
 17 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber yang 

menjadi kata “berdaya” artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya 

kekuatan, berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. 

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment 

dalam bahasa inggris. 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep ekonomi yang 

merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru 

pembangunan, yakni yang bersifat “people centered, participatory, empowering 

and sustainable”. Konsep ini lebih luas daripada hanya semata-mata memenuhi 

kebutuhan dasar (basid needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah 

proses kemiskinan lebih lanjut (safety net). 

Menurut Aziz,dkk (2005:136) “ pemberdayaan masyarakat merupakan 

suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses 

ke sumber daya pembangunan, didorong untuk menigkatkan kemandiriannya di 

dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga 

merupakan proses diklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota 

masyarakat bekerjasama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi 

pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, 

pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”. 
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Menurut Hikmat (2001:16) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu 

rangkaian tindakan yang sitematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi 

formal dan non formal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan untuk 

menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya. Oleh 

karena itu diperlkan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari 

masyarakat secara langsung maupun dari pemerintahyang dianggarkan dalam 

APBD dan APBN. Srategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat 

diimplementaskan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber 

kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan. Dalam kaitannya, 

pemberdayaan masyarakat harus didasari asumsi bahwa masyarakat adalah 

pemilik kewenangan sekaligus actor yang menentukan kebutuhan dan strategi 

untuk mencapai kebutuhan tersebut. 

Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan adalah 

pemberdayaan yang dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya meningkatkan produksi. 

Ini mengubah prinsip-prinsip yang dianut selama ini, yaitu bahwa pencapaian 

pembangunan lebih kepada pemenuhan target-target variable ekonomi makro. 

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan ini antara lain adalah 

membentuk usaha kemitraan yang mutualistis antara orang lokal (orang miskin) 

dengan orang-orang yang lebih mampu. Kemitraan akan membuka akses terhadap 

teknologi, pasar, pengetahuan, modal, dan manajemen yang lebih baik serta 

pergaulan bisnis yang lebih luas. 
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a. Proses Pemberdayaan 

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan 

memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer, yaitu 

kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, 

kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi 

lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset 

material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; 

dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada 

proses yang memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar 

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi 

pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan 

(pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan 

kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. 

b. Strategi Pemberdayaan 

Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-

langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan 

atau penerima manfaat yang dikehendaki. 

1) Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. 

2) Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pembangunan 

yang mengembangkan peran serta masyarakat. 

3) Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi 

(termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber 

pada partisipasi masyarakat. 
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Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan 

dengan strategi sebagai berikut : 

1) Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi 

yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dari hasil temuan, dari hasil 

pengamatan lapangan; 

2) Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian 

individu, keluarga dan masyarakat; 

3) Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, 

intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan 

masyarakat. 

Dari berbagai teori yang telah dipaparkan di atas, peneliti menggunakan 

yang dikemukakan oleh William N. Dunn dalam penelitian ini, karena penulis 

menilai teori tersebut lebih menjelaskan secara rinci tentang hal apa saja yang 

perlu diperhatikan dalam proses evaluasi kebijakan khususnya terhadap suatu 

program. 

2.2  Kemiskinan  

 Kemiskinan merupakan dimana seseorang hidup dibawah standar 

kebutuhan minimum yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan 

yang membuat sesorang cukup untuk bekerja dan hidup sehat berdasarkan 

kebutuhan beras dan gizi  (Sajogyo). Sesorang dikatakan miskin apabila tidak 

memperoleh penghasilan setara dengan 320kg beras untuk daerah pedesaan, dan 

480 kg beras untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan (Sajogyo). 



 21 

 Harniati (2010) mendefinisikan mengenai jenis-jenis dari kemiskinan, 

yaitu: 

a. Kemiskinan Alamiah  

Kemiskinan alamiah terjadi dikarenakan akibat dari rendahnya kualitas 

sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dengan 

rendahnya kedua faktor tersebut membuat tingkat produksi juga rendah. 

b. Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan kultural terjadi akibat dari tidak ada kemauan dari 

masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan untuk berusaha 

memperbaiki kualitas hidup mereka. Hal ini biasa terjadi akibat dari sistem 

budaya tradisi masyarakat yang sudah melekat. 

c. Kemiskinan Struktural 

Kemiskinan struktural terjadi akibat dari suatu kebijakan-kebijakan 

yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan kemiskinan pada 

sekelompok masyarakat. 

2.3 Kemiskinan dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan 

Pembangunan masyarakat desa pada hakekatnya bertujuan meningkatkan 

taraf hidup masyarakat secara keseluruhan agar lebih baik, lebih menyenangkan 

dan mengenakkan warga masyarakat dari keadaan sebelumnya. 

Mencapai kesejahteraan, itulah yang menjadi tujuannya. Pembangunan 

masyarakat desa dan tujuannya selalu dikaitkan dengan masalah kemiskinan, yang 

dialami oleh sebagian masyarakat dalam kategori masyarakat desa, dan lebih 

khusus lagi masyarakat nelayan dan petani kecil. 
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Hambatan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di negara-

negara Dunia Ketiga, antara lain adalah keadaan penduduk yang sangat "miskin", 

kebodohan dan pengalaman-pengalaman mereka yang serba menyusahkan dan 

menyedihkan di masa lampau, menyebabkan para petani dan nelayan pada 

umumnya dicekam rasa takut, menjadi apatis, berserah diri pada nasib (yang 

jelek), tidak ada keberanian untuk mencapai prestasi secara individu, tidak ada 

keberanian menanggung resiko untuk merubah nasib mereka yang bagaikan 

berada di dalam rawa-rawa yang memerlukan pertolongan dari luar untuk 

menariknya. 

Sebenarnya, apa yang dinamakan miskin di manapun akan 

memperlihatkan wajah atau raut muka yang sama. Mereka yang hidup "miskin" di 

perkotaan, memiliki atribut kemiskinan yang tidaklah berbeda dengan sobat-sobat 

mereka di pedesaan. Hanya ada sedikit kelainan dalam hal hubungan-hubungan 

sosial-ekonomi. Dan lingkungan hidupnya barangkali memberi kekhasan bagi 

kemiskinan di perkotaan. Antara lain dapat disebutkan adanya heterogenitas 

kelompok miskin, hubungan sosial-ekonomi yang relatif 'ketat' dari pada di 

pedesaan dan kemiskinan di perkotaan, ini seringkali berkaitan erat dengan 

kriminalitas dari perilaku kekerasan dalam masyarakat kota. 

Dapat dikatakan bahwa dalam era pembangunan Indonesia dewasa ini 

hampir semua program-program pembangunan sektoral adalah menuju kepada 

menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, 

laju pertumbuhan sebagai akibat pembangunan itu, pasti akan berdampak positif 

bagi pengurangan kemiskinan tahap demi tahap. 
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Dalam tahap-tahap pembangunan sebelum 1980, pelaksanaan 

pembangunan masih dapat menoleransi tingkat kemiskinan yang tinggi. Misalnya, 

lebih dari 30 % jumlah penduduk masih ada di bawah garis kemiskinan. 

Dalam sikap toleransi itu, trilogi pembangunan unsur pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasil pembangunan belum memperoleh urutan prioritas 

pertama. Tetapi, dalam pembangunan dewasa ini, yang sudah melewati jangka 

waktu 29 tahun lebih, unsur pemerataan sudah waktunya dan sepantasnya 

memperoleh perhatian utama dan penanganan yang sungguh-sungguh. 

Di Indonesia pada tahun 1980-an, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan 

relatif lebih tinggi dari pada tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Gejala ini 

adalah kebalikan dari kenyataan dalam tahun 1970-an, yang menunjukkan tingkat 

kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi dari pada tingkat kemiskinan di daerah 

perkotaan. 

Pada tahun 1976, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan 40,4 % 

sedangkan di daerah perkotaan 38,8 % dari masing-masing jumlah penduduknya. 

Sebaliknya, pada tahun 1987 prosentase penduduk miskin daerah pedesaan 16,4 

% dan di daerah perkotaan 20,1 %. Daerah perkotaan, yang pada umumnya laju 

pembangunannya, jauh lebih pesat, mempunyai tingkat kemiskinan yang relatif 

lebih tinggi dari pada daerah pedesaan. 

Tingginya tingkat kemiskinan di daerah perkotaan, yang relatif lebih tinggi 

dari pada daerah pedesaan, antara lain disebabkan oleh makin derasnya arus 

migrasi penduduk miskin dari pedesaan ke daerah perkotaan. Arus migrasi yang 

makin besar ini didorong oleh beberapa kesenjangan sosial ekonomi antara kota 
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dan desa. Makin besar perbedaan laju perkembangan/pembangunan antara kota 

dan desa, serta makin kurang meratanya pembangunan antara kota dan desa 

menyebabkan kesenjangan ekonomi dua wilayah itu makin besar. Perkembangan 

dan pembangunan di daerah perkotaan tidak mempunyai kaitan dan sering tidak 

secara sadar dikaitkan dengan perkembangan dan pembangunan daerah pedesaan. 

Terjadi suatu disintegrasi antara dua wilayah yang berdampingan. 

Sejalan dengan arus migrasi ke daerah perkotaan itu, tumbuhlah berbagai 

kegiatan ekonomi yang terkelompokkan dalam sektor informasi yang hidup 

berdampingan dengan sektor formal di daerah perkotaan. Kehadiran sektor 

informal bersama-sama dengan sektor formal di perkotaan akan memberikan 

gambaran yang berbeda dalam kehidupan sosial ekonomi perkotaan, bila 

dibandingkan dengan pola kehidupan pedesaan. 

Migrasi ke daerah perkotaan tadi, terjadi karena ketidak-berhasilan 

pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Penduduk desa merasa tidak puas hidup 

di desa, sehingga mereka ingin menikmati hidup di kota, mencari pengalaman 

bekerja di kota padahal mereka tidak mempunyai keterampilan apa-apa. 

Menurut Drs. N. Daldjoeni, migrasi ke daerah perkotaan ini akan 

mengakibatkan terlampau besarnya proporsi penduduk secara nasional atau 

regional yang bertumpuk undung di perkotaan. Hal ini akan menimbulkan 

masalah misalnya: terbatasnya industri modern menyajikan pekerjaan kepada 

migran, terlalu luasnya cakupan kegiatan ekonomi sektor informal, serta 

meratanya pengangguran yang terselubung di perkotaan. 
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Mengingat permasalahan-permasalahan di atas, maka pembangunan 

masyarakat desa perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga permasalahan-

permasalahan tersebut tidak akan berlarut-larut dan semakin parah. (Sumber: 

Hidup ini indah blog). 

2.4 Kesejahteraan 

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan 

hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi 

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial 

(UU No 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2). 

Menurut Badrudin (2012), kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi 

yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat 

dari standar kehidupan masyarakat.  

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith ( 2006), kesejahteraan masyarakat 

menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan 

yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan 

distribusi kebutuhan dasar sperti makanan, perumahan, kesehatan, dan 

perlindungan. Kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, 

pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-

nilai kemanusiaan. Ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan 

sosial dari individu dan bangsa. 
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2.5 Faktor-faktor Penghambat Pengembalian Simpan Pinjam 

Menurut Achil Suyanto, terdapat beberapa faktor yang menjadi 

penghambat dalam pengembalian, yaitu: 

 1. Mis Manajemen 

  Mis manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari 

pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, 

teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah 

bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis.  

 2. Penggunaan kredit yang tidak sesuai 

 3. Analisis kredit yang tidak akurat 

  a. Watak/kepribadian dari calon peminjam merupakan salah satu 

faktor yang harus dipertimbangkan sebagai yang paling penting, sebelum 

memutuskan/menetapkan untuk memberikan kredit kepadanya. Keyakinan bahwa 

sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat 

dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, baiknbersifat latar 

belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Seperti gaya hidup yang dianut 

serta keadaan keluarga. 

  b. Kemampuan. Kemampuan seseorang akan memberikan 

kejelasan kepada analis, sampai sebatas mana jumlah besar atau kecilnya pendapat 

seseorang, dari waktu ke waktu atau dari musim ke musim. Pendapatan seseorang 

yang mampu akan terus meningkat, dan diharapkan pula kelak ia akan mampu 

melakukan pembayaran kembali atas kreditnya.  Melihat dalam kemampuan 

nasabah dalam bidang bisnis dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, 
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kemampuan bisnis diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan 

pemerintah. Begitu pula kemampuan dalam menjalankan usahanya. Pada akhirnya 

akan terlihat kemampuan peminjam dalam mengembaikan kredit yang disalurkan. 

c. Modal. Calon peminjam perlu perlu diketahui dan diteliti oleh 

Badan Usaha, selain dari jumlahnya perlu diketahui strukturnya pula. Melihat 

efektivitas penggunaan modal dilihat dari laporan keuangan( neraca dan laporan 

laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, 

dan rentabilitas. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada 

sekarang. 

d. Kondisi Ekonomi. Menilai kondisi ekonomi dan politik sekarang 

dan dimasa datang sesuai sektor masing-masing serta prospek bidang usaha yang 

dibiayai hendaknya benar-benar memilih prospek yang baik sehingga 

kemungkinan kredit bermasalah menjadi relatif lebih kecil. 

e. Jaminan. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik 

yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit 

yang diberikan serta harus diteliti keabsahannya. Apabila kelak terjadi suatu 

permasalahan, maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin. 

 4. Nasabah memberi data yang fiktif 

  Nasabah memberi data yang hanya berupa khayalan/tidak nyata 

adanya. Dalam hal ini terdapat 2 bentuk yaitu: 1) Aspek teknis yaitu penentuan 

kelayakan menyangkut hal hal yang berkaitan dengan teknis/operasi sehingga jika 

tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal dikemudian hari. 2) aspek 

finansial.  
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5. Kurangnya pengawasan dari pemberi pinjaman.   

2.6 Pengertian UED/K-SP (Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Simpan Pinjam) 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalan Negeri Pasal 1 No.6/1998 Tentang 

Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang 

Simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa/Kelurahan yang 

diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa/Kelurahan setempat. Usaha 

Ekonomi Kelurahan simpan Pinjam yang disingkat UED/K-SP adalah Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan melalui 

musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Desa dan dana yang berasal dari 

kegiatan simpan pinjam masyarakat. 

 Lembaga Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) yang dibentuk pemerintah 

sebagai lembaga penghubung kepada para unit-unit usaha kecil (sebagai pelaku 

ekonomi) yang membutuhkan perhatian dan bantuan permodalan dalam 

menjalankan aktivitas usahanya. Sementara itu peran lembaga ekonomi akan 

menyalurkan kredit usaha (dana bergulir) kepada unit-unit kecil tersebut, 

selanjutnya lembaga ekonomi yang dibentuk pemerintah itu dilakukan sebagai 

usaha dilapangan. 

 Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) merupakan bagian dari program K2i 

khususnya usaha ekonomi Kelurahan yang sedang berjalan adalah sistem ekonomi 

yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, 

sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional mulai 

dari sistem perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan. Untuk dapat 

memberdayakan ekonomi kerakyatan (Usaha Ekonomi Kelurahan) yang masih 
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bersifat tradisional tersebut maka pemerintah melaksanakan suatu program yang 

disebut dengan usaha ekonomi Kelurahan yang mana realisasi dari pelaksanaan 

ekonomi kerakyatan yang dalam pelaksanaannya sebagai berikut: 

1. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses 

pembangunan ekonomi yang lebih demokratis melalui kebersamaan dan 

kemitraan yang saling menguntungkan. 

2. Menekankan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat serta kemantapan 

otonomi daerah. 

3. Menekankan perubahan struktur masyarakat dengan menghentikan 

monopoli yang merugikan dan mengendalikan kegiatan spekulatif. 

4. Mempereratkan hubungan manusia antar daerah, antar sektor ekonomi, 

serta antara kegiatan makro dan mikro nasional melalui perencanaan 

pembangunan yang lebih komprehensif.  

Strategi dasar pelaksanaan usaha ekonomi Kelurahan simpan pinjam untuk 

pemberdayaan masyarakat melalui 3 hal yaitu: 

1.  Pemihakkan pada kepentingan masyarakat terbesar. 

2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam mengelola 

pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat. 

3. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan 

struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran serta 

masyarakat lokal. 

Kegiatan dana bergulir ini bertujuan untuk memutar roda usaha rakyat 

secara berkesinambungan melalui pembinaan dan pemberian modal, sehingga 
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dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang nantinya akan meningkatkan 

kemampuan daya beli masyarakat sehingga dapat memutar roda perekonomian 

lebih baik. 

Bagi masyarakat Kelurahan Telaga Sam sam, yang ingin mengajukan 

Pinjaman Dana Kelurahan (DUK), melalui Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan 

Pinjam (UEK-SP) Telaga Maju dapat mendaftar di kantor UEK-SP Telaga Maju 

Kelurahan Telaga Sam sam. Bagi Peminjam dapat membawa Persyaratan awal 

sebagai berikut: 

1. Foto copy KTP Suami Istri bagi yang berkeluarga : 1 lembar 

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)   : 1 lembar 

3. Foto copy Surat Agunan (Surat Tanah)  : 1 lembar 

4. Pas photo warna peminjam 3x4   : 2 lembar 

Berikut nama nama pengelola UEK-SP Telaga Maju Periode 2016-2019: 

1. Ketua   : Wasjudin 

2. Kasir   : Suhamidah 

3. Tata Usaha  : Putri Corry Anda 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 Suharyanto dan I W Alit Artha Wiguna. (2003) “Pemanfaatan Kredit dan 

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tunggakan Kredit Program P4K Yang 

Diambil Kelompok Petani Kecil (KPK) Di Propinsi Bali”. Hasil penelitian 

menunjukkan dalam Salah satu ukuran keberhasilan program P4K adalah tingkat 

pengembalian kredit dan kelancaran pengembalian. Hasil penelitian ini 
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menunjukkan bahwa tingkat pengembalian kredit P4K terlihat cukup baik, karena 

hanya sekitar 8  persen KPK yang menunggak atau secara keseluruhan 8,96 

persen tunggakan yang terdapat di BRI. Realisasi kredit P4K terus meningkat dari 

bulan ke bulan serta dari tahun ketahun namun selalu diikuti dengan peningkatan 

jumlah tunggakan (jumlah KPK maupun rupiah). Faktor penyebab terjadinya 

tunggakkan kredit P4K mayoritas disebabkan oleh anggota kelompok (35%) dan 

pihak lain (17%), sedangkan tunggakkan kredit lebih dominan terjadi pada 

kelompok yang memilih jenis usaha ternak babi (45%) dan kerajinan (1.5 %). 

Untuk  mengantisipasi terjadinya tunggakkan maka diperlukan pemilihan/ 

penilaian  jenis usaha yang benar-benar feasible dan resikonya relatif kecil. Selain 

itu, juga pembinaan oleh petugas kepada KPK masih harus ditingkatkan dan 

berkelanjutan sehingga anggota kelompok sudah merasa benar-benar dekat 

dengan lembaga keuangan baik BRI maupun lembaga keuangan lainnya. 

M.Ryan Kurniawan (2016) “Evaluasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan 

Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana mandiri Sejahtera Kelurahan Sungai Pakning 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan dalam 

pelaksanaan program usaha ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Kelurahan 

Sungai Pakning mengalami beberapa permasalahan yang signifikan dan cukup 

penting. Salah satu permasalahannya adalah berupa tingginya tunggakan yang 

berada di Kelurahan Sungai Pakning menjadikan UEK-SP di Kelurahan tersebut 

tidak sehat sehingga dalam hal melakukan proses simpan pinjam selalu 

mengalami kendala. Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan 

kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna 
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karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf 

pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan 

skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu 

adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. 

Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan 

pemungutan pajak alat berat merupakan hal yang baru bagi wajib pajak dimana 

dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemauan dan pemahaman yang 

khusus. 

 Tengku Mira Sari Adwa (2010) “ Analisis Pelaksanaan Program Usaha 

Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Di Kelurahan Meranti Pandak 

Kecamatan Rumbai Pesisir. Dari Hasil penilitian yang telah dilakukan, dapat 

dilihat  bahwa pelaksanaan program UEK-SP di Kelurahan Meranti Pandak 

Kecamatan Rumbai Pesisir berada pada kategori cukup terlaksana. Ini terlihat 

bahwa dari lima indikator yaitu pendataan dan verifikasi, penyaluran, 

pemanfaatan, pengembalian dan dampak ada dua indikator yang terkategori cukup 

terlaksana yaitu penyaluran dan pemanfaatan. Ini karena bahwa belum optimalnya 

pelaksanaan terhadap pada penyaluran dan pemanfaatan, terlihat bahwa dengan 

adanya program ini, masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat yang 

cukup berarti bagi usaha yang dijalankan di kehidupan mereka. 

2.8 Pandangan Islam 

ا ََ َ لََعلَُّكْم تُْفلُِحىَن َب أَْضَعاًف ُمَضاَعفَةً ۖ َواتَّقُىاا َّللاَّ  يَا أَيُّهَا الَِّذين آَمنُىا ََل تَأُْكلُىا الزِّ
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran : 130) 

Allah melarang setiap umatnya memakan riba, dimana riba disini adalah 

peminjaman yang pengembaliannya disertai dengan bunga. 

بَا  إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ  َ َوَذُروا اتَّقُىا ِمَن الزِّ  يَا أَيُّهَا الَِّذينَ  آَمنُىا َما بَقَِي َّللاَّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 

(QS. Al-Baqarah : 278) 

Riba dalam muamalah yang tidak akan menjadikan tambah di sisi Allah, 

tidak mendapat pahala orang yang melakukan riba atau tambahan. Allah SWT 

membenci riba dan perbuatan riba tersebut tidaklah mendapatkan pahala di sisi 

Allah SWT. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa 

riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah 

ayat 275: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Dalam program pemberdayaan masyarakat seharusnya masyarakat ridak 

dibebani dengan adanya bunga, karena itu akan memberatkan bagi masyarakat 

dalam mengembalikan dana yang telah dipinjamnya. Karena riba dalam Islam 

adalah haram, memungut dan mendapatkan keuntungan berupa riba adalah haram. 

2.9 Defenisi Konsep 

 Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan 

pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan defenisi konsep. 
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1. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah pemberdayaan 

masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

2. Program pengembangan SDM masyarakat miskin sangat penting dalam 

proses pembangunan, karena mereka juga merupakan bagian dari 

pembangunan, orang miskin merupakan modal dasar yang cukup kuat bagi 

pembangunan. 

3. Kesejahteraan masyarakat menunjukkan hasil pembangunan masyarakat 

dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. 

4. Faktor yang menghambat program pemberdayaan berasal dari 

pengetahuan, pelayanan jasa, kesadaran, kemampuan untuk membayar, 

dan sanksi. 

5. Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan adalah suatu lembaga yang bergerak 

dibidang Simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat 

Desa/Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat 

Desa/Kelurahan. 

6. Pemanfaat dana Usaha Kelurahan adalah anggota masyarakat Kelurahan 

Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. 

2.10 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat 

diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari 

variabel tersebut. 
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Tabel 2.1 Indikator-indikator Penelitian 

Variabel Indikator  Sub Indikator 

Faktor-faktor 

penghambat 

pengembalian 

simpan 

pinjam (UEK-

SP) 

 

 

 

1. Mis 

Manajemen  

 

1. Administrasi keuangan yang 

jelek 

2. Manajemen kas yang jelek 

3. Sumber daya manusia 

2. Penggunaan 

kredit yang 

tidak sesuai 

1. Sesuai tujuan awal 

pengajuan pinjaman 

2. Tidak sesuai dengan tujuan 

awal pengajuan pinjaman 

3. Analisis 

kredit yang 

tidak akurat  

 

1. Karakter 

2. Kemampuan 

3. Modal 

4. Kondisi Ekonomi 

5. Jaminan  

4. Nasabah 

memberi data 

yang fiktif 

1. Aspek teknis 

2. Aspek Finansial 

5. Kurangnya 

pengawasan 

dari pemberi 

kredit 

1. Pengawasan dari pemberi 

pinjaman 

2. Pembinaan  

3. Ketidakmampuan 

pengembalian pinjaman 

Sumber: Teori Achil Suyanto 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

 

Program UEK-SP Telaga Maju Kelurahan Telaga Sam-

sam 

 

Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan program UEK-

SP Telaga Maju Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan 

Kandis Kabupaten Siak 
 

 

1. Mis Manajemen 

2. Penggunaan kredit yang tidak sesuai 

3. Analisis kredit yang tidak akurat 

4. Nasabah memberi data yang fiktif 

5. Kurangnya pengawasan dari 

pemberi kredit  

 

 

 

Kurang Tercapai Tujuan Program UEK SP 

Telaga Maju Kelurahan  

Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis 

 

 

 


