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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju di tandai dengan adanya

pengembangan dan pemanfaatan teknologi di berbagai bidang membawa

dampak positif bagi kehidupan. Perkembangan itu membawa dampak yang

signifikan dalam menunjang  keberhasilan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang ada. Kesejahteraan Keluarga merupakan salah satu program

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya di sebut

PKKyang digulirkan pemerintah yang ditujukan untuk membentuk masyarakat

yang sejahtera dan membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Peranan kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

mempunyai arti tersendiri di kalangan masyarakat untuk terwujudnya

kesejahteraan keluarga yang beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

berakhlak mulia dan berbudi luhur sehat sejahtera, maju dan mandiri sehingga

bisa tercukupinya sandang, pangan, papan kesehatan sehingga terwujudnya

tingkat ekonomi yang semakin meningkat setiap tahunnya melalui peran

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan

yang timbul dari bawah dengan wanita sebagai penggeraknya untuk

membangun keluarga sejahtera sebagai unit atau kelompok terkecil dalam

masyarakat, yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan

dalam mendukung program-program pemerintah.
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Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang termasuk

dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di pulau

Sumatera. Kecamatan Mandau terdiri dari lima belas desa/ kelurahan dari

seluruh desa/kelurahan tersebut terdiri dari enam desa dan Sembilan

kelurahan. Kelurahan Air Jamban adalah salah satu Kelurahan yang memiliki

jumlah RT dan RW terbanyak yaitu 117 RT dan 21 RW dengan jumlah warga

sebanyak 62.172 orang.

Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan disuatu desa/kelurahan di

Kecamatan Mandau cukup tinggi, terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan

pembangunan di setiap desa/kelurahan salah satunya program PKK.

Kegiatan rutin PKK khusus Kelurahan Air Jamban dilakukan setiap 1

bulan sekali, yang diketuai oleh istri bapak lurah sendiri. Program

pemberdayaan kesejahteraan keluarga ini pertama kali digilirkan pada tahun

90-an tetapi kegiatan nya aktif pada tahun 2007 di 15 kelurahan sekecamatan

Mandau.

Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada dasarnya

terdiri dari 10 Program Pokok yang telah dicanangkan dari tingkat pusat dan

dilaksanakan diberbagai tingkatan mulai dari Pusat, Daerah, Kabupaten,

Kecamatan hingga Desa. 10 program pokok PKK Berdasarkan Peraturan

Menteri No 1 tahun 2013 meliputi: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila,

Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga,

Pendidikan dan keterampilan, Kesehatan, Pengembangan kehidupan

berkoperasi, Kelestarian lingkungan hidup, dan Perencanaan sehat.
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Adapun untuk mempermudah pelaksanaan tentunya telah dibagi empat

kelompok kerja (Pokja) masing-masing pokja diberikan tugas serta tanggung

jawab yang berbeda. Berdasarkan penjelasan tersebut untuk mempermudah

penelitian maka peneliti membatasi masalah penelitian di Kelurahan Air

Jamban Kecamatan Mandau  mengenai Efektivitas Program Pemberdayaan

dan Kesejahteraan Keluarga, yaitu program kegiatan yang sedang di jalankan

oleh pokja 2 yakni program kegiatan  Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

berupa Usaha Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga ( UP2K)

atau disebut dengan Koperasi Perempuan Aktif (KOPERATIF).

Di Kelurahan Air Jamban koperasi ini dinamakan Koperasi Perempuan

Aktif (KOPERATIF). Koperasi Perempuan Aktif ( KOPERATIF) adalah

koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh kelompok PKK dalam usaha

ekonomi produktif dimana keluarga didorong mampu mencukupi

kebutuhannya, bahkan mendapatkan penghasilan atau pendapatan tambahan

melalui kegiatan kelompok dengan pemberian modal usaha yang

menghasilkan barang atau jasa. Koperasi Koperatif merupakan kegiatan yang

ditujukan kepada anggota PKK dan di prioritaskan kepada mereka yang

kurang mampu dan minim modal untuk membuka atau mengembangkan

usahanya, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Tujuan Koperasi Perempuan Aktif (KOPERATIF) menciptakan kekeluargaan,

kebersamaan, kegotoroyongan serta kesejehteraan bagi para anggotanya

terutama di peruntukan bagi warga yang berdomisili di wilayah RW 18.
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Koperasi KOPERATIF di Kelurahan Air Jamban pertama kali

digulirkan pada tahun 2009 khusus pada RW 18 dengan jumlah anggota

pertama sebanyak 79 orang hingga tahun 2016 jumlah anggota meningkatkan

menjadi 176 orang. Maka dengan bertambahnya anggota, bertambah pula

pemasukan Koperasi Koperatif seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan

simpanan sukarela selain itu meningkat pula permintaan dan kebutuhan

pinjaman untuk anggota.

Modal Koperasi Koperatif dalam menjalankan kegitan usaha simpan

pinjam adalah dana Hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar

Rp.50.000.000. kemudian diserahkan kepada pengurus atau Kader PKK

Kelurahan. Terdapat tiga jenis simpanan koperasi yaitu simpanan pokok,

simpanan wajib dan simpanan sukarela. Koperasi PKK RW 18 menetapkan

simpanan pokok sebesar Rp. 25.000. dan simpanan wajib sebesar

Rp.10.000/bulan, sementara simpanan sukerala jumlah yang dibayarkan sesuai

dengan kemampuan anggota.

Peminjaman dana koperasi minimal Rp.500.000 dan maksimal

Rp.2.000.000. dengan angsuran Rp.240.000 perbulan. Jangka waktu

pengembalian uang oleh setiap anggota yang melakukan pinjaman maksimal

10 bulan dengan jasa setiap bulannnya sebesar 2%. SHU yang diterima oleh

koperasi setiap 1 tahun sekali sebesar Rp.400.000. Rapat anggota diadakan

setiap satu tahun sekali yang diselenggarakan di rumah ibu ketua koperasi

KOPERATIF dimana rapat anggota tahunan ini bermaksud untuk

menyampaikan pertanggung jawaban pengurus kepada anggota tentang hasil
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pelaksanaan kerja koperasi setiap tahunnya sekaligus dalam pembagian Sisa

Hasil Usaha (SHU) kepada anggota koperasi. Pembagian SHU dilakukan

setahun sekali dimana yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan

melakukan simpanan sukarela dengan jumlah yang paling banyak akan

mendapatkan persentase SHU yang lebih besar.

Untuk melihat perkembangan kegiatan koperasi koperatif melalui

simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela serta SHU yang diterima

koperasi koperatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Perkembangan Koperasi Koperatif tahun 2009 - 2016 di Kelurahan Air

Jamban, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah
Anggo

ta
79 96 122 127 143 143 143 176

Iuran
Pokok

Rp.
25.000

Rp.
25.000

Rp.
25.000

Rp.
25.000

Rp.
25.000

Rp.
25.000

Rp.
25.000

Rp.
25.000

Iuran
Wajib

Rp.
5.000

Rp.
5.000

Rp.
10.000

Rp.
10.000

Rp.
10.000

RP.
10.000

Rp.
10.000

Rp.
10.000

Pinjam
an

Rp.
200.00
0

Rp.
500.000

Rp.
500.000

Rp.
2.000.00
0

Rp.
2.000.00
0

Rp.
2.000.0
00

Rp.
200.000

Rp.
2.000.00
0

Kekay
aan

Rp.
5.235.
000

Rp.
13.520.
000

Rp.
79.285.
000

Rp.
111.561.
000

Rp.
112.803.
100

Rp.
131.
274.701

Rp.
149.746.
302

Rp.
168.216.
903

SHU Rp.
240.00
0

Rp.
3.343.6
96

Rp.
5.170.0
00

Rp.
19.502.1
00

Rp.
3.156.00
0

Rp.
11.818.
000

Rp.
15.818.0
00

Rp.
19.818.0
00

Sumber : Buku laporan Koperasi Koperatif.
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Tabel I.2
Laporan Neraca periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 pada

Koperasi Koperatif di Kelurahan Air Jamban Tahun 2016.

HARTA KEWAJIBAN DAN
KEKAYAAN BERSIH

Saldo 2016 Rp. 25.037.701 Beban
Administrasi

Rp. 17.920.000

Kas Rp. 15.345.000 Modal Usaha Rp. 9.825.000
Jasa + Denda Rp. 13.540.000 Jumlah

Kewajiban
Rp. 27.745.000

Piutang Anggota Rp. 31.000.000 Saldo Rp. 57.177.701
Jumlah Rp. 84.922.701 Jumlah Rp. 84.922.701

Sumber : Buku laporan Koperasi Koperatif.

Berdasarkan tabel diatas, Secara keseluruhan laporan neraca pada

tahun 2016 pada koperasi koperatif mengalami kenaikan, begitu juga piutang

anggota sampai mencapai jumlah Rp.31.000.000.  meskipun piutang anggota

pada tahun 2016 meningkat, Aset koperasi koperatif setiap tahunnya tidak

berjalan seimbang dikarenakan SHU (Sisa Hasil Usaha) setiap tahunnya

menurun (dapat dilihat tabel I.1), hal ini disebabkan meningkatnya anggota

koperasi serta meningkatnya permintaan dan kebutuhan anggota. Sehingga

koperasi koperatif belum mampu memenuhi kebutuhan anggota sepenuhnya.

Peningkatan permodalan belum seimbang dengan meningkatnya permintaan

anggota.

Anggota yang melakukan pemimjaman dana koperasi ini tidak hanya

untuk modal usaha tetapi dapat juga untuk keperluan pribadi seperti biaya

sekolah anak.  Dari pemberian modal usaha ini anggota membuka usaha

berupa penjualan makanan, minuman, catering makanan, warung harian, toko

kelontong, dan masih banyak lagi.
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Koperasi Koperatif setiap bulan mengadakan pertemuan rutin

tujuannya untuk memberikan pengarahan atau bimbingan kepada anggotanya

serta mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya seperti lomba memasak, merias

wajah, merias hijab, dan menyanyi. Yang mana kegiatan ini bertujuan untuk

menjaga silahturahmi kepada anggota.

Adapun jenis usaha yang dikembangkandapat dilihat dari tabel :

Tabel I.3
Jenis Usaha Anggota dari Peminjaman Dana Koperasi Koperatif di

Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau tahun 2016.

No Jenis Usaha Jumlah Dana Pinjaman
1 Pedagang Warung  Harian, kue,

Gorengan , lontong, Miso, Buku-
buku

Rp. 500.000 s/d Rp.2.000.000

2
Usaha tempe, Krupuk, kue-kue,
sprei, ayan potong

Rp. 2.000.000

3 Catering, bengkel, ojek, Air isi
ulang, laundry, les Private.

Rp. 2.000.000

4 Susu Kedelai, Obat Herbal Rp. 2.000.000
5 Kredit Barang (sepeda, pisau,

alat-alat masak, mesin pemotong
rumput, dll)

Rp. 500.000 s/d Rp.2.000.000

Sumber: Buku laporan Koperasi KOPERATIF Kelurahan Air Jamban
Tahun 2016.
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Tabel I.4
Data Peminjaman Berdasarkan Jenis Usaha Kelurahan

Air Jamban Tahun 2016.

No Jenis Usaha
Jumlah

Peminjam
Pengembalian

lancar
Pegembalian
tidak lancar

1 Pedagang Warung
Harian, kue,
Gorengan,lontong,
Miso, Buku-buku

34 24 10

2 Usaha tempe, Krupuk,
kue-kue, sprei, ayan
potong, ternak bebek

9 7 2

3 Catering, bengkel,
ojek, Air isi ulang,
laundry, les Private.

8 6 2

4 Susu Kedelai, Obat
Herbal

3 2 1

5 Kredit Barang (sepeda,
pisau, alat-alat masak,
mesin pemotong
rumput, dll)

29 24 5

6 Jumlah 83 39 20

Sumber : Buku Laporan Koperasi KOPERATIF, Tahun 2016 Kelurahan Air
Jamban.

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah peminjam dana koperasi

berdasarkan jenis-jenis usahanya , serta pengembalian lancar dan tidak lancar

anggota koperasi Simpan pinjam Koperatif. selebihnya sebanyak 93 anggota

hanya melakukan simpanan dan meminjam dana untuk biaya sekolah anak.

Dalam hal ini diketahui bahwa tidak semua anggota koperasi meminjam dana

untuk melakukan usaha, lebih dari setengahnya bahwa anggota koperasi

koperatif meminjam dana untuk alasan biaya sekolah anak, bahkan dana

tersebut disalah gunakan untuk kepentingan lain sehingga pada saat

pengembalian anggota mengalami kesulitan dan terjadi tunggakan. Jumlah

peminjaman bermasalah semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini tidak
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boleh berlarut-larut terjadi karena menyebabkan kerugian bagi Koperasi

Koperatif.

Dari latar belakang di atas,  peneliti menemukan permasalahan yang

terjadi di Koperasi KOPERATIF  :

1. Pinjaman anggota Koperasi dalam pengembalian tidak lancar (dilihat pada

tabel I.2) di karenakan modal yang diterima anggota cukup minim

sehingga tidak dapat memperluas usaha mereka, banyaknya usaha lain

yang bergerak pada bidang usaha yang sama, rendahnya daya beli

masyarakat dan penggunaan dana peminjaman tidak hanya digunakan

untuk modal usaha tetapi disalahgunakan untuk keperluan pribadi.

2. Pinjaman yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur .

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 bab V tentang

perkoperasian menyatakan bahwa seseorang dapat diterima menjadi

anggota koperasi apabila memenuhi syarat yaitu Warga Negara Indonesia,

bersedia mematuhi ketentuan dalam anggaran dasar, seseorang yang ingin

menjadi anggota koperasi mengajukan permohonan tertulis kepada

pengurus (proposal), pengajuan akan dipertimbangkan oleh pengurus,

permohonan yang diterima segera didaftarkan dalam buku anggota dengan

mendatangani dan cap jempol dan terlebih dahulu menyelesaikan

pembayaran simpanan pokok. Adapun prosedur peminjaman permohonan

pinjaman berisi : Gambaran umum usaha, Rencana dan prospek usaha,

Perincian penggunaan pinjaman, Jumlah dan jangka waktu pinjaman,

Gambaran pengembalian pinjaman. Sementara persyaratan menjadi
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anggota Koperasi KOPERATIF: Mengisi permohonan pendaftaran sebagai

anggota, Mengisi Formulir, KTP, KK, dan keterangan surat domisili.

Peminjaman dana koperasi tidak memberikan jaminan dan tidak sesuai

dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

3. Rendahnya Tingkat keberhasilan kegiatan koperasi bukan hanya

dikarenakan sumber dana yang minim, juga disebabkan terbatasnya

sarana dan prasarana (pengadaan alat teknologi seperti komputer) yang

dapat di manfaatkan untuk menunjang kegiatan koperasi sehingga di

Kelurahan Air Jamban Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PPK) dapat berjalan optimal dan efektif.

Berdasarkan fenomena-fenomena pada latar belakang tersebut, disini

penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Air Jamban

Kecamatan Mandau  Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Pemberdayaan

Melalui Koperasi)”.

1.2 Batasan Masalah

Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada dasarnya

terdiri dari 10 Program Pokok yang telah dicanangkan dari tingkat pusat dan

dilaksanakan diberbagai tingkatan mulai dari Pusat, Daerah, Kabupaten,

Kecamatan hingga Desa. Dalam hal ini pelaksanaanya disesuaikan dengan

kondisi daerah setempat. Adapun untuk mempermudah pelaksanaan tentunya

telah dibagi empat kelompok kerja (Pokja) masing-masing pokja diberikan

tugas serta tanggung jawab yang berbeda. Berdasarkan penjelasan latar
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belakang masalah diatas dan untuk mempermudah penelitian maka peneliti

membatasi masalah penelitian di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau

yakni mengenai Efektivitas Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga, yaitu program kegiatan yang sedang di jalankan oleh pokja 2 yakni

program kegiatan  Pengembangan Kehidupan Berkoperasi berupa Usaha

Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga ( UP2K) atau disebut

dengan Koperasi Perempuan Aktif (KOPERATIF).

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang masalah penulis

merumuskan maslah penelitian ini adalah :

a. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Koperatif dalam

upaya memberdayakan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Air Jamban

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

b. Apa faktor Penghambat Kegiatan Koperasi Koperatif dalam upaya

memberdayakan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Air Jamban

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis .

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Koperasi

Koperatif dalam upaya memberdayakan Kesejahteraan Keluarga di

Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
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b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kegiatan Koperasi Koperatif

dalam upaya memberdayakan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Air

Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi kelompok PKK dapat memberikan masukan agar apa yang sudah

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Anggota dan bagi anggota

koperasi agar termotivasi untuk bergerak maju dalam meningkatkan

perekonomian dan taraf hidup.

b. Bagi peneliti, ini menjadikan pengalaman dan menambah wawasan

tentang pemberdayaan perempuan khusunya tentang Koperasi PKK.

c. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji penelitian

berkaitan dengan judul penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Skripsi dibuat untuk mempermudah pemahaman dan

memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh

peneliti yang dilakukan secara sistematis susunan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar balakang masalah, batasan

masalah dan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang

dilakukan secara sistematika penulisan.
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BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan di bahas mengenai landasan teori yang didasarkan

sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, Definisi konsep, indikator

penelitian, kerangka berfikir dan penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan

waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data

populasi dan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini diuraikan keadaan umum Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis dan Sejarah singkat Kelurahan Air Jamban serta Sejarah

PKK dan Koperasi Koperatif.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan hasil pengelolaan data lapangan, hasil

penelitian dilapangan serta wawancara tentang kegiatan Koperasi

Koperatif di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh

analisa yang telah dilakukan.


