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Abstract 

 

Community empowerment is an effort to improve the capabilities and potential 

of the community, so that people can Realize identity, status and dignity to the 

maximum to survive and develop Themselves Independently both in the field of 

economic, social, political and cultural. Poverty is not only purely economic issue, 

but the end result interrelation of social factors, economic, political and cultural. 

One attempt to Overcome this problem required a process of empowerment, 

whereby empowerment of a society very diperngaruhi by various supporting factors 

such as factor Prerequisites education, health and social culture. 

Analysis of economic enterprises sustainable urban village savings and loan 

Panam new intersection was Considered good. However, the lack of guidance from 

the manager and the beneficiary to repay the loan awareness of the constraints of the 

Village Empowerment program at new intersections village. 

 

Title; Empowerment, Poverty, policy / program, and Constraints. 

 

 

 

 



2 
 

Latar Belakang 

Sejak tahun 1997, perekonomian Indonesia telah mengalami keterpurukan. Hal 

ini dipicu dan dipacu oleh krisis ekonomi (disparitas nilai tukar dolar terhadap rupiah) 

yang berdampak luas pada segala bidang diantaranyapada bidang sosial, politik dan 

budaya yang menyebabkan pembangunan mengalami distorsi yang sangat parah. 

Pendekatan sentralisasi disemua bidang pembangunan sebelum terjadinya krisis 

semakin memperparah keadaan. Akibatnya masyarakat semakin kehilangan daya 

rensponsivitas dan kreativitas dalam membangun masa depan dirinya. Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa dalam kehidupan masyarakat telah terjadi ketidak 

berdayaan (powerless) untuk menghadapi perubahan dan permasalahan disatu pihak, 

dan semakin besarnya akumulasi frustasi sosial dan kekecewaan berbagai unsur 

masyarakat dilain pihak. Akumulasi keresahan frustasi sosial ditunjukkan oleh 

semakin luasnya keresahan sosial (social iunrest), kerusuhan dan amuk massa, 

kekerasan (riot) yang sangat anarkis-destruktif, konflik sosial dan gejala disintegrasi 

sosial di berbagai wilayah di Indonesia. 

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan 

dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk mewujudkan 

tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.yang berdasarkan 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Untuk mewujudkan itu semua tentunya ada upaya-upaya yang harus dilakukan 

segenap bangsa Indonesia. Salah satunya adalah bidang ekonomi yang dimaksudkan 

untuk mensejahterakan masyarakat. Era reformasi adalah era yang paling tepat untuk 

kembali membangun perekonomian bangsa Indonesia yang sedang terpuruk dalam 

krisis ekonomi yang sangat dalam, kita ketahui bahwa keterpurukan ekonomi ini 

didasari atas tidak kokohnya pondasi ekonomi yang kita bangun selama ini.  
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Keterpurukan ekonomi ini membawa dampak pada lahirnya kemiskinan. 

Problem dasar dari kemiskinan adalah kekurangan kebutuhan dasar, 

ketidakberdayaan dan keterlibatan mayarakat luas dalam proses pengambilan 

keputusan, serta problem ketentraman dan kerawanan terhadap resiko-resiko diluar 

dirinya. 

Program K2I (Kemiskinan, Kebodahan dan Infrastruktur) yang diluncurkan 

oleh Pemerintah Propinsi Riau, merupakan terobosan baru yang merupakan cikal 

bakal pembangunan di Riau dalam rangka mengejar ketertinggalan Riau yang hampir 

pada semua lini. Mengingat kantong-kantong kemiskinan di Riau yang sebagian 

besar berada di desa, maka dipandang perlu membentuk suatu program yang benar-

benar menyentuh masyarakat lapisan bawah. Perkembangan penduduk miskin di 

Propinsi Riau dari tahun 2006 hingga tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel I.1Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi Riau 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin Persentase 

2006 376,5 Ribu Jiwa 9,9 % Dari Total Penduduk 

2007 436,6 Ribu Jiwa 11,7 % Dari Total Penduduk 

2008 661,7 Ribu Jiwa 15,6 % Dari Total Penduduk 

2009 1.008,163 Ribu Jiwa 22,19 % Dari Total Penduduk 

Sumber : Biro Pusat Statistik Tahun 2012 

Terlihat masyarakat miskin di Riau dari tahun ketahun semakin meningkat. 

Kenaikan tersebut sangat memprihatinkan mengingat Riau yang mempunyai latar 

belakang sumberdaya alam yang banyak tidak mampu membuat masyarakat nya 

keluar dari kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya perlindungan sosial 

yang efektif,sering terjadinya bencana alam, potensi konflik horizontal yang 

mengakibatkan berhentinya aktifitas ekonomi, rusaknya prasarana, memburuknya 

kualitas lingkungan, meningkatnya jumlah rumah tangga yang kehilangan rumah dan 

lain sebagainya. 
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Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka Pemerintah Pusat membuat suatu kebijakan dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan dan menindak lanjuti Keputusan Presiden Nomor 124 

tahun 2001 Tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan, maka 

Pemerintah Daerah Provinsi Riau membuat suatu komitmen mengenai masalah 

penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau, dengan mengeluarkan keputusan  

Gubernur Riau Nomor 591/IX/2004 tentang pembentukan komite penanggulangan 

kemiskinan Provinsi Riau menindak lanjuti keputusan presiden tersebut.  

Berdasarkan keputusan tersebut pemerintah Provinsi Riau membuat suatu 

program penanggulangan kemiskinan yang disebut Program Pemberdayaan Desa 

(PPD) dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa. 

PPD merupakan media pembelajaran dan pengembanagn kemampuan para 

pelaku pembangunan, serta mewujudkan masyarakat sebagai penggagas dalam 

sebuah kegatan pembangunan. Seluruh proses kegiatan PPD pada hakekatnya 

memliki tiga dimensi (Tn. 2006 : 1), yaitu: 

1. Memberikan wewwnang dan kepercayaan kepada masarakat untuk menentukan 

sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan 

secara terbuka (transparan) dan enuh tanggungjawab. 

2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk upaya 

penigkatan kesejahteraan mereka sendiri. 

3. Menyediakan dana usaha desa/kelurahan untuk mendanai kegiatan ekonomi 

masyarakat desa/kelurahan. 

Untuk mengkoordinir kegiatan ini juga sudah jelas karena sudah ada Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau yang merupakan 

forum lintas-pelaku sebagai wadah koordinasi perumusan, pembinaan, dan 

pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau. 

Forum ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Pemerintah Daerah (Provinsi dan 

Kab/Kota), Perguruan Tinggi, Dunia Usaha (Kalangan Dunia Usaha dan Lembaga 
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Keuangan), dan Masyarakat (Organisasi Kemasyarakatan, Pemuka Agama dan 

Pemuka Masyarakat. 

Adapun acuan yang dijadikan dasar hukum atau pedoman dalam melakukan 

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan PPD (Tn. 2006 : 20) adalah: 

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeintahan Daerah. 

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Daerah. 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengaturan Tata Usaha 

Keuangan Daerah. 

4. Keputusan Republik Indonesia Nomo 42  Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara. 

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksaan 

Pengandaan Barang/jasa Pemerintah. 

6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan 

Kemiskinan. 

7. Surat Edaran Mendagri Nomor 410/2918/SJ tanggal 29 Oktber 2004 tentang 

Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Transparansi dan Akuntabillitas 

Publik. 

8. Keputusan Gubernur Nomor 592/IX/2004 Tentang Pembentukan Komite 

Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Riau. 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau, Nomor 15 Tahun 2006 tanggal 14 Juni 

2006 lampiran II (Tn. 2006: 1) menyatakan bahwa  tujuan dilaksanakan PPD di 

Provinsi Riau secara khusus antara lain adalah : 

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan. 

2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan 

yang perpenghasilan rendah. 

3. Menghindarkan masyarakat dari praktek ijon. 

4. Meningkatkan kebiasaan gotong-royong dan gemar menabung secara tertib. 
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Adapun pelaksanan PPD dengan cara menyalurkan dana usaha desa/kelurahan 

kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang wujudnya terdapat dalam bentuk 

Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dan Unit Ekonomi Kota-Simpan 

Pinjam (UEK-SP). Dalam wadah UED-SP/UEK-SP terdapat satuan kerja yakni 

pengelola, otoritas, verivikasi, KPD/KPM (Kader Pembangunan Desa / Masyarakat) 

dan pengawas. Bentuk program dari PPD seperti peminjaman modal usaha dan 

simpan pinjam. Di Kota Pekanbaru dalam Kelurahan terdapat 1 LKM-UED. Di kota 

Pekanbaru jumlah penerima program ini dari tahun 2005 s/d 2008 berjumlah 20 

Kelurahan dari 13 Kecamatan, yang mana salah satunya adalah kelurahan Simpang 

Baru.  

 

Perumusan Masalah 

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 

meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masayarakat, 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. 

Pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan 

produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, 

tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, 

mendukung berkembangnya potensi masarakat melalui peningkatan peran, 

produktifitas dan efisiensi. 

Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi semata, tetapi merupakan 

hasil akhir interalasi factor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Disamping 

problem klasik mengenai kekurangan kebutuhan dasar, dimensi kemiskinan juga 

mencakup problem ketakberdayaan dan keterlibatan masarakat luas dalam proses 

pengambilan keputusan, serta problem kerentanan dan kerawanan terhadap resiko-

resiko diluar dirinya. 

Untuk penanggulangan kemiskinan, pemerintah propinsi meluncurkan sejumlah 

program seperti Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui bantuan Usaha 
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Ekonomi Kelurahan (UEK-SP), pembangunan kebun rakyat, pembangunan rumah 

layak huni, kebijakan pemberian Raskin (beras miskin), pembangunan infrastruktur 

perdesaan dan lainnya melalui satuan kerja yang ada. Namun pada kenyataannya, 

sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, bahwa adanya 

permasalahan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) melaui Usaha 

Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari Kelurahan Simpang 

Baru Kecamatan Tampan salah satunya seperti : 

BagaimanaPelaksanaan Pencapaian Tujuan Program Pemberdayaan Desa 

(PPD) melalui Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestar di 

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan? 

 

Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untukMenganalisis Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan PPD melalui Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-

SP) Panam Lestari diKelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalahSebagai bahan pengalaman yang 

berharga bagi penulis dalam mendapatkan ilmu dan pengetahuan selama melakukan 

penelitian inisebagai bahan informasi bagi para peneliti yang berminat untuk meneliti 

tentang Program Pemberdayaan Desa (PPD) dimasa-masa yang akan datang. 

 

Kerangka Berfikir  

a. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik  menurut Thomas R. Dye 1981:1 dalam Subarsono, 

(2005:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan 

(public policy is whateven governments choose to do or not to do) konsep tersebut 

sangat luas karena kebijakan publik mencakup  sesuatu yang tidak dilakukan oleh 

pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi sesuatu masalah 

publik. Definisi kebijakan publik ini memiliki makna bahwa (1) Kebijakan publik 

tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) Kebijakan publik 
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menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak di lakukan oleh badan 

pemerintah. 

 

b. Konsep Implementasi kebijakan 

Impelmentasi kebijakan menurut Subarsono (2005 : 87) suatu kebijakan 

yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh  policy makers  bukanlah jaminan 

bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel 

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat 

individual maupun kelompok atau institusi.Implementasi dari suatu program 

melibatkan upaya-upaya policy makersmemengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar 

bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. 

 

c. Konsep Pemberdayaan 

Menurut Tjandraningsih dan Tjondronegoro (1997) dalam Jurnal Ilmu-Ilmu 

Sosial (2007 : 259) pemberdayaan adalah sebagai upaya yang dilakukan dalam 

rangka pemberdayaan masyarakat harus bersifat multidimensional dan bersama-sama, 

karena dalam kenyataan mereka yang tidak berdaya secara ekonomi hampir secara 

otomatis tidak berdaya secara sosial, politik, budaya dan hukum. 

Adapun penjelasan tentang implementasi kebijakan yang telah di tetapkan oleh 

Gubernur Riau tentang Perogram Pemberdayaan Desa (PPD) dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang  antaralain: 

 

1. Tujuan program 

Adapun tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah untuk mempersepat 

penaggulangan kemiskinan berdasarkan pengembagn ekonomi masyarakat 

Desa dengan memberikan Dana Usaha Desa guna menuju kemandirian 

masyarakat Desa, apakah sudah berjalan dengan tepat sasaran. 
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2. Standarisasi Program 

Mekanisme yang harus di lakukan dalam peminjaman Dana Usaha 

Desa/kelurahan, Melihat persyaratan yang akan dilakukan oleh masyarakat  

untuk memenuhi persyaratan pinjaman Dana Usaha Desa apakah mudah untuk 

dilaksanakan didalam masyarakat atau menyulitkan masyarakat dalam 

memenuhi persyaratan tersebut. 

 

3. Pembinaan dan pemantuaan  

Didalam suatu kebijakan harus adanya pengawasan guna agar suatu kebijakan 

atau program tersebut dapat berjalan dengan baik dan diberi pembinaan 

terhadap masyrakat terhadap cara pengunaan dana Desa tersebut. 

 

4. Dampak program 

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dalam melihat dampak 

program ini apakah berpengaruh terhadap masyarakat apa tidak semenjak 

program ini dijalankan di Desa/Kelurahan. 

 

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai 

proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan 

atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu 

yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan 

menunjukan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan  

sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang 

bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun 

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan 

sosial, dan  mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian 

pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator  keberhasilan 

pemberdayaan sebagai sebuah proses. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data 

mengenai penelitian ini, dilakukan wawancara dengan narasumber (informan) yang 

berkompeten dan memahami persoalan yang diajukan. Selain itu dalam pengumpulan 

data  juga  dilakukan  analisis terhadap laporan-laporan yang sifatnya dokumenter  

dan  analisis pemberitaan media. Setelah data yang diperlukan terkumpul, data 

tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan keperluan dan kegunaannya. 

Kemudian dianalisis  baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, kemudian 

dilakukan analisis secara deskriptif. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah salah satu program yang dijalankan 

oleh Pemerintah Provinsi Riau yang bertujuan untuk mengentas kemiskinan yang 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Guberbur Riau Nomor 15 Tahun 2006 dan ini 

merupakan program Gubernur yang dikenal nama Program Kemiskinan Kebodohan 

dan Infrastrukrur (K2I). 

Fenomena kemiskinan di Riau yang bertolak belakang dengan kekayaan 

sumberdaya alam Riau mengindikasikan bahwa penduduk miskin di Riau bukanlah 

disebabkan kemiskinan alami melainkan ketidak mampuan masyarakat dalam 

kekurangan sumberdaya modal atau topongan ekonomi. 

Mengingat hal tersebut Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini berinisiatif 

untuk mencari solusinya dan akhirnya dikeluarkanlah program yang keberpihakkan 

kepada masyarakat yaitu pemberdayaan desa tersebut dalam implementasinya 

berbentuk kegiatan reguler rencana pembangunan sektoran dan kegiatan bidang 

ekonomi mikro yang berbagai tempat dikenal sebagai Usaha Ekonomi Kelurahan 

Simpan Pinjam (UEK-SP). 
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Untuk mencapai keberhasilan program, maka dilaksanakan melalui tujuan 

khusus program pemberdayaan desa sesuai dengan buku petunjuk teknis program 

pemberdayaan desa yakni sebagai berikut. 

 

1. Mendorong Kegiatan Perekonomian Masyarakat Desa 

Untuk mencapai tujuan program pemberdayan desa (PPD) ini, maka langkah 

yang dilakukan salah satunya yakni dengan mendorong kegiatan perekonornian 

masyarakat desa.Untuk mencapai keberhasilan program ini, maka dilakukan langkah-

kangkah guna melaksanakan tujuan khusus dari program pemberdayan desa (PPD). 

Untuk mendorong perekonomian masyarakat desa dilakukan melalui pemberian 

bantuan dana pinjaman dan memperluas kesempatan dan pengembangan usaha bagi 

masyarakat. 

 

2.  Meningkatkan Kreativitas Berusaha 

Meningkatkan kreativitas berusaha ini dapat dilihat dari keragaman jenis usaha 

yang dilakukan oleh pemanfaat atau nasabah, kepuasan dari para pemanfaat itu 

sendiri dalam melakukan usaha tersebut. Masyarakat yang diberikan pinjaman dana 

program akan dapat terlihat kreativitas mereka dalam berusaha dengan bagaimana 

mereka merencanakan penggunaan modal usaha yang diberikan dan bagaimana sikap 

mereka terhadap kegagalan usaha. Program pemberdayaan desa selalu diarahkan pada 

penciptaan kondisi lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati 

kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memberi kesempatan yang lebih luas kepada 

masyarakat untuk melakukan pilihan-pilihan secara bebas dan mandiri sesuai dengan 

potensi dan karakteristik yang mereka miliki. 

 

3.  Menghindarkan Masyarakat Dari Praktek Ijon 

Meminjam kepada rentenir atau tengkulak merupakan salah satu alat bagi 

masyarakat dalam mendapatkan modal untuk melakukan usaha tertentu.Kredit non 

formal dan bank keliling misalnya yang menawarkan modal bagi masyarakat yang 

ingin cepat membutuhkan modal tersebut. Namun disisi lain, bunga yang ditawarkan 
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oleh rentenir relatif lebih tinggi. Program pemberdayaan desa bertujuan untuk 

menghindarkan masyarakat dari praktek ijon dengan menawarkan modal dengan 

tingkat suku bunga yang rendah dan syarat pinjaman yang mudah serta dalam waktu 

yang tidak terlalu lama karena kehadiran program ini dapat membantu masyarakat 

yang mencari sumber modal dan tidak memberikan syarat yang sulit serta proses 

yang lama. 

 

4. Meningkatkan Kebiasaan Gotong-Royong dan Gemar Menabung. 

Menurut Agus dan Trilasono Nugroho (2008:251) kondisi sosial masyarakat 

perkotaan cenderung individualitas merupakan faktor dilematis dalam pelaksanaan 

program pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. 

Desakan ekonomi keluarga sebagai akibat dari kompleksitas kebutuhan masyarakat 

perkotaan, sering kali membuat masyarakat mengabaikan imbauan gotong-royong 

dan kerja kemasyarakatan lain dari pemerintah. 

Sementara itu, Agus dan Trilaksono Nugroho (2008:151) mengutip pendapat 

Swasono dalarn Roesdiono (1198) bahwa sistem pinjam meminjam yang 

dikembangkan oleh koperasi simpan pinjarn berdasarkan tanggung renteng 

sebenarnya merupakan pelaksanaan prinsip dan nilai menolong diri sendiri secara 

bersama-sama. Memang disamping terkesan individualistis, menolong diri sendiri 

secara sendiri-sendiri juga melewatkan kesempatan terbentuknya sinergi kekuatan 

besar berganda-ganda, yang terjadi berkat saling berkerjasama gotong-royong, isi 

mengisi, dan dukung mendukung.Sinergisme adalah paham yang mengakui adanya 

kekuatan derivative sosial budava dan sosial ekonomi yang terbentuk melalui 

pendayagunaan semangat kebersamaan. 

Menurut Prawirosentono dalam jurnal siasat ( 2007: 271) bahwa gotong-

royong sebagai akibat kekerabatan yang kental tercermin pada solidaritas dalam 

masyarakat hendaknya selalu ditingkatkan dan dapat ditranspormasikan dalarn 

berbagai unit ekonomi dan bisnis, dengan mengga1ang solidaritas dan gotong-

royong, seluruh tantangan akibat arus globalisasi dapat ditanggulangi. 
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Penutup 

Di dalam pencapaian tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Kelurahan 

Simpang Baru Kecamatan Tampan, masih kurangnya kekerabatan diantara 

masyarakat setelah adanya program dan belum mencerrninkan adanya semangat 

gotong royong dalarn menvelesaikan suatu permasalahan. 

Masih adanya masyarakat yang meminjamkan wing kepada pelepas uang 

dengan bunga tinggi seperti bank keliling, rentenir dan kredit non formal yang 

menawarkan alternatif yang mudah meskipun dengan tingkat suku bunga yang tinggi, 

sehingga masyarakat belum termotivasi untuk meningkatkan jumlah pendapatan 

mereka melalui dana yang disalurkan melalui program. 

Kurangnya bimbingan dari pihak pengelola UED/K-SP, sehingga pemanfaat 

belum sepenuhnya dapat mengelola dana pinjaman dengan baik. 

maka dari itu ada beberapa hal yang menjadi saran terhadap Analisis 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Kelurahan 

Simpang Baru Kecamatan Tampan yakni sebagai berikut: 

Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) demi tercapainya 

tujuan yang diinginkan, hendaknya tim pelaksana memberikan bimbingan dan 

pendampingan yang lebih kepada masyarakat dalam hal pengelolaan usaha. 

Sebaiknya pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan melalui UED/K-SP, 

perlu diiringi keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha sehingga dana 

pinjaman yang diperuntukkan sebagai modal usaha dapat dimanfaatkan dan dikelola 

sebaik mungkin oleh masyarakat. 

Masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dan juga yang sudah 

mendapatkan bantuan yang sama hendaknya tidak lagi meminjam uang kepada 

pelepas uang dengan bunga yang tinggi seperti bank keliling, kredit non formal, 

rentenir dan sebagainya. 
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Untuk kedepannya nanti, sebaiknya jumlah dana yang akan dipinjamkan 

rnelalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Kelurahan Simpang Baru ini perlu 

ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat 

benar-benar dapat memanfaatkan dana tersebut untuk lebih meningkatkan usaha 

mereka. 
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