
BAB III

TINJAUAN TEORITIS

TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA

A. Pengertian Usaha

Menurut kamus besar Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan

mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud

pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu

maksud.1 Dalam Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar

perusahaan pada BAB I KetentuanUmum Pasal I Bagian D juga dijelaskan

bahwa Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam

bidangperekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk

memperoleh keuntungan atau laba.2

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah

shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas bekerja atau berusaha akan bernilai

ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya

menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada

dalam tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa

memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang

memerlukan.3

1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), Edisi ke-3, h. 1254.

2Ismail Solihin, Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus, (Jakarta:
Kencana, 2006), h. 27.

3Ma’aruf Abdullah, Wirausaha Berbasis Syari’ah, (Banjarmasin:Antasari Press,
2011), h. 29.



Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan karunia

Allah Swt pada masing-masing individu.Agama Islam memberikan kebebasan

kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan

kuasai dengan baik.4

B. Pengertian Simpandan Pinjam

1. Pengertian Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota maupun

nonanggota kepada simpan pinjam dalam bentuk simpanan pokok dan

simpanan wajib dan tabungan.5

2. Pengertian Pinjaman

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No 10

Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi

utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.6Pinjaman adalah

penyediaan uang melalui kesepakatan pinjam meminjam antara anggota

masyarakat yang ada di kelurahan tersebut, yang mewajibkan pihak

peminjam melunasi dalam jangka waktu tertentu, disertai pembayaran

imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil.

4Ruqaiyah Waris Masqood, Harta Dalam Islam, (Jakarta: Perpustakaan Nasional,
2003), Edisi 1, h.66

5Fatmawati(Tata Usaha UEK-SP Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya), Wawancara
08 April 2014.

6 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet.
Ke-5, h. 72-73



3. Pengertian Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam

Usaha ekonomi kelurahan atau desa simpan pinjam merupakan

suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan

milik masyarakat desa atau kelurahan yang diusahakan serta dikelola

masyarakat kelurahan atau desa.7

Usaha perekonomian desa/kelurahan merupakan semua usaha

ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat desa/kelurahan baik secara

perorangan atau kelompok. Usaha Ekonomi kelurahan Simpan Pinjam ini

yang ada di kelurahan tersebut dan dikembangkan secara perlahan-lahan

dengan adanya dana pinjaman atau dana yang digulirkan oleh UEK-SP

untuk masyarakat yang ada di kelurahan tersebut.

C. Syarat-syarat Mengajukan Pinjaman Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan

Pinjam8

Adapun syarat-syarat untuk peminjam dana usaha desa/kelurahan

adalah:

1. Persyaratan Pemanfaatan/ Peminjam

Pada dasarnya seluruh anggota masyarakat desa/kelurahan berhak

mendapatkan pinjaman dari dana usaha desa/kelurahandengan kriteria:

a. Warga desa/kelurahan yang telah berdomisili tetap di kelurahan/desa

bersangkutan selama 5 tahun minimal.

b. Tercatat sebagai anggota aktif UEK-SP dan telah mempunyai wajib

sebesar minimal Rp. 50.000

7Dokumen UEK-SP di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Tahun 2006.
8Ibid.



c. Memiliki usaha atau rencana usaha

d. Dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun

usaha

e. Untuk pinjaman perorangan diwajibkan menggunakan agunan

f. Untuk peminjaman melaluikelompok dengan pinjaman lebih dari Rp.

1.000.000,- per anggota, maka diwajibkan menggunakan Agunan per

anggota agunan dapat diganti dengan Surat Pernyataan Kesanggupan

Tanggung Rentang oleh Kelompok (sesuai dengan kesepakatan

tanggung rentang dalam kelompok).

g. Khusus untuk pinjaman dengan nilai Rp. 30.000.000 sampai dengan

50.000.000,-, harus ada rekomendasi dari Koordinasi Daerah dan

dikoordinasikan dengan Team Leader.

h. Untuk pinjaman di atas 50.000.000 harus ada rekomendasi Team

Leader berdasarkan verifikasi lapangan.

i. Surat pernyataan kesanggupan tanggung rentang harus dibuatdi atas

kertas bermaterai dengan menyebutkan sumber dana yang akan

digunakan untuk tanggung rentang, ditandatangani oleh seluruh peserta

peminjam.

2. Kelayakan Usaha

a. Relatif cepat menghasilkan, satu siklus maksimum 18 bulan

b. Memanfaatkan sebanyak mungkin potensi yang ada di desa/kelurahan

c. Memberi manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi

masyarakat miskin



d. Dalam jangkauan kemampuan manajerial dan teknologi yang ada di

desa/ kelurahan.

3. Penetapan Suku Bunga dan Jadwal Pengembalian Pinjaman

a. Pinjaman dana usaha desa/ kelurahan oleh UEK-SP ke rekening desa

atau kelurahan dikenakan jasa atau bunga pinjaman 3% per tahun.

Dana 3% ini harus disetor oleh UEK-SP ke rekening DUD/K sesuai

dengan SP3. Jasa atau bunga pinjaman yang berasal dari UED-SP

maupun jasa bank DUD/K, harus digunakan untuk tambahan modal

DUD/K, dan tidak dapat digunakan untuk biaya operasional UEK-SP.

Tim Verifikasi, Kader Pembangunan Masyarakat, Operasional

Program, Pemegang OtoritasDesa.

b. Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah bunga dari UEK-SP

ke rekening dana usaha desa/ kelurahan disepakati melalui

musyawarah Desa/Kelurahan dan tertera pada suara perjanjian

pemberian pinjaman.

c. Penetapan jasa pinjaman dana usaha desa atau kelurahan bagi anggota

atau kelompok peminjam UEK-SP, ditetapkan melalui musyawarah

desa atau kelurahan II dan tertera dalam Berita Acara Musyawarah

Desa atau Kelurahan, dengan ketentuan minimal 10% per tahun.

d. Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah bunga tau jasa

pinjaman dari anggota/kelompok pemanfaat kepada UEK-SP

disepakati melalui musyawarah Desa/Kelurahan dan tertera pada Surat

Perjanjian Pemberian Kredit serta disesuaikan dengan jenis dan siklus

usaha.



4. Kriteria Kelompok Pemanfaat / Peminjam

Kriteria kelompok yang layak mengajukan pinjaman Dana Usaha

Desa/Kelurahan melalui UEK-SP yaitu:9

a. Mempunyai pengurusanyang jelas

b. Mempunyai anggota minimal 10 orang termasuk pengurus

c. Mempunyai aturan-aturan kelompok yang tertulis walaupun secara

sederhana

d. Mempunyai alamat sekretariat/posko yang jelas

e. Mempunyai papan nama kelompok di sekretariat atau posko

f. Mempunyai buku daftar anggota kelompok dan jenis usaha ekonomi

setiap anggota kelompok.

1) Mempunyai catatan terhadap transaksi yang dilakukan

2) Mempunyai rencana kerja walaupun sederhana

3) Mempunyai jadwal pertemuan rutin dan catatan hasil pertemuan

4) Mempunyai tabungan atau simpanan pokok

5) Mempunyai surat pengesahan dari Kades/Lurah.

5. Perguliran

a. UEK-SP dapat meminta mandat dari forum musyawarah

Desa/Kelurahan untuk mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan dalam

periode tertentu serta melakukan perguliran terhadap dana yang telah

dikembalikan dan belum disetor ke rekening Dana Usaha

Desa/Kelurahan, kepada Anggota/Kelompok Pemanfaat/Peminjam

9Dokumen UEK-SP di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Tahun 2006.



yang telah di verifikasi dan dinilai layak serta belum mendapat

pinjaman dari Dana Usaha Desa/Kelurahan pada tahap sebelumnya.

b. Perguliran dilakukan setelah Dana Usaha Desa/Kelurahan terserap

semua.

c. Bagi kelompok atau anggota peminjam yang telah melunasi pinjaman

dapat mengajukan pinjaman berikutnya dengan ketentuan dan proses

verifikasi seperti semula.

6. Agunan10

1) Keamanan agunan menjadi tanggung jawab pengelola UEK-SP.

2) Pengelola UEK-SP wajib menyediakan tempat penyimpanan dokumen

agunan, biaya yang timbul dibebankan pada dana operasional UEK-SP

atau dana operasional desa.

3) Letak agunan boleh di luar desa, dengan syarat biaya pemeriksaan

ditanggung calon peminjam.

4) Pengelola wajib membuat daftar inventaris agunan dan dipegang oleh

Pengelola UEK-SP dan Pemerintah Desa.

5) Agunan dalam bentuk barang bergerak yang dapat diterima adalah

berupa kendaraan roda empat, roda dua yang mempunyai nilai

ekonomi dengan menyerahkan surat bukti pemilikan kendaraan

bermotor (BPKB).

6) Nilai agunan barang bergerak dihitung pada akhir jatuh tempo.

10Ibid.



7) Besarnya nilai pinjaman dengan agunan barang bergerak adalah

maksimal 70% dari nilai agunan yang dihitung pada akhir

peminjaman/akhir jatuh tempo.

8) Besarnya nilai pinjaman dengan agunan barang tidak bergerak adalah

maksimal 80% dari nilai agunan.

9) Penetapan nilai agunan dilakukan oleh tim verifikasi berdasarkan

kriteria yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.

10) Mekanisme peminjaman BPKB yang diagunkan untuk kegiatan

perpanjangan STNK dan pembayaran pajak, harus dinyatakan secara

tertulis antara peminjam dengan pengelola UEK-SP yang diketahui

oleh pemegang otoritas desa/kelurahan dan setelah itu harus

dikembalikan paling lambat satu hari setelah pengurusan.

Dari uraiandi atas dapat diketahui bahwa agunan bisa diserahkan

kepada UEK-SP Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dan

menjadi tanggung jawab pihak UEK-SP Kelurahan Simpang Tiga

Kecamatan Bukit Raya.11Adapun yang bisa dijadikan agunan dalam

mengajukan pinjaman yaitu: surat-surat berharga seperti (BPKB motor

atau mobil yang asli, surat tanah yang asli, KK asli, buku nikah dan lain-

lain).

11Supriyadi (Ketua Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam, Wawancara 10 Juni
2014.


