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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan atau yang sering disamakan dengan cita-cita bangsa Indonesia

adalahmembentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Secara defenitif tujuan negara Indonesia tertuang dalam alinea keempat

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial1.

Rumusan alinea keempat pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan tujuan

utama negara untuk kesejahteraan rakyat. Mengenai kesejehteraan sosial dan

pemberdayaan masyarakat oleh negara dibidang perekonomian terdapat beberapa

pasal dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 33 ayat (1)

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan”2

Pasal 33 ayat (4)

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

1 Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis: telaah tentang pelaku dan kegiatan ekonomi,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 8.

2 UUD 1945, Pasal 33 ayat (1).
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Pasal 34 ayat (2)

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan

martabat kemanusiaan”

Untuk mencapai  tujuan tersebut di atas, menurut Rochmat Soemitro3

diperlukan pembangunan ekonomi yang ditujukan guna mencapai masyarakat adil

dan makmur, serta material dan spiritual yang merata untuk mencapai suatu

masyarakat yang bebas dari penindasan, bebas dari kemiskinan dan bebas dari

penjajahan.Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembagunan di bidang ekonomi

merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan

tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat

sebagai orang perorangan dan/ atau badan hukum, sangat diperlukan dana dalam

jumlah yang besar. Untuk melaksanakan hal tersebut tidaklah mudah, salah satu

faktor krusial yang umum dialami oleh masyarakat adalah faktor permodalan.

Siapapun orangnya baik pribadi maupun badan usaha tentu memerlukan dana atau

modal untuk memenuhi kebutuhannya.

Ada banyak lembaga keuangan yang dapat memberi bantuan dana, seperti

pegadaian, pasar modal, bank dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam

kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses sumber

dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut

3 Rochmat Soemitro, Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila, (Bandung: Refika Ofset,
1991), h. 178.
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disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan

yang tidak mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak

mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Kesulitan masyarakat

mengakses dana dari bank disebabkan antara lain karena jangkauan penyebaran

kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsipprudent

banking, kaharusan debitur untuk menyerahkan jaminan dan terbatasnya

kemampuan permodalan bank itu sendiri4. Hal ini tentu saja menjadi halangan

oleh para pelaku usaha yang tidak memiliki dana untuk menjalankan usahanya,

apalagi bagi masyarakat desa yang terbelakang keadaan ekonominya.

Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank ini,

lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif yang penting

dan potensial yang patut dipertimbangkan.Pilihan masyarakat terhadap lembaga

pembiayaan selain disebabkan alasan di atas juga disebabkan adanya kebutuhan

akan pelayanan yang cepat, prosedur yang tidak rumit dan persyaratan yang

mudah sehingga semua masyarakat yang ingin meminjam dana untuk modal

usaha dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Oleh sebab itu pemerintah memfasilitasimasyarakat desa untuk membentuk

suatu Lembaga Pembiayaan Desa yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa

Simpan Pinjam (UED-SP) yang kegiatan usahanya berkonsentrasi padapenyaluran

dana usaha kepada masyarakat desa dan dikelola sendiri oleh masyarakat desa

tersebut.

4 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-2, h. 3.
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Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) diatur oleh Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha

Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa:

“Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)adalah suatu lembaga

yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat

desa/ kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/

kelurahan”5

Program Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan melalui Usaha Ekonomi

Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan program kegiatan yang sejalan

dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah, dengan sasaran

utamanya adalah masyarakat miskin/ hampir miskin. Program Pengembangan

UED-SP ini dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro yang

dikelola oleh masyarakat desa sebagai pintu masuk bagi kelompok masyarakat di

pedesaan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan permodalan bagi

masyarakat miskin, utamanya kelompok masyarakat yang selama ini telah

menjadi sasaran para rentenir. Kehadiran UED-SP di pedesaan diharapkan dapat

membantu masyarakat kecil/ miskin dalam upaya mendapatkan modal usaha

dengan persyaratan yang mudah, murah dan cepat, sehingga hasilnya secara nyata

dapat memberikan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi keluarganya6.

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha
Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Pasal 5.

6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, h. 1.
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Kegiatan usaha UED-SP berkonsentrasi pada pemberian pinjaman dana

usaha pada masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya,

kegiatan usaha UED-SP diatur dalam pasal 5 Permendagri Nomor 6 Tahun 1998.

Pasal 5

a) “Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa/

kelurahan yang dinilai produktif”

b) “Menerima pinjaman uang dari masyarakat desa/ kelurahan sebagai

anggota UED-SP”

c) “Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota

UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya”

d) “Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/ perkreditan

lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam”7

UED-SP Sendayan Makmur adalah UED-SP yang terdapat di desa

Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang menjalankan

kegiatan usahanya di bidang pembiayaan masyarakat di desa sendayan, kegiatan

usahanya adalah memberikan pinjaman dana usaha kepada pemanfaat dana yang

membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya.

Pelaksanaan kegiatan usaha UED-SP Sendayan Makmur ini dalam

memberikan pinjaman dana usaha kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk

perjanjian tertulis yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian antara

UED-SP dan masyarakat pemanfaat dana ini merujuk pada ketentuan-ketentuan

yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

7 Permendagri Nomor 6 Tahun 1998, Pasal 5.



6

Pengaturan mengenai hukum perjanjian dapat ditemukan dalam sebagian

dari buku III KUHPerdata, yaitu yang secara khusus diatur mulai dari pasal 1313

yang berbunyi:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”8

Kemudian pada pasal 1338 KUHPerdata dipertegas tentang tanggungjawab

kedua belah pihak yang telah sepakat mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian,

pasal 1338 menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi meraka yang membuatnya”9

Dari rumusan tersebut berarti bahwa setiap pihak wajib mematuhi ketentuan

dalam perjanjian yang telah disepakati, apabila salah satu pihak tidak memenuhi

kewajibannya maka pihak lain dapat menuntut pihak yang tidak memenuhi

kewajibannya tersebut10.

Ketentuan perjanjian seperti ini berlaku pula pada pelaksanaan perjanjian

pinjaman dana usaha oleh UED-SP kepada masyarakat pemanfaat dana usaha

yang telah mereka sepakati sebelum pencairan dana usaha tersebut.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian antara UED-SP dengan masyarakat

pemanfaat dana sudah jelas disebutkan bahwa pihak peminjam (debitur) akan

8 Soebekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007),
Cet. ke-38, h. 338.

9Ibid, h. 342.
10 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend

Recht) dalam Hukum Perdata, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 281.
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membayar angsuran setiap bulan kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur) yang

tertuang dalam perjanjian tertulis dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun pada kenyataannya seperti halnya pada semua bidang usaha selalu

ada tantangan dan resiko dalam pemberian kredit/ pinjaman tersebut. Tantangan

dan resikonya adalah tidak semua pinjaman berjalan lancar sebagaimana mestinya

tanpa ada tunggakan kewajiban. Tunggakan kewajiban diartikan bahwa ada

sebagian pinjaman yang telah diberikan kepada debitur/ pemanfaat dana

mengalami kemacetan pembayaran11.

Laporan tahunan perkembangan pinjaman UED-SP Sendayan Makmur

tahun 2013 menunjukkan bahwa telah terjadi tunggakan sebesar 5% dari

keseluruhan pinjaman selama satu tahun. Apabila dilihat dari jumlah orang yang

menunggak ada sebanyak 28 orang dari 122 orang pemanfaat dana dengan nilai

nominal sebesar Rp.38.062.111.

Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi wanprestasi oleh pemanfaat

dana/ peminjam sebagai pihak kedua (debitur) kepada UED-SP sebagai pihak

pertama (kreditur), pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak

pertama yaitu tidak membayar angsuran bulanan yang telah disepakati dalam

perjanjian sebelum pencairan dana.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut

tentang pelaksanaan kegiatan usaha UED-SP Sendayan Makmur ini dalam bentuk

skripsi hukum dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN

11 Budi Hartono, Perlindungan Debitur KPM & KPR Menghadapi Penagihan Utang dan
Lelang Jaminan oleh Kreditur, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009), h. 1.
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DANA USAHA PADA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-

SP) SENDAYAN MAKMUR DESA SENDAYAN KECAMATAN KAMPAR

UTARA KABUPATEN KAMPAR (Studi Kredit Macet Tahun 2014)”

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang melingkupi kajian ini

seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas maka

batasan masalah tulisan ini adalahPelaksanaan Perjanjian Pinjaman Dana Usaha

Pada UED-SP Sendayan Makmur Tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman dana usaha pada UED-SP

Sendayan Makmur?

2. Apa kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dana

usaha pada UED-SP Sendayan Makmur?

3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman

dana usaha pada UED-SP Sendayan Makmur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjaman dana usaha pada UED-SP

Sendayan Makmur.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian

pinjaman dana usaha pada UED-SP Sendayan Makmur.

3. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian

pinjaman dana usaha pada UED-SP Sendayan Makmur.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan pembendaharaan ilmu

khususnya ilmu hukum bisnis.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pengelola UED-

SP dalam menjalankan kegiatan usahanya.

3. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum.

E. Metode Penelitian

Untuk mendukung susksesnya penelitian ini dalam rangka memberikan

jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan maka penulis menentukan

metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah  penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian

yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana

efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga

atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum,
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pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya,

pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukumyang berlaku dalam

masyarakat12.

Adapun dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan

perjanjian pinjaman dana usaha pada UED-SP Sendayan Makmur. Jika dilihat

dari jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian yang

digunakan adalah metode observational research dengan cara melihat langsung

kelapangan. Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat

deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang

berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman dana usaha pada UED-SP

Sendayan Makmur.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pada kantor UED-SP Sendayan Makmur di

Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Adapun alasan

penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, karena pada UED-SP Sendayan

Makmur diduga ada permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman

dana usaha kepada masyarakat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. ke-5, h. 87.



11

Subjek dari penelitian ini adalah pengelola UED-SP Sendayan Makmur

dan Masyarakat Pemanfaat Dana. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah

Pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh UED-SP Sendayan Makmur.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang

sama13. Penelitian ini yang menjadi populasi adalah pengelola UED-SP

Sendayan Makmur sebanyak 4 orang dan masyarakat pemanfaat dana sebanyak

45 orang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Adapun

yang diambil menjadi sampel adalah sebesar 61 % dari jumlah anggota beserta

ketua pengelola UED-SP Sendayan Makmur dan masyarakat pemanfaat dana.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling,

artinya peneliti menunjuk langsung pengelola UED-SP Sendayan Makmur dan

pemanfaat dana yang dapat memberikan informasi yang diharapkan.

Tabel. 1

Populasi dan Sampel

No Sub populasi Populasi Sampel Persentase

1.

2.

Pengelola UED-SP

Masyarakat Pemanfaat Dana

4

45

1

29

25 %

64 %

Jumlah 49 30 61 %

Sumber: Data Pengelola UED-SP Sendayan Makmur

13 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2003), Cet. ke-5, h. 121.
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5. Sumber data

Dalam penelitian ini ada 3 jenis data yang digunakan oleh penulis antara

lain:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber

dengan metode pengamatan (Observasi) dan wawancara (Interview)

mengenai pelaksanaan perjanjian pinjaman dana usaha oleh UED-SP

Sendayan Makmur kepada masyarakat.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum:

Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa(PPD) Provinsi Riau, Tahun

2011, Permendagri No. 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa

Simpan Pinjam, UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Data tertier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang

berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus hukum,

majalah hukum, artikel-artikel dan sebagainya14.

6. Metode pengumpulan data

Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan (Observasi)

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan

pengamatan langsung terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman dana usaha

oleh UED-SP Sendayan Makmur kepada masyarakat.

b. Wawancara (Interview)

14 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2007), h. 13.
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Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah ketua pengelola

UED-SP Sendayan Makmur dengan menggunakan metode non-struktur

yaitu penulis tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan

tetapi penulis tidak terlampau terikat pada aturan-aturan ketat. Penulis bebas

menanyakan berbagai pertanyaan kepada responden sesuai dengan

permasalahan yang sedang diteliti.

c. Angket

Angket yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada

peanfaat dana/ peminjam mengenai permasalahan yang diteliti.

d. Studi  kepustakaan

Yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

yang sedang diteliti.

7. Analisa data

Dalam penelitian ini analisa yang dilakukan adalah analisis kuantitatif

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa

yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan prilaku nyata.

Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat

khusus.Dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-

faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga

merupakan fakta dimana fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.
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F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab IPendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

Bab II Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi, gambaran umum desa

sendayan, sejarah singkat pembentukan UED-SP Sendayan Makmur, struktur

kelembagaan UED-SP Sendayan Makmur.

Bab III Tinjauan Teoritis yang meliputi pengertian perjanjian, asas-asas

perjanjian, syarat sah perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan

hapusnya perjanjian.

Bab IVPembahasan dan hasil penelitian yang meliputi, pelaksanaan perjanjian

pinjaman dana usaha pada UED-SP Sendayan Makmur, kendala-kendala yang

terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dana usaha pada UED-SP

Sendayan Makmur, penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian

pinjaman dana usaha pada UED-SP Sendayan Makmur.

Bab VPenutup yang meliputi kesimpulan dan saran.


