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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman 

dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan 

cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi 

dan kelompok swasta, serta individu. 

Thomas R. Dye (dalam Noffa Febriana 2014) Kebijakan publik 

dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan 

oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini 

selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang 

berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik 

menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan ( 

decision making ),dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk 

menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan 

sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik. 

Selanjutnya tercatat tiga model yang diusulkan Thomas R. Dye, 

yaitu: model pengamatan terpadu, model demokratis, dan model strategis. 

Terkait dengan organisasi, kebijakan menurut George R. Terry dalam 

bukunya Principles of Management adalah suatu pedoman yang 

menyeluruh, baik tulisan maupun lisan yang memberikan suatu batas 

umum dan arah sasaran tindakan yang akan dilakukan pemimpin 
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Syafiie (dalam Tahir Arifin 2014:20) mendefinisiskan kebijakan 

publik dapat dilihat dari filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu 

proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. 

Kamus Besar bahasa Indonesia (dalam Tahir Arifin 2014:21) 

kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi 

garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta 

cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya). 

Selanjutnya menurut Anderson (Tahir Arifin 2014:21) kebijakan 

adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang 

pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. 

Selanjutnya Anderson mengklarifikasi kebijakan policy menjadi dua 

yaitu : 

1. Substantif , Yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah 

2. Prosedural, yaitu bagaimana Kebijakan itu diselenggarakan. 

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin  (dalam Noffa 

Febriana 2014) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: 

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk 

pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang 

meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.  

2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan 

umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan 

suatu undang-undang. 
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3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan 

pelaksanaan. 

1.1.1 Implementasi Kebijakan 

Mazmanian dan Sabatier (dalam Abdul Wahab, 2012: 68) arti 

implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, 

biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk 

perintah- perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan 

peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang 

ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di 

capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses 

implementasinya. 

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn (dalam Leo 

Agostino, 2008 :139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai 

tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 

pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga 

hal, yaitu sebagai berikut : 

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan 

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan 

3. Adanya hasil kegiatan  
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Dari Pendapat diatas maka penulis menyimpulkan kebijakan publik 

merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan publik. 

1.2 Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah menurut Widjaja (2011 : 2)  merupakan salah satu 

dari bentuk desentralisasi pemerintahan (pembagian kekuasaan) yang pada 

dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara 

menyeluruh. Upaya untuk melaksanakan otonomi daerah yang telah 

digulirkan 1 Januari 2001, yaitu tahun fiskal 2001 adalah merupakan tekad 

bersama, baik aparat yang di pusat maupun di daerah. Tentu dalam hal ini 

harus dilaksanakan dengan hati- hati, seksama namun tidak mengurangi 

jangka waktu yang telah ditetapkan agar mencapai hasil yang maksimal 

dalam pelaksanaan otonomi daerah (2011: 8) 

Menurut UU No.32 Tahun 2004, Definisi Otonomi Daerah adalah 

hak, wewenang dan kewajiban dari daerah untuk mengurus dan mengatur 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Menurut UU No.32 Tahun 2004, Definisi Daerah Otonom adalah 

kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah 

kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan 

kepentingan dari masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dengan 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI 
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Syafrudin (dalam Noffa Febriana 2014) mengatakan bahwa 

otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan 

kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud 

pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. 

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan Otonomi daerah 

adalah sebuah pembagian sebagian kekuasaan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri. 

1.3 Kredit 

Data yang diperoleh bank dalam simpanan disalurkan kembali 

dalam bentuk kredit kepada yang memerlukannya. Kata kredit berasal dari 

bahasa Yunani yaitu “Credere”yang berarti kepercayaan, sehingga saat 

seseorang atau badan usaha diberikan pinjaman, diyakini dengan 

mengembalikannya, karna orang atau badan usaha percaya bahwa dana 

yang diberikan akan dikembalikan. (Ramli dan Rustan 2005:131). 

 Menurut UU RI No. 10 tahun 1998 dikatakan bahwa “Kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan tagihan yang dapat disamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain dalam hal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan sejumlah bunga 

yang disepakati. 
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 Menurut Najmudin (2011:218) Kredit adalah penyaluran dana 

yang diberikan oleh bank sesuai dengan permintaan kreditur untuk 

menjalankan usahanya . 

 Unsur- unsur kredit menurut Ramli dan Rustan (2005:132) 

diantaraya: 

1. Kepercayaan 

Pemberi kredit percaya bahwa kredit yang diberikan akan diterima 

kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. 

2. Waktu 

Ada jangka waktu yang terdapat antara saat pemberian 

kreditdengan saat pengembalian kredit. 

3. Degree of Risk  

Suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya 

jangka waktu yang memisahkan pemberian kredit dengan kontraprestasi 

yang akan diterima di masa akan datang. 

4. Prestasi 

Objek kredit yang diberikan dalam bentuk uang atau barang  

5. Balas Jasa 

Pendapatan atas pemberian kredit bank dapat berupa bunga, provisi 

dan biaya administrasi kredit. Hal tersebut merupakan balas jasa yang 

diterima dari adanya kredit 
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1.3.1 Keuntungan dan Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Kebijakan Kredit 

Menurut Lapoliwa dan Daniel (2000:214) Kebijakan kredit 

menimbulkan keuntungan dan kerugian, antara lain : 

1. Potongan tunai, persentase pengurang penjualan sebagai intensif 

pembayaran lebih awal. 

2. Biaya pengumpulan piutang, merupakan biaya administrasi untuk 

melaksanakan operasi piutang. 

3. Cadangan kerugian piutang, jumlah piutang yang tak tertagih yang 

dibebankan pada penjualan. 

4. Biaya pendanaan, yaitu biaya kesempatan yang ditimbulkan oleh 

investasi piutang. 

1.3.2 Penggolongan Kredit Menurut Penggunaan 

Menurut Maryono (2001 :74) secara garis besar, jenis kredit dapat 

dibagi menjadi beberapa golongan menurut penggunaannya sebagai 

berikut : 

1. Kredit Modal Kerja 

2. Kredit Investasi 

3. Kredit Konsumer 

4. Bank Garansi 

 

Dari Pendapat diatat diatas penulis dapat kredit adalah kepercayaan 

yang diberikan oleh pihak bank terhadap seseorang maupun badan dimana 
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pinjaman tersebut akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang 

ditentukan 

1.3.3 Tujuan Dana Bergulir 

Adapun tujuan dari Dana Bergulir Kabupaten Kampar adalah: 

1. Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada 

agar mampu meningkatkan kesejahteraan; 

2. Mewujudkan usaha mikro, usaha  kecil dan koperasi yang mandiri dan 

tangguh sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat 

untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah; 

3. Membuka lapangan kerja baru, mengembangkan serta meningkatkan 

produktivitas usaha sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja; 

4. Memacu pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat 

melalui bergeraknya sektor riil. 

2.4   Pemberdayaan Masyarakat 

Kamus besar bahasa Indonesia (dalam Noffa Febriana 2014:19 ) 

pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata daya yang berarti 

kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. 

Mendapat awalan ber – menjadi “berdaya” artinya berkekuatan, 

berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk 

mengatasi sesuatu mendapat awalan dan akhiran pe- an sehingga menjadi 

“pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha, proses menjadikan 

untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak/ melakukan sesuatu. 
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Pemberdayaan dikutip dari bahasa Inggris yaitu empowerment, 

menurut stewart (dalam Noffa Febriana 2014: 20) yang secara etimologis 

pemberdayaan berasal dari kata power yang berarti kekuasaan, yaitu 

kemampuan untuk mengusahakan agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak 

sama sekali. 

Menurut Eddy Ch. Papilaya (dalam Zubaedi 2007 :42 ) 

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabatgolongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga 

mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun 

kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk 

mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.  

Menurut HAW Widjaja (2005: 169) 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. 

Selanjutnya HAW Widjaja mengatakan pemberdayaan masyarakat 

terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan meningkatkan 

produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi 

modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial 
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ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat 

melalui peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses : 

a. Akses terhadap sumber daya alam 

b. Akses terhadap teknologi 

c. Akses terhadap pasar 

d. Akses terhadap sumber pembiayaan 

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu 

upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat secara 

maksimal untuk dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri 

agar masyarakat dapat bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. 

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) 

Menurut sumodiningrat (dalam Noffa Febriana 2014: 21) 

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. 
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Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga 

sisi yaitu : 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang membangkitkan potensi masyarakat 

berkembang (enabling) 

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat  

3. Memberdayakanmengandung pula arti melindungi 

Sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai 

kemandirian sebagai berikut : 

1. Terbentuknya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat dalam 

mengorganisir diri dalam kemajuan dan kemandirian bersama. 

2. Diperbaikinya kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, 

miskin dengan usaha- usaha kecil di berbagai bidang ekonomi ke arah 

swadaya 

3. Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok- kelompok swadaya 

dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk memperbaiki 

produktifitas dan pendapatan mereka. 

Selanjutnya menurut Siagian (2002 :72) mengemukakan bahwa 

pemberdayaan sumber daya manusia adalah upaya yang dilakukan untuk 

menggali dan membangkitkan segenap potensi yang ada dalam diri 

manusia itu agar dapat memberi manfaat bagi diri dan lingkungannya. 

Sesungguhnya manusia punya potensi adakalanya potensi itu bangkit 

dalam sendirinya adakala potensi itu bangkit perlu digerakkan 
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Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan 

masyarakat dapat kita lihat sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan 

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, meningkatkan 

kepedulian, kemandirian, dengan usaha yang produktif, penguatan dan 

merapikan sistim administrasi dan meningkatkan kapasitas dan pemerataan 

pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat 

yang mampu memenuhi kebutuhan sosial dan dasarnya. 

2.5 Efektifitas 

Richard M. Steers (1980 : 1), efektivitas yang berasal dari kata 

efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat 

menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan 

efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan.Bedjo Siswanto (1990:62) berarti 

menjalankan pekerjaan yang benar. Schermerhorn (1998:5) Efektivitas 

kerja merupakan suatu ukuran tentang pencapaian suatu tugas atau tujuan. 

Handoko (1997:7), Efektivitas merupakan kemampuan untuk 

memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian 

tujuan yang ditetapkan. Siagian (1986:152) efektivitas kerja 

berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya seperti yang telah 

ditetapkan sebelumnya.Devung (1988:25) efektivitas adalah tingkat 

kemampuan untuk mencapai tujuan dengan tepat dan baik Menurut kamus 

Administrasi perkantoran efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti 

terjadinya suatu efek yang dikehendaki dalam suatu perbuatan (1981:24). 



 21 

Atmosoeprapto (2002:139) menyatakan Efektivitas adalah 

melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal 

secara benar, atau efektivitas  adalah sejauh mana kita mencapai sasaran 

dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara 

cermat. 

Dari Pendapat diatas penulis menyimpulkan efektifitas adalah 

keberhasilan seseorang maupun instansi dalam menyelesaikan 

pekerjaannya sesuai dengan target yang ditentukan. 

2.6 Kemiskinan 

Menurut Nazir Karim(2008: 10) pengertian kemiskinan sangat 

beragam, yaitu mulai dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian lebih luas 

yang memasukkan komponen- komponen sosial dan moral. Definisi 

kemiskinan mengalami perkembangan sesuai dengan penyebabnya yaitu, 

pada awal 1990-an definisi kemiskinan diperluas tidak hanya berdasarkan 

tingkat pendapatan, tapi juga mencakup ketidakmampuan dibidang 

kesehatan, pendidikan, dan perumahan. 

Adapun jebakan kemiskinan menurut Chambers 1983 (dalam Nazir 

2008:10) antara lain : 

1. Kemiskinan itu sendiri 

2. Kelemahan fisik 

3. Keterasingan 

4. Kerentanan 
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5. ketidakberdayaan 

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring 

dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indicator maupun 

permasalahan lain yang melengkapinya.kemiskinan tidak lagi hanya 

dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke 

dimensi social, kesehatan, pendidikan, dan politik. Menurut Badan Pusat 

Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar 

minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non 

makan. 

Menurut I.L Pasaribu (1982: 242) Kemiskinan lazimnya dilukiskan 

sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang 

pokok. Mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila 

pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling 

pokok seperti pangan, pakaian, termpat berteduh dan lain- lain. 

Menurut Sajogyo 1978 (Dalam Nazir:11) mereka yang disebut 

miskin kalau pengeluarannya kurang dari 320 KG beras di desa dan 

kurang dari 430 KG beras di kota tiap tahun tiap jiwa. Masyarakat miskin 

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

miskin. 

Secara umum definisi-definisi tentang kemiskinan di atas 

menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau suatu 

keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup 
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menurut standar-standar tertentu, ketidakmampuan atau keterbatasan fisik 

manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan 

minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang 

memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan. 

2.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan 

Mankiw 1995 (Dalam Haslinda: 2015) Dengan adanya 

pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga 

menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi 

kemiskinan.   

Sukirno menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan 

syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan kemiskinan. 

Adapun syarat kecukupannya (sufficient condition) ialah bahwa 

pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemisknan. Artinya, 

pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar disetiap golongan pendapatan, 

termasuk golongan penduduk miskin (growth with equity). 

Syaifuddin mengatakan bahwa pertumbuhan pada sektor jasa di 

pedesaan menurunkan kemiskinan disemua sektor dan lokasi. Namun 

pertumbuhan jasa di perkotaan memberikan nilai elastisitas kemiskinan 

yang tinggi dari semua sector kecuali pertanian perkotaan. Selain itu 

pertumbuhan pertanian dipedesaan memberikan dampak yang besar 

terhadap penurunan kemiskinan disektor pertanian pedesaan, yang 

merupakan kontributor terbesar kemiskinan di Indonesia 
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2.7 Pandangan Islam Tentang Program Ekonomi Kerakyatan 

Salah satu tujuan hidup didunia adalah untuk mencapai kehidupan 

yang sejahtera. Kesejahteraan yang dimaksud dalam Al- Quran adalah 

kesejahteraan yang damai dan tidak melanggar hak orang lain. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan usaha yang maksimal pula 

karna Allah telah berjanji suatu kaum akan mencapai kesejahteraan apabila 

dia berusaha untuk mencapainya. 

َْ َلْ يَُغيِّرُْ َما بِقَْىمْ  َحتَّىْ  يَُغيُِّروا بِأَْوفُِسِهمَْْما  إِنَّْ ّللاَّ

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (QS Ar-Ra’d : 11) 

Berdasarkan keterangan Allah dalam Al- Quran surat Ar- Ra’d ayat 

11 tersebut Islam mengajurkan kita untuk selalu berusaha, Allah SWT 

melarang kita bermalas- malasan. Bahkan Allah SWT memerintahkan kita 

untuk selalu giat bekerja dan berusaha, bertebaran dimuka bumi ini untuk 

mencari rizki Allah SWT. Hal ini disebabkan Allah SWT telah 

menyebarkan Rezki itu dari berbagai sumber yang kita tidak tahu dari 

sumber yang mana rezki kita tersebut. Dengan tegas, Allah SWT 

memerintahkan manusia untuk bertebaran dimuka bumi ini mencari rezki, 

seperti firmannya yang tertuang dalam Surat Al- Jumuah ayat 10, yang 

berbunyi : 

ََلةُقُِضَيِتَفإِِ  اللَِّهَفْضلِِمْنَواْبَتُغوااْْلَْرِضِفيَفاْنَتِشُرواالصَّ

 ُتْفلُِحوَنلََعلَُّكْمَكِثيًرااللََّهَواْذُكُروا
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Artinya : “ Apabila telah ditunaikan sholat, Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- banyak supaya 

kamu beruntung. (QS Al- Jumu’ah :10) 

Allah SWT memerintahkan kita untuk memburu kehidupan akhirat, namun 

jangan sekali- sekali melupakan dunia ini. Meningkatkan pendapatan 

masyarakat merupakan dorongan didalam Islam. Manusia berkewajiban 

untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal. 

Didalam Al-Quran Allah SWT mendukung kita untuk berusaha 

meningkatkan pendapatan. 

ْويَاْْۖ اَرْاْْلِخَرةََْْۖوَلْتَْىَسْوَِصيبََلِْمَهْالدُّ ُْالدَّ َواْبتَغِْفِيَماْآتَاَكّْللاَّ

ََْلَْوأَْحِسْهَْمَماْأَْ ّْللاَّ ُْإِلَيَْلَْْۖوَلْتَْبغِْاْلفََساَدْفِيْاْْلَْرِضْْۖإِنَّ ْحَسَهّْللاَّ

ْاْلُمفِْسِديه  يُِحبُّ

Artinya:“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al- Qashash : 

77). 

Ayat ini menjelaskan bahwa mencari kehidupan akhirat itu lebih 

utama, yaitu dengan cara taat kepada Allah SWT, namun kita tidak boleh 

untuk melupakan kehidupan didunia. Hal ini dikarenakan kehidupan 

didunia merupakan jembatan menuju kehidupan akhirat. Bekerja bukan 

hanya suatu kewajiban namun ia adalah sebuah kebutuhan. Jika 

kemiskinan menghampiri kita, maka ketenangan untuk menggapai 
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kehidupan akhirat akan terganggu. Contoh : apabila kita sholat dalam 

keadaan lapar, maka kekhusyukan akan berkurang.Hal tersebut didukung 

dalam sebuah sabda Rasululah yang berbunyi :” Kefakiran (kemiskinan) 

mendekatkan kepada kekufuran” (didhoifkan oleh Syaikh Albani dan 

lainnya ) 

Kefakiran terkadang mendorong seseorang melakukan tindakan- 

tindakan yang dilarang agama. Kefakiran juga cenderung memaksa 

manusia untuk melakukan tindakan haram seperti : mencuri, mencopet, 

merampok, menipu, menjual diri dan lainnya. 

Dari beberapa ayat Al-Quran diatas dapat kita simpulkan bahwa 

sebagai umat Islam kita harus giat bekerja dan tidak bermalas- malasan 

karna dengan demikian kita dapat terhindar dari kemiskinan dan dapat 

meraih kehidupan yang sejahtera didunia maupun di akhirat kelak. Namun 

harus tetap kita sadari bahwa kaya dan miskin tidak menentukan 

kemuliaan seseorang dihadapan Allah SWT karena kemuliaan ditentukan 

oleh amal ibadah kepada Allah SWT 

2.8 Definisi Konsep        

  Menurut Moh. Nazir (2005:126) definisi konsep adalah suatu 

definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti 

atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional 

yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.Guna memudahkan 
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dalam penelitian ini, maka penulis membatasi beberapa konsep yang 

dioperasikan. Dalam penelitian ini yang menjadi konsep adalah : 

a. Kebijakan Publik adalah tindakan (politik) apapun yang diambil oleh 

pemerintah (pada semua level ) dalam menyikapi suatu permasalahan yang 

terjadi dalam konteks atau lingkungan sistim politiknya. 

b. Pemberdayaan masyarakatadalah suatu upaya untuk meningkatkan 

pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, 

meningkatkan kepedulian, kemandirian dengan usaha yang produktif baik 

dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. 

c. Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan 

basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas 

pada) modal yang produktif atau assets (misalnya tanah, perumahan, 

peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber-sumber keuangan, organisasi 

sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan 

bersama, jaringan social untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang; 

pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna. 

d. Kredit adalah kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank terhadap 

seseorang maupun badan dimana pinjaman tersebut akan dikembalikan 

sesuai dengan waktu yang ditentukan 

e. Kemiskinan adalah  kondisi seseorang atau suatu keluarga berada dalam 

keadaan kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-

standar tertentu, ketidakmampuan atau keterbatasan fisik manusia, 
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ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal 

dalam berbagai bidang kehidupan 

f. efektifitas merupakan keberhasilan seseorang maupun instansi dalam 

menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target yang ditentukan 

2.9 Indikator Penelitian 

Adapun Indikator dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Kampar No 07 

tahun 2013 yang secara terperinci dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Dana 

Bergulir Kabupaten Kampar (JUKLAK). 

Referensi Indikator Sub Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Dana 

BergulirPeraturan 

BupatiKampar 

Nomor 07 Tahun 

2013 

 

 

 

1. Penyaluran 

1. Prosedur yang 

harus dilalui 

 

2. Dana maksimum 

dan minimum 

yang dikeluarkan 

 

3. Jangka waktu 

pencairan 

 

 

2. Sasaran 

1. Kriteria nasabah 

 

2. Pengembangan  

Usaha 

 

3. Target yang 

dicapai 

 

 

3. Pengembalian 

1. Jangka waktu 

ansuran 

 

2. Sanksi 
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3. Bunga  

Sumber :Perbub Kampar No.7 Tahun 2013 

 

2.10  Kerangka Pemikiran 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati 

Kampar Nomor 07

 

Program Ekonomi 

Kerakyatan 

Tim Verifikasi dan 

Sekretariat Dana 

Bergulir 

Penyaluran Sasaran  Pengembalian  

Terlaksana 

Dengan Baik 



 30 

2.11 Penelitian Terdahulu 

NO NAMA/ 

TAHUN 

JUDUL HASIL 

1 Noffa 
Febriana/ 
2014 

Analisi Efektifitas Program 

Usaha Ekonomi Kelurahan 

Simpan Pinjam (UEK-SP) 

Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Masyarakat 

Kelurahan Simpang Baru 

Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru 

Program usaha ekonomi kelurahan- 

simpan pinjam (UEK-SP) dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat 

kota Pekanbaru sudah berjalan efektif 

dengan persentase 72,09%. Namun 

berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yang penulis lakukan 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. 

2 Ratnawati/ 
2015 

 

Analisis Pelaksanaan 

Program Usaha Ekonomi 

Desa Simpan Pinjam (UED-

SP) Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Di Desa Muara 

Kelantan Kecamatan Sungai 

Mandai Kabupaten Siak 

Hasil Pelaksanaan Program Usaha 

Ekonomi Desa (UED-SP) dalam 

pemberdayaan masyarakat di desa Muara 

Kelantan Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak menunjukkan kurang 

tepat sasaran dengan persentase 51,36%. 

Adapun kendala – kendala dalam 

pelaksanaan Program (UED-SP) dalam 

Pemberdayaaan Masyarakat di desa 

Muara Kelantan Kec Sungai Mandau 

Kabupaten Siak dilihat dari pihak 

masyarakat yang kurang memahami 

kegunaan dana, tujuan dan sasaran 

program, masih rendahnya pengetahuan 

masyarakat dalam mengelola usaha serta 

keadaan ekonomi masyarakat akibatnya 

masyarakat mengalihfungsikan dan serta 

penggunaan dana yang tidak optimal. 
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3 Haslinda/ 

2015 

Analisis Pengaruh Program 

Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Terhadap 

Peningkatan Ekonomi 

Masyarakat (Studi: 

Pelaksanaan Kegiatan 

Simpan Pinjam Perempuan 

Kelurahan Desa Sawang 

Kecamatan Kundur Barat 

Kabupaten Karimun) 

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan 

pada pelaksanaan kegiatan simpan 

pinjam perempuan dikelurahan Desa 

Sawang Kab Karimun sudah sesuai 

dengan Keputusan Mentri Koordinator 

Bidang Kesejahteraan Rakyat No 25 

Tahun 2007. Ini dapat dilihat dari hasil 

rekapitulasi distribusi jawaban responden 

diperoleh bahwa pelaksanaan kegiatan 

simpan pinjam perempuan berdasarkan 

skor hasil pengumpulan data berjumlah 

5023 dengan tingkat persentase 78,98% 

berada pada garis interval “baik” 

 

 

 

 

 

 


