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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Miskin itu tidak berdaya. Itulah persepsi masyarakat. Banyak 

masyarakat berasumsi bahwa malas, kotor, lemah tidak memiliki uang itu 

adalah miskin. Robert Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah 

suatu kesatuan konsep (integrated concept) yang memiliki lima dimensi salah 

satu nya Ketidakberdayaan (Powerless).
1
 Ketidakberdayaan itu ditengarai 

dengan jumlah masyarakat yang sangat banyak yang tidak terjangkau 

pelayanan dasar  seperti kesehatan, pendidikan dan usaha sehingga kualitas 

sumber daya manusia rendah, teknologi rendah, organisasi lemah, permodalan 

lemah pendapatan mereka rendah dan rentan terhadap berbagai penyakit. 

Pada hakekatnya upaya-upaya pembangunan ditingkat komunitas 

memfokuskan pada pemberdayaan warga komunitas dengan melakan power 

shering agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan 

beragam  stakeholders lainnya. Oleh karena itu stakeholders sebagai pelaku 

perubahan dalam proses pembangunan berupaya memberdayakan warga 

komunitas ( dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya) baik pada tingkat 

individu, keluarga, kelompok-kelompok sosial ataupun komunitas guna 

mencapai kehidupan yang lebih baik.
2
 

Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) adalah kelembagaan 

yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri 
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yang mampu mengatasi kemiskinannya sendiri.  Disamping itu kelompok 

keswadayaan masyarakat mengemban misi untuk menumbuhkan kembali 

ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar 

saling bekerjasama demi kebaikan bersama.  Kemandirian lembaga 

masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat 

yang benarbenar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang 

mandiri dan berkelanjutan.   

Pengalaman membuktikan kelompok yang kuat adalah kelompok yang 

bisa menumbuhkan rasa saling percaya di antara anggota dengan didasari oleh 

keterbukaan, rasa saling menghargai, kesetaraan, keadilan, kejujuran dan nilai-

nilai positif lainnya. Dengan demikian kelompok ini mempunyai fungsi 

sebagai media belajar untuk terjadinya perubahan sosial dalam membangun 

paradigma paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, serta mengembangkan dan 

mempraktekkan nilai-nilai positif yang menjadi dasar penumbuhan modal 

sosial.
3
 

Program yang  diresmikan pada tanggal 1 Mei 2007 oleh Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono ini bernama Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), di mana sebelumnya yakni pada tahun 

1999 program ini dikenal dengan nama P2KP ( program Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan).  P2KP saat itu dilaksanakan untuk mempercepat 

upaya penanggulangan kemiskinan, yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap 

keadaan darurat akibat krisis ekonomi tetapi juga bersifat strategis, (karena 
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disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi 

perkembangan masyarakat di masa mendatang).  

Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Dana 

Bergulir,  Dana Bergulir yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada 

masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana LKM/UPK berada 

dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya 

mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir, 

namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada 

warga masyarakat setempat. 

Tujuan Dana Bergulir adalah salah satu contoh  perhatian pemerintah 

terhadap masyarakat nya,  Dana Bergulir adalah  menyediakan akses layanan 

keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar 

untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan sebagai proses pembelajaran 

dalam rangka mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. 

Untuk itu dikelurahan Kampung Bandar dengan tujuan membantu 

masyarakat miskin atau kurang mampu melalui kegiatan Ekonomi  untuk 

mampu mengembangkan usaha mereka  mencanangkan Dana Bergulir  untuk 

mendapatakan modal usaha dan penambahan modal usaha agar masyarakat 

bisa membantu perekonomian keluarga mereka dan tidak ketergantungan 

dengan pihak lain. 

Sedangkan tujuan pemerintah mengadakan dana Bergulir sejatinya 

untuk menjawab kemiskinan, dimana di Indonesia penduduk miskin menurut  

Bank Dunia yang baru, sekitar 7,4 persen penduduk indonesia berpendapatan 
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satu dolar AS per hari. Jika batas garis kemiskinan yang digunakan adalah 

pendapatan dua dolar AS per orang perhari, sekitar 53,4 persen penduduk  

atau 114,8 juta jiwa penduduk indonesia tergolong miskin.
4
 Dengan Dana 

Bergulir ini bisa menjawab kurang percaya diri masyarakat yang ingin 

memulai usaha baru karena alasan modal. Geoffery G. Geridt mengemukakan 

bahwa keuntungan orang berusaha adalah memberikan kesempatan untuk 

meraih keutungan tak terhingga dan masa depan yang lebih baik dengan waktu 

yang relatif singkat. 
5
  

Dalam Strategi intervensi PNPM Mandiri Perkotaan untuk mendorong 

terjadinya proses transformasi sosial di masyarakat, dari kondisi masyarakat 

yang tidak berdaya menjadi berdaya,  mandiri dan pada  akhirnya menuju  

madani, dilakukan melalui  proses saling belajar bukan hanya untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akan tetapi juga agar bisa 

berbagi nilai-nilai positif.  

 Jika KSM menggunakan Dana Bergulir dengan sebaiknya bukan tidak 

mungkin kemiskinan Di Indonesia akan terus berkurang karena satu usaha 

yang baru berjalan setidaknya mengurangi pengangguran, dan usaha yang kini 

sudah berkembang diharapkan bisa menyerap banyak lagi tenaga kerja yang 

lain.  

Permasalahan nya adalah program dana bergulir yang seharus nya 

dijadikan modal untuk memulai dan mengembangkan usaha, akan tetapi pada 
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saat ini realitanya sudah banyak praktek dana bergulir tersebut yang tidak 

tepat guna. Di Kelurahan Kampung Bandar sudah berkali-kali memberikan 

bantuan dana bergulir kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tetapi 

banyak  yang belum berdaya dan mandiri  belum sesuai dengan harapan dari 

Pnpm Mandiri Perkotaan.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menetapkan permasalah yang 

diteliti dengan judul “Pemberdayaan Anggota Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) melalui Dana Bergulir Kelurahan Kampung Bandar 

Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Penulisan ini akan mudah dipahami apabila istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini diberikan penegasan istilah, adapun penegasan istilah 

yang dimaksudkan adalah: 

1. Dana Bergulir 

Pinjaman bergulir, bukanlah satu-satunya sarana untuk 

meningkatkan pendapatan warga miskin, melainkan sebagai stimulan agar 

warga miskin mampu untuk berusaha keluar dari persoalannya. Hal yang 

terpenting adalah kemauan dan motivasi yang kuat dari individu warga 

miskin itu sendiri merupakan modal yang paling utama. 

2. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

KSM adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara 

sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu 
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adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga  kelompok 

tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. 

3. Pemberdayaan  

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, 

pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan 

warga miskin untuk menentukan masa depan nya sendiri dan berparisipasi 

dalam kehidupan masyarakat.
6
 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan di atas, 

penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Pemberdayaan 

Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui Dana Bergulir  

Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu 

ingin mengetahui Pemberdayaan Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat 

(KSM) melalui Dana Bergulir  Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan 

Senapelan Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 
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1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial di 

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2) Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah dan meningkatkan 

pemahaman serta wawasan penulis dan juga para pembaca tentang  

Pemberdayaan Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

melalui Dana Bergulir  Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan 

Senapelan Kota Pekanbaru. 

b. Kegunaan Praktis 

Supaya dengan adanya penelitian ini turut bisa memberikan 

Kontribusi yang positif kepada Pengurus Dana Bergulir  dan anggota 

KSM (kelompok swadaya masyarkat) Kampung Bandar Kecamatan 

Senapelan Kota Pekanbaru. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui secara keseluruhan dari penelitian ini, maka penulis 

gambarkan sistematika penulisan  sebagai berikut:  

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan  secara garis besar latar  belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

  Kajian Teori, Kajian Terdahulu dan kerangka Pikir 
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BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, uji validitas data dan teknik analisis data 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM  

  Berisi tentang gambaran umum subjek penelitian 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

BAB VI  :  PENUTUP 

  Berisikan tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


