima Pancasila menyebutkan "Keadilan Sosial bagi Seluruh 

Rakyat Indonesia". Setidaknya ada empat aspek utama mengapa usaha 

penanggulangan kemiskinan menjadi penting bagi daerah maupun secara nasional 

yaitu: 

1. Aspek kemanusiaan : 

a. Menjalankan misi kemanusiaan yang bersifat universal, yaitu 

memanusiakan manusia sesuai dengan hak azasi yang dimilikinya 

b. Agar kehidupan masyarakat semakin adil dan makmur. 
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2. Aspek ekonomi : 

a. Mengeluarkan penduduk dari belenggu keterbelakangan ekonomi 

b. Mengubah orang miskin dari hanya sebagai beban masyarakat menjadi 

sumberdaya manusia yang dapat memberikan kontribusi positif dalam 

proses pembangunan daerah 

c. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia 

didaerah 

d. Memberdayakan penduduk dalam memanfaatkan sumber daya 

ekonomi serta mendukung kegiatan ekonomi produktif di daerah 

Meningkatkan pendapatan penduduk, memperluas permintaan pasar 

dan mengembangkan transaksi ekonomi di berbagai pelosok di daerah 

Menciptakan keadilan dalam bentuk adanya pemerataan kesempatan 

kerja, kesempatan berusaha dan kesempatan memperoleh hasil 

pembangunan. 

3. Aspek sosial dan politik : 

a. Mengurangi kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat yang 

sifatnya sangat majemuk 

b. Meniadakan kerawanan sosial yang muncul karena adanya usaha 

provokasi untuk tujuan tertentu yang dapat merugikan daerah dan 

negara secara luas  

c. Menciptakan kondisi dimana pemerintah daerah akan menjadi lebih 

mudah merumuskan kebijakan karena adanya partisipasi aktif 

masyarakat 
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d. Menghapuskan kebodohan dan meningkatkan kehidupan yang lebih 

demokratis baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik. 

4. Aspek keamanan :  

a. Menciptakan kondisi sosial yang stabil dan damai, jauh dari konflik 

sosial dan politik yang meresahkan penduduk 

b. Meningkatkan stabilitas keamanan dan menurunkan tingkat 

kriminalitas. 

Menurut Robinson dalam Kusmuljono (2009) mengatakan bahwa 

penanggulangan kemiskinan di dunia ini dapat dilaksanakan melalui banyak 

sarana dan program pangan, kesehatan, pemukiman, keluarga berencana dan tentu 

saja adalah melalui pinjaman dalam bentuk mikro kredit. 

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang 

ditempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin 

melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka 

agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya 

kemiskinan baru (UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas). 

Keuangan mikro merupakan alat yang cukup penting untuk mewujudkan 

pembangunan oleh negara berkembang dalam tiga hal sekaligus yaitu: 

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan 

menanggulangi kemiskinan. Akses terhadap jasa keuangan yang berkelanjuta 

nmerupakan prasyarat bagi para pengusaha mikro untuk meningkatkan 

kemampuan usahanya dan keluarga miskin dalam menanggulangi kelemahan 
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hidup (terhadap musibah dan permasalahan ekonomi), serta untuk meningkatkan 

penghasilan mereka (Kusmuljono 2009). 

Bappenas dalam Husni Thamrin dan Koko Iskandar (2009) telah 

menetapkan dua strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu :  

a. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, 

dimanamasyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh 

peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik 

dalamberbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya maupun politik 

b. Mengurangi pengeluaran melalui pegurangan beban kebutuhan 

dasarseperti akses ke pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang 

mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi. 

Sementara Bank Dunia dalam Tulus T.H Tambunan (2003), 

mendeklarasikan suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu 

dilakukan secara serentak pada tiga font :  

a. Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan 

kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin 

b. Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan dan gizi) yang memberi 

mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-

kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi 

c. Membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka diantara penduduk 

miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan 

dari pertumbuhan ekonomi, serta kesempatan pengembangan SDM akibat 
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ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial dan 

terisolasi secara fisik.  

Pada tahun 2000 Bank Dunia muncul dengan suatu kerangka kerja analisis 

yang baru untuk memerangi kemiskinan yang dibangun diatas tiga pilar, yakni 

pemberdayaan, keamanan dan kesempatan. 

 

2.7 Pengkreditan 

2.7.1 Pengertian kredit  

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di 

masyarakat. Sebenarnya kata kredit berasal dari bahasa romawi yaitu Credere 

yang artinya “percaya”. Apabila hal tersebut di hubungkan dengan bank, maka 

terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk meminjamkan 

uang kepada pihak nasabah (debitur) karena debitur dapat dipercaya 

kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang 

telah ditentukan. Menurut (Supramono, 2009) kredit adalah penyedian uang atau 

tagihan atas dasar disamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam, antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangna setelah jangka waktu yang telah di tentukan. 

Sedangkan menurut undang-undang perbankan republik Indonesia No.7 

1992 menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

pihak bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan dan 

pembagian hasil keuntungan.  
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Menurut Gatot Supratmono (2000), yang dikatakan kredit macet adalah 

suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu lagi membayar lunas 

kredit bank tepat pada waktu yang telah ditentukan. 

Teori ini dikemukakan oleh Cuistion (1988) terjadi penyebab kredit macet 

adalah permasalahan manejemen (management oriented problem), debitur 

maninggal dunia atau sakit (death or illness of principals), perubahan situasi pasar 

(change in the marketplace). Faktor penyebab timbulnya kredit macet terdiri dari 

faktor internal bank dan faktor eksternal bank.  

a. Faktor internal bank antara lain kebijakan pengkreditan yang ekspansif 

melebihi pertumbuhan kredit wajar atau normal, penyimpangan dalam 

pelaksanaan prosedur pengkreditan, itikad kurang baik dari 

pemilik/pengurus/pegawai bank.  

b. Ketidaklayakan debitur antara lain dikarenakan debitur tidak berkomitmen 

terhadap peminjam yang dilakukan sehingga bermasalah bagi usaha kredit 

tersebut.  

Secara umum, akses terhadap sumber permodalan, struktur permodalan, 

dan kemampuan kemanfaatan modal oleh koperasi secara kelembagaan maupun 

anggota-anggotanya secara individu atau perusahaan kecil danrelatif masih 

rendah. Sejak tahun 1998, pemerintah secara intensif telah memberikan fasilitas 

pendanaan melalui skema pengkreditan.  

Ditinjau dari aspek skema pendanaan, kredit dapat diklasifikasikan 

menjadi 2 yaitu:  
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a. Kredit subsidi. kredit ini disediakan pemerintahan dalam membiaya 

berbagai program disektor ekonomi dengan bunga yang rendah dan 

persyaratan yang ringan. Karena itu, kredit bersubsidi yang disebut kredit 

program. Ciri-ciri kredit ini adalah sebagai berikut:  

1) Dananya berasal dari kredit likuidasi bank Indonesia.  

2) Persyaratan ringan. 

3) Sasarannya adalah masyarakat banyak, misalnya petani, anggota 

koperasi primer, usaha kecil, koperasi, kelompok tani dan lain-lain.  

4) Jangka waktu kredit relatif singkat. 

5) Jaminan kredit pada umumnya adalah produk dari usaha yang dibiayai 

oleh kredit tersebut. 

b. Kredit koersial. Karena ini diberikan oleh perbankan dengan persyaratan-

persyaratan yang berlaku umum atau yang berlaku di pasar.  

3. Tujuan dan Fungsi Kredit  

Suatu pemberian fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Adapun 

tujuan utama dari pemberian kredit antara lain:  

a. Untuk mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh hasil dari 

pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga 

yang diterima oleh kreditor sebagai balas jasa dan biaya administrasi. 

b. Membantu usaha nasabah. Untuk membantu usaha nasabah 

memerlukan dana baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. 

Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan 

dan memperluas usahanya.  
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c. Membantu usaha pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit 

yang disalurkan, maka akan baik. Mengingat semakin banyak kredit 

berarti adanya peningkatan pmbangunan berbagai sektor.  

Disamping tujuan, pemberian kredit juga mempunyai fungsi. Adapun 

fungsi kredit secara luas antara lain  (Kasmir, 2006) :  

a. Untuk meningkatkan daya guna uang. 

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

c. Untuk meningkatkan daya guna barang. 

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi. 

e. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. 

f. Untuk meningkatan pemerataan pendapatan. 

g. Untuk menunjukan hubungan internasional.  

Faktor-faktor Penyebab Macet atau Bermasalah Banyak faktor penyebab 

terjadinya kredit bermasalah, yaitu: (Mahmoedin,2003)  

a. Faktor internal perbankan 

Faktor internal perbankan yang menyebabkan kredit bermasalah 

ialah adanya kelemahan atau kesalahan dari bank itu sendiri seperti: 

1) Kelemahan dalam analisis kredit  

Setiap analisis harus berdasarkan data yang benar-benar akurat, agar 

hasil analisis menjadi tepat.  

2) Kelemahan dalam dokumen kredit 

 Salah satu kekuatan bank dalam menghadapi kenakalan nasabahnya, 

adalah kekuatan dan kelengkapan dokumen yang biasa digunakan 

sebagai senjata bank. 
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3) Kelemahan dalam supervise kredit  

Setiap usaha tentu ada resiko bisnis dan resiko non bisnis.Karena itu 

bank harus tahu persis setiap perkembangan usaha nasabahnya. 

Satusatunya cara adalah dengan melakukan pengawasan dan 

pemantauan baik secara periodic maupun insidentil dan secara 

continue agar setiap masalah dapat ditanggulangi. 

4) Kelemahan kebijakan kredit  

Setiap bank mempunyai kebijakan kredit yang sudah digariskan 

terlebih dahulu. Seperti masalah sistem, prosedur dan wewenang yang 

diberikan kepada penjabat bank.Kebijakan kredit ini bisa saja 

mengandung  kelemahan yang mengakibatkan pelaksanaan juga 

menimbulkan kelemahan. 

5) Kelemahan bidang agunan  

Mungkin secara hokum setiap agunan telah diikat dengan baik dan 

kuat. Namun harus diingat bahwa barang jaminan tersebut secara fisik 

ada yang mungkin berpindah tangan atau rawan kerusakan. Sehingga 

petugas pemeriksaan hendaknya melakukan pemantauan dengan 

pengawasan secara rutin dan insidentil terhadap barang jaminan. 

6) Kelamahan sumber daya manusia  

Sebagaimana tenaga untuk kredit recovery maka penyelamatan dan 

penyelesaian bukanlah pekerjaan yang mudah seperti melakukan 

analisi kredit biasa, diperlukan tenaga ahli dibidang penyelamatan dan 

penyelesaian kredit.  



 47 

7) Kelemahan teknologi  

Ketidakmampuan bank secara teknis dapat dalam berbagai bentuk 

antara lain keterbatasan peralatan, keterbatasan kemampuan petugas 

secara kualitatif serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan 

dengan pekerjaan teknis seperti computer dan softwere.  

b. Faktor internal nasabah  

Faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain:   

1) Kelemahan karakter nasabah.  

2) Kelemahan kemampuan nasabah. 

3) Musibah yang dialami nasabah. 

4) Kecerobohan nasabah. 

5) Kelemahan manajemen nasabah.  

c. Faktor eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan 

manajemen, seperti:  

1) Situasi ekonomi yang negative dalam negeri yang merugikan.  

2)  Siuasi politik dalam negeri yang merugikan.  

3) Politik Negara lain yang merugikan.  

4) Situasi alam yang merugikan.   

5) Peraturan pemerintah yang merugikan.  

d. Faktor kegagalan bisnis  

Dalam analisis permohonan kredit, petugas kredit melakukan 

identifikasi resiko yang mungkin timbul. Analisis kredit didasarkan pada 

kecermatan atas kemampuan meminimalkan resiko, namun harus disadari 
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bahwa resiko tersebut tidak mungkin hilang 100%. Kegagalan bisnis 

senantiasa muncul diluar kemampuan berbagai pihak.  

2.7.2 Jaminan Kredit  

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika 

nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit menutupi kerugian terhadap 

kredit yang disalurkan. 

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur 

adalah sebagai berikut:  

a. Dengan Jaminan  

1)  Jaminan benda berwujud  

Yaitu barang-barang yang didapat dijadikan seperti: Tanah, bangunan, 

kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, sawah, kebun dan lain-

lainya.  

2)  Jaminan benda tidak berwujud  

Yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan 

seperti: Sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, deposito, 

rekening tabungan, dan lain-lainya.  

3)  Jaminan orang  

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut 

macet, maka orang yang diberikan jaminan itulah yang akan 

menganggung resikonya.  

b. Tanpa jaminan Kredit tanpa jaminan adalah bahwa kredit yang diberikan 

bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan 
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yang benar-benar professional sehingga kemungkinan kredit tersebut 

kemungkinan kredit macetnya sangat kecil. 

 

2.8 Pandangan Islam terhadap Berusaha dan Membayar Pinjaman  

                       

                    

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan. (QS At-Taubah 105) 

 

Allah menyuruh kita Bekerjalah kalian dan jangan segan-segan melakukan 

perbuatan baik dan melaksanakan kewajiban. Sesungguhnya Allah mengetahui 

segala pekerjaan kalian, dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin akan 

melihatnya. Mereka akan menimbangnya dengan timbangan keimanan dan 

bersaksi dengan perbuatan-perbuatan itu. Kemudian setelah mati, kalian akan 

dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui lahir dan batin kalian, lalu 

mengganjar dengan perbuatan-perbuatan kalian setelah Dia memberitahu kalian 

segala hal yang kecil dan besar dari perbuatan kalian itu. 

Hadist tentang membayar pinjaman atau utang disampaikan oleh 

rasullullah SAW Bersabda yang artinya : Akan diampuni orang yang mati syahid 

semua dosanya, kecuali hutangnya.” (HR. Muslim III/1502 no.1886, dari 

Abdullah bin Amr bin Ash) 

Rasulullah SAW Bersabda yang Artinya : “Barangsiapa yang rohnya 

berpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya masuk surga: 
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(pertama) bebas dari sombong, (kedua) dari khianat, dan (ketiga) dari tanggungan 

hutang.” (HR. Ibnu Majah II/806 no: 2412, dan At-Tirmidzi IV/138 no: 1573. 

Dan di-shahih-kan oleh syaikh Al-Albani). 

Dari beberapa sabda diatas telah disebutkan akan keharusan kita dalam 

membayar pinjaman atau utang yang mana utang atau pinjaman yang belum kita 

lunasi akan menghalangi kita menuju surga nya ALLAH SWT. 

 

2.9 Defenisi Konsep 

 Menurut Nazir (2005) defenisi konsep adalah suatu defenisi yang di 

berikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau sfesifikasikan 

kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang di perlukan untuk 

mengukur variabel tersebut 

Guna memudahkan penelitian ini, maka penulis membatasi beberapa 

konsep yang di operasikan. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi konsep 

adalah :  

a. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang 

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja 

dalam mencapai tujan tertentu. 

b. Kebijakan publik asdalah : tindakan (politik) apapun yang di ambil oleh 

pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi suatu permasalahan yang 

terjadi dalam konteks atau lingkungan politiknya. 

c. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dan kemandirian baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, 

dan politik. 



 51 

d. Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam adalah suatu program 

yang membantu masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha dan 

dapat meningkatkan pendapatan. 

e. Kemiskinan adalah keadaan masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah 

dan ditambah dengan kebijakan pemerintah yang umumnya di arahkan 

untuk memecahkan permasalahan jangka pendek, sehingga tersebut belum 

berhasil memecahkan kelompok ekonomi rakyat bawah. 

f. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak 

mampu lagi membayar lunas kredit bank tepat pada waktu yang telah 

ditentukan. 

 

2.10 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan dari variabel penelitian Upaya Pengelola UEK-SP Kelurahan 

Babbussalam Kecamatan Mandau dalam peningkatan pengembalian tunggakan, 

maka penulis mencoba membuat kerangka berfikir : 

Gambar 2.1 

Upaya Peningkatan Pengembalian Tunggakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Petunjuk Teknis PPKMP Tahun 2014 
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2.11 Konsep Operasional 

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konse 

operasional seperti tabel berikut :  

Defenisi konsep Indikator Sub indikator 

Analisis Pengelola 

UEK-SP  Berdasarkan 

Teori Manajemen 

Oleh George R. Terry 

dalam bukunya 

Principles of 

Management ( dalam 

Sukarna, 2011) 

Planing 

(Perencanaan) 

 Menetapkan tujuan dan target 

UEK-SP 

 Menyusun strategi untuk 
mencapai tujuan UEK-SP 

 Menjadi pedoman dasar dalam 
menjalankan program UEK-SP 

Organizing 

(pengorganisasian) 

 Pembagian kerja dan tugas yang 

jelas pada pengelola UEK-SP 

 Menetapkan wewenang dan 
tanggung jawab 

Actuating 

(Pelaksanaan) 

 Bimbingan 

 Saran  

 Perintah  

Controlling 

(Pengawasan) 

 Menentukan standar atau dasar 
dan waktu bagi pengawasan 

 Mengadakan penilaian  

 Mengadakan tindakan perbaikan 

Sumber:  George R. Terry dalam bukunya Principles of Management (dalam 

Sukarna, 2011) dan Petunjuk teknis PPKMP 201 

 

2.12 Penelitian Terdahulu 

Noffa Febrina 2014 dan Shella Arpria 2017 tentang ‘’ Analisis 

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

dalam Meningkatkan pendapatan Masyarakat Kelurahan Simpang Baru 

Kecamatan Tampan Kota  Pekanbaru’’. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Noffa febrina 2014 beliau menyimpulkan bahwa dengan adanya dana UEK-

SP yang dipinjamkan kepada masyarakat sehingga banyak keuntungan yang 
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didapat oleh masyarakat tersebut seperti perkembangan usaha  masyarakat, 

meningkatnya pendapatan anggota, tercapainya kesejahteraan anggota 

menemukan hasil bahwa Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam 

(UEK-SP) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Kelurahan Simpang Baru 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan efektif, dengan 

persentase 72,09%. Namun masih terdapat indikasi dan kendala-kendala dalam 

mencapai efektifitas Program UEK-SP di Kelurahan Simpang Baru yaitu 

berkaitan dengan perguliran dana yang belum tepat sasaran, tingkat penunggakan 

yang masih tinggi dan program pembinaan yang belum berjalan optimal untuk 

membantu masyarakat yang kesulitan mengembangkan dan mempertahankan 

usahanya. Perbedaan penelitian ini yakni Noffa febrina memfokuskan program 

UEK-SP dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sedangkan peneliti 

memfokuskan terhadap upaya pengelola UEK-SP dalam meningkatkan 

pengembalian tunggakan.  

Shella Arpria 2017 tentang„‟Efektivitas Pelaksanaan PNPM MPD 

dalam Pengembalian Dana Pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan 

(SPP) di BKAD Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis‟‟. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Shella Arpria 2017 beliau menyimpulkan bahwa 

Efektivitas Pelaksanaan PNPM MPD dalam Pengembalian Dana Pinjaman 

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan masih kurang kepuasan atau kurang 

berhasil dalam pelaksanaannya karena tidak semua yang ditentukan tercapai 

dengan baik dan masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi dalam 

Pelaksanaan PNPM MPD dalam Pengembalian Dana Pinjaman Kelompok 
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Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BKAD Kecamatan Bantan Kabupaten 

Bengkalis. 

Yusni Syamsidar 2014 tentang Pengelolaan Usaha Ekonomi 

Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) di desa Makmur Kerinci 

Kanan Kabupaten Siak adapun masalah dari penelitian beliau kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk membayarkan utangnya sehingga terjadi kemacetan 

dalam pengembalian pinjaman atau penunggakan yang semakin banyak. Karena 

waktu temponya tidak sesuai dengan perjanjian dalam pengembalian pinjaman, 

kurang nya sosialisasi di pengelola usaha ekonomi desa/kelurahan simpan kepada 

pemanfaat kurangnya bimbingan mengenai bagaimana menggunakan modal usaha 

sehingga mampu menciptakan kemajuan usaha dan taraf hidup.  

Adapun tujuan penelitian beliau ialah : 

1. Bagaimana upaya uek-sp dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk membayar hutangnya sehingga tidak terjadi kemacetan dalam 

pengembalian pinjaman yang semakin banyak. 

2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan uek-sp dalam meningkatkan 

sosialisasi di desa/kelurahan 

 Adapun hasil penelitiannya adalah hasil penelitian menunjukan bahwa 

pengelolaan usaha ekonomi kelurahan/desa simpan pinjam tersebut di kategorikan 

belum optimal. Hal ini di karenakan dalam pengelolaan usaha ekonomi desa  

simpan pinjam menggunakan indikator planing, organizing, actuating dan 

controling yang sangat di butuhkan dalam pengelola uek-sp. Hal ini yang 

menyebabkan pengelolaan tidak berjalan dengan baik. Hendaknya pengelola 
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usaha ekonomi desa simpan pinjam di desa gabung makmur kecamatan kerinci 

kanan kabupaten siak ini lebih selektif lagi dalam memilih dan lebih teliti dalam 

merekrut dan menyalurkan pinjaman modal usaha ini. 

Ummi salamah 2014 tentang „’Strategi usaha ekonomi kelurahan 

simpan pinjam (UEK-SP) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di 

kelurahan simpang tiga kecamatan bukit raya‟‟. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ummi salamah 2014 beliau menyimpulkan bahwa dari perguliran 

dana belum tepat sasaran dan masih banyak yang melakukan penunggakan di 

karenakan kurangnya tanggung jawab masyarakat dalam melakukan pinjaman 

sehingga perguliran dana melambat.  

Sulia salamah tahun 2015 tentang „‟peran usaha ekonomi desa-simpan 

pinjam (UED-SP) dalamMeningkatkan ekonomi masyarakat di desa maredan 

Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menurut Tinjauan ekonomi Islam‟‟. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulia salamah 2015 beliau 

menyimpulkan bahwa setiap masyarakat yang melakukan pinjaman terlebih 

dahulu mempersiapkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh tim pengelolah 

seperti fotokopi KK, sertifika, fhoto serta jaminan lainnya dengan tujuan untuk 

menghindari kemacetan dalam program yang aka dilaksanakan dan dana yang 

dipinjamkan juga ditetapkan sesuai dengan standar yang telah disepakati agar 

semua kalangan masyarakat dapat melakukan pinjaman dan perguliran dana akan 

cepat. Perbedaan penelitian ini yakni Sulia salamah meneliti kegunaan UEK-SP 

dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di tinjau dari ekonomi islam 
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sedangakan peneliti memfokuskan upaya pengelolaan dalam meningkatkan 

pengembalian tunggakan. 

Ike Setio Wati 2009 yang membahas tentang pelaksanaan program 

pemberdayaan Desa (study tentang pelaksanaan program kegiatan usaha 

peningkatan pendapatan keluarga di Desa) di Desa Koto Kecamatan 

Pangean Kabupaten Kuantan Singingi . Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Ike Setio Wati 2009 beliau menyimpulkan bahwa program pemberdayaan 

Desa di Kecamatan Pangean untuk meningkatkan pendapatan keluarga belum 

sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum tepat sasaran. Perbedaan penelitian 

ini Ike setio wati Sedangkan dalam penelitian ini pelaksaan program 

pemberdayaan desa salam meningkatkan pengembalian tunggakan penulis 

membahas tentang Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) tentang 

pengelolaan yang belum terealisasikan sesuai petunjuk teknis yang berdampak 

pada penunggakan. 

 


