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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kemiskinan yang bertolak belakang dengan kekayaan

sumberdaya mengindikasikan bahwa kemiskinan dikabupaten bengkalis bukan

disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan

stuktural yang multidimensional. Kondisi ini berakibat pada ketidak mampuan

masyarakat dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial,

ekonomi dan politik. Akar permasalahanya adalah kebijakan yang belum fokus

pada masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan dengan memtitikberatkan pada

pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud

komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu proses

pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, karena tingkat kapasitas keberdayaan

masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung sebagai syaratnya.

Diantaranya adalah faktor pendidikan, kesehatan, adanya akses terhadap sumber-

sumber ekonomi serta faktor sosial, politik, dan budaya. Keterpaduan dari

berbagai faktor tersebut serta serasi  akan membetuk kekuatan yang

memungkinkan suatu masyarakat yang dapat bertahan dan mengembangkan diri

secara mandiri dalm kondisi apapun untuk mencapai tingkat kesejahteraan

hidupnya.
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Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah

kabupaten bengkalis bekerjasama dengan pemerintah provinsi Riau melaksanakan

suatu Program pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan Program

Pemberdayaan Desa. Masalah utama dalam penegentasan kemiskinan khususnya

di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Desa Balai Makam bahwa

pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata, ini dibuktikan dengan

tingginya angka kemiskinan mencapai 2.079 jiwa sebanyak 517 kk, rendahnya

tingkat pendidikan, pada tahun 2016 tercatat tingkat pendidikan lulusan taman

kanak-kanak (TKK) sebanyak 220 org, Sekolah dasar sederajat (SD) sebanyak

181 orang, tingkat SMP sebanyak 193 orang, SMA sebanyak 65 orang, akademi/

D1-D3 sebanyak 22 orang pascasarjana S2 sebanyak 9 orang. Keterangan ini

menunjukan bahwa  penduduk miskin di Desa Balai Makam masih tercatat

banyak dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk

meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat

sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri harkat dan martabatnya,

secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

Hal ini dimaksud agar masyarakat dapat melepas diri dari kemiskinan dan

keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah satu upaya untuk

meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial,

budaya dan politik. Sesuai dengan Visi program peningkatan keberdayaan

masyarakat perdesaan (PPKMP) yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten
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Bengkalis yang sejahtera dan mandiri sesuai dengan visi Kabupaten Bengkalis.

Adapun visi PPKMP yaitu;

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;

d. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari renternir;

e. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha

Desa/Kelurahan secara transparan;

f. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara

tertib;

g. Peningkatkkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan Desa/ Kelurahan;

h. Memenuhi kebutuhan sarana/ prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat

Desa/ Kelurahan.

Dalam impementasinya, jenis kegiatan Program Penigkatan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan meliputi (3) jenis kegiatan yaitu;

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

yang dikelola oleh kelembagaan Usaha Ekonomi Desa/  Kelurahan;

b. Kegiatan ekonomi mikro melalui Simpan Pinjam yang dikelola;

c. Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat dan pembagunan.
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Dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Usaha

Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah sebagai pelaksana kegiatan dana

dengan memberikan pinjaman modal bagi masyarakat desa untuk mengembang

usaha menegah kebawah, dana yang diselenggarakan berasal dari pemerintah

Kabupaten/ Kota kepada pemerintah desa dengan harapan bisa membantu

perekonomian masyarakat desa sebagai langkah proses untuk mempercepat

penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu pemerintah daerah khususnya

Propinsi Riau membuat suatu keputusan (No.592/IX/2004.Tentang pembentukan

komite penanggulangan kemiskinan).

Adapun tujuanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan membagun infrastruktur. Sedangkan

persyaratan dan ketentuan masyarakat sebagai pemanfaat Dana Usaha Desa

berdasarkan petujuk teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan, diantaranya sebgai berikut :

a. Warga Desa/ Kelurahan yang telah berdomisili tetap di Desa/ Kelurahan

bersangkutan minimal 5 tahun;

b. Tercatat sebagi anggota aktif UED/K-SP dan telah mempunyai simpanan

minimal Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah);

c. Memiliki usaha atau rencana usaha;

d. Maksimal pinjaman kelembaga UED/K-SP adalah Rp.30.000.000-, (tiga

puluh juta rupiah) batas maksimal ini dapat disepakati di Desa/ Kelurahn

untuk memperkecilnya, misalnya maksimal Rp.15.000.000-, (lima belas

juta rupiah);
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e. Pelaku program, aprat Desa/ Kelurahan dan perangkat Desa/Kelurahan

yang akan meminjam dana UED/K-SP harus mendapat rekomendasi dari

kepala Desa/Lurah selaku otoritas;

f. Dinilai layak secara administrasimaupun usaha;

g. Pendamping Desa/ Kelurahan tidak dibenarkan menggunakan dan

meminjam dana UED/K-SP pada tempat tugas pendamping;

Adapun waktu yang dibutuhkan untuk pencairan dana usaha ekonomi

Desa yan diajukan oleh pemanfaat itu sekitar satu bulan atau dua bulan, bahkan

ini terkadang bisa mengalami msalah apabila dalam mengembalikan kredit oleh

pemanfaat sebelumnya banyak melakukan penunggakan.

Dari awal berdirinya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Balai

Makam Kecamatn Mandau Kabupaten Bengkalis, sudah banyak yang

memenfaatkan dana usaha ekonomi desa untuk mengimbangi pertumbuhan

ekonomi dalam memenuhi kebutuhanya. Baik itu untuk pemaanfaat dana dalam

bentuk usaha barang maupun jasa, hal ini dapat dilihat dari tabel pemanfaat dana

dibawah ini

Tabel 1.1 : Data Pemanfaatan UED-SP Desa Balai Makam 2015

Jenis Usaha Orang Rupiah
Perdagangan (D) 147 1.448.000.000-,
Pertanian (T) 0 0
Perkebunan (K) 18 205.000.000-,
Perikanan (I) 4 29.000.000-,
Perternakan (Tr) 15 154.000.000-,
Industri Kecil (IK) 11 139.000.000-,
Jasa (J) 25 197.000.000-,

Jumlah 220 2.172.000.000-,
Sumber: kantor UED-SP Desa Balai Makam Kecamatan Mandau
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Dari tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa masyarakat yang

memanfaatkan dana usaha  ekonomi Desa di Desa Balai Makam Kecamatan

Mandau untuk perdangangan sebanyak 147 orang, perkebunan sebanyak 18

0rang, perikanan sebanyak 4 orang, peternakan sebanyak 15 orang, industri kecil

sebanyak 11 orang, jasa sebanyak 25 orang, pertanian tidak ada.

Adapun data perguliran dana usaha ekonomi desa simpan pinjam didesa

balai makam kecamatan mandau bisa dilihat di bawah ini:

Tabel 1.2 : Data Perguliran Dana UED-SP Desa Balai Makam 2015

Bulan - Perguliran (Orang dan Rupiah)
Bulan januari-februari (Pencairan 1) 44 329.000.000-,
Bulan maret-april-mei (Pencairan 2) 75 528.000.000-,
Bulan juni (Pencairan 3) 34 225.000.000-,
Bulan juli-agustus (Pencairan 4) 27 398.000.000-,
Bulan september (Pencairan 5) 11 116.000.000-,
Bulan september (Pencairan 6) 6 96.000.000-,
Bulan oktober (Pencairan 7) 7 71.000.000-,
Bulan oktober (Pencairan 8) 7 124.000.000-,
Bulan november (Pencairan 9) 9 222.000.000-,
Jumlah 220 2.172.000.000-,

Sumber: Kantor UED-SP Desa Balai Makam Kecamatan Mandau

Menurut keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa perguliran dana dari

mulai berdirinya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Balai

Makam Kecamatan Mandausudah banyak di gulirkan, pada tahun 2015 sudah

mencapai 9 tahap perguliran pada pencairan pertam dibulan januari dan februari

sebanyak 44 orang,pada pencairan kedua dibulan maret-april-mei sebanyak 75

orang,  pencairan ketiga dibulan juni sebanyak 34 orang, pencairan keempat

dibulan juli-agustus sebanyak 27 orang, pencairan kelima pada bulan september

sebanyak 11 orang, pencairan keenam sebanyak 6 orang, pencairan ketujuh pada

bulan oktober sebanyak 7 orang, pencairan ke delapan pada bulan oktober
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sebanyak 7 orang, pencairan kesembilan pada bulan november sebanyak 9 orang,

sebanyak dana usaha desa yang digulirkan kepada pemanfaat sabanyak 220 orang

pemanfaat dengan jumlah dana yang diberikan sebanyak Rp.2.172.000.000-,

Sesuai dengan ketentuan dasar, pemanfaatusaha ekonomi desa wajib

membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana kegiatan yang telah di

ajukan dalam dokumen surat pinjaman pemberian kredit. Dana yang digunakan

oleh pemanfaat merupakan kredit yang dikembalikan kerekening Dana Usaha

Desa dengan tingkat suku bunga sebesar 1% pertahun. Adapun jangka waktu

pengembalian pinjaman oleh pemanfaat berkisaran 12 bulan sampai dengan 24

bulan tergantung kepada kesepakatan awal antara pemanfaat dan penggelola dana

UED-SP, tetapi ini tidak sesuai dengan keadaan yang ada dimana bisa kita lihat

banyaknya masalah penunggakan pengembalian pinjaman oleh pemanfaat UED-

SP.

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan UED-SP yang berlokasi di Desa Balai

Makam Kecamatan Mandau masih mengalami beberapa kendala dalam waktu

pengembalian pinjaman seperti:

a. Pemanfaat tidak mampu mengembalikan Pinjaman Dana Bantuan Usaha

Ekonomi Desa pada tepat Waktu, yang mana telah sepakati dalam surat

perjanjian pemberian kredit sewaktu pemanfaat melakukan pinjam.

b. Kemacetan dalam pengembalian pinjaman dana bantuan Usaha Ekonomi

Desa juga

c. mengakibatkan dampak negatif terhadap penggelol UED-SP, yang mana

mereka sulit untuk menggulirkan bantuan kepda masyarakat lain.
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Bisa kita lihat tabel di bawah ini tentng penunggakn waktu pengembalian

pinjaman Dana Usaha Desa sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Penunggakan Pemanfaat Dana UED-SP Balai Makam
Bersatu 2015

kolektibilitas Kriteria Orang
Sisa

angsuran
Tunggakan Presentasi

Jumlah cad
penghapusan

I (0 bulan) A 190 253.122.400 0 0 % 2.531.224
II (1-2 bln) B 7 18.808.000 4.030.222 2 % 1.880.800
III (3-4 bln) C 2 45.215.000 8.548.333 1 % 11.303.750
IV (5-6 bln) D 1 984.300 984.300 1 % 492.150
V (6͕ bln) E 20 121.956.700 121.956.700 10% 121.956.700
Total 220 440.086.400 135.519.556 30% 138.164.624

Sumber : Kantor UED-SP Desa Balai Makam Kecamatan Mandau

Menurut tabel 1.3 diatas, dapat dilihat bahwa penunggakan pengambilan

pembayaran kredit terjadi tiap bulan. Keadan yang demikian bisa menimbulkan

kredit macet, sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaan simpan pinjam

Usaha Ekonomi Desa Balai Makam Kecamatan Mandau sehingga dapat

menimbulkan kerugian dan pengurangan persiapan persedian dana dalam kas

UED-SP tersebut karena dana yang akan digulirkan kepada pemanfaat dana yang

bersumber dari pengembalian pinjaman. Bisa dilihat hasil presentasi dana

tunggukakan dalam Tabel diagram batang  dibawah ini:
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Tabel 1.4 Presentasi Penuggakan

Sumber: Data Olahan Penelitian

Dari tabel 1.4 dan tabel 1.3 maka bisa dilihat dari hasil presentasi

penunggakan yang terjadi pada awal bulan pertama sebesar 0%, pada bulan ke1-2

sebesar 2% pada bulan ke3-4 penunggakan yang terjadi sebesar 1%, pada bulan

ke5-6 sebesar 1% penunggakan, dan penunggakan yang terjadi selama 6 bulan

keatas mencapai 10 % dengan jumlah peminjam sebanyak 20 0rang, pada tahun

2015 jumlah peminjam sebanyak 220 orang maka  cadangan resiko yang akan

terjadi bisa mencapai 100% .

Maka secara otomatis persedian dana usaha ekonomi desa itu akan

berkurang dan bermasalah dikarenakan banyak penunggakan yang terjadi setiap

bulanya dan akan mengalami kredit macet serta pengelolaan UED-SP sulit untuk

memberikan bantuan kepada masyarakat lain karena dana yang ingin digulirkan

itu mengalami kemacetan,akibatnya terdapat kerugian bagi masyarakat yang

inngin menggunakan dana bantuan dan usaha ekonomi desa tersebut.
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Adapun penyebab terjadinya penunggakan yaitu karena pemanfaat kurang

memanfaatkan Dana Usaha Ekonomi Tersebut dengan semestinya, salah

menggunakan pinjaman seperti pinjaman digunakan untuk pembagunan rumah

atau membayar pinjaman di bank, usaha yang dibuat oleh pemanfaat tdak berjalan

dengan lancar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat tertarik ingin dan meneliti

lebih luas tentang “Implementasi Pelaksanaan Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan melalui UED-SP Desa Balai Makam

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, sebagaimana yang dijelaskan

dalam latar belakang maka dapat menetapkan permasalahanya, yaitu :

a. Bagaimana pelaksanaan program peningkatan keberdayaan masyarakat

perdesaan melalui UED-SP di Desa Balai Makam Kecamatan Mandau.

b. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program penngkatan

keberdayaan masyarakat perdesaan melalui UED-SP di Desa Balai Makam

Kecamatan Mandau.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiaan ini untuk mengetahui :

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program peningkatan

keberdayaan masyarakat perdesaan melalui UED-SP di Desa Balai Makam

Kecamatan Mandau
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b. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengruhi pelaksanaan program

peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui UED-SP di Desa

Balai Makam Kecamatan Mandau.

1.4  Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis

melalui karya ilmiah ini serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh

selama perkuliahan.

b. Sebagai informasi bagi yang membutuhkan tentang program peningkatan

keberdayaan masyarakat perdesaan (PPKMP) melalui UED-SP di Desa

Balai Makam Kecamatan Mandau.

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar

penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain untuk melakukan kajian atau

penelitian dalam aspek yang lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini

dalam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah,

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan

Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
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Dalam hal ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya

dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan suatu hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam hal ini membahas tentang metodelogi penelitian yang

meliputi Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Data Sumber Data,

Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis membahas tentang Gambaran Umum Tempat

Penelitian, Tujuan dan sasaran, Tugas dan Fungsi serta Struktur

Organisasi lembaga UED-SP.

BAB V HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian

yang penulis lakukan.

BAB VI KESIMPULAN

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis

menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu.


