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Pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten
dan Bandar se-Provinsi Riau melaksanakan suatu program pembangunan
yang berhubung kait dengan pemerkasaan masyarakat,program tersebut iaitu
Program Pemerkasaan Desa (PPD). Pelaksana program ialah Badan Pe-
merkasaan dan Perlindungan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau. Program
Pemerkasaan Desa merupakanprogram pembanterasan kemiskinan sesuai
dengan Keputusan Gabenor Riau Nomor 592/IX/2004 dan program ini
telah pula dilaksanakan bermula tahun 2005 lepas, dan dilakukan sehingga
masa sekarang ini. Program Pemerkasaan Desabertujuan untuk memperkuat
penguasaan masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi yang terdapat
di dalam masyarakat.

Perwujudan Program Pemerkasaan Desa ialah dalam bentuk pem-
berian bantuan kewangan usaha yang dipahami sebagai “Kewangan Usaha
Desa/Kelurahan” untuk masyarakat miskin supaya mereka keluar dari
permasalahan ekonomi. Dengan bantuan kewangan usaha tersebut diharap-
kan usaha yang merekalakukan dapat berjaya sesuai dengan tujuan Program
Pemerkasaan Desa berkenaan. Lebih dari pada itu, PPD juga bertujuan un-
tuk; mempercepat pembanterasan kemiskinan dengan melaksanakan pe-
ngembangan ekonomi masyarakat dengan cara pemberian bantuan kewa-
ngan Usaha Desa/Kelurahan menuju kemandirian desa. Sasaran utama
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penerima PPD ialah;Desa/Kelurahan yang relatifnya memiliki lebih banyak
penduduk miskin sebagai wilayah sasaran programdan berpihak kepada
masyarakat miskin yang kekurangan kewangan usaha, tetapi mereka telah
menjalankan usaha atau baru menjalankan usaha.

Berasaskan surat keputusan Gabenor Riau No. KPTS/132/III/2005
tanggal 31 Mac 2005 dirancang dasar untuk pelaksanaan PPD yang
diwujudkan secara tegas dalam pedoman umum dan petunjuk kemahiran
serta menunjuk kawasan penerima bantuan kewangan usaha Desa/Kelurahan,
bahawa untuk mengagihkan bantuan kewangan usaha ini perlu dibentuk suatu
Lembaga Kewangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan
dalam musyawarah Desa/Kelurahan yang disebut dengan Usaha Ekonomi
Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/UEK-SP). Berasaskan keputusan
Gabenor tersebut, seterusnya terdapat beberapa kelurahan di Bandar
Pekanbaru yang sudah menjalankan program pemerkasaandalam Program
Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK–SP).

Dalam melaksanakan Program Pemerkasaan Desa (PPD) harus sesuai
dengan obyektif yang telah ditetapkan iaitu mempercepat pembanterasan
kemiskinan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh itu Program
UEK-SP sebagai bahagian fasilitiyang diagihkan oleh pemerintah Propinsi
Riau dan Bandar Pekanbaru dalam usaha pembanterasan kemiskinan
diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari PPD tersebut. Perkara tersebut
terlihat dari tujuan yang ingin dicapai oleh program UEK-SP dalam me-
wujudkan suatu upaya pemerkasaan masyarakat iaitu: menjalankan kewangan
usaha kelurahan berasaskan prinsip-prinsip PPD dan bertanggung jawab
terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam petunjuk kemahiran
program PPD.

Kemiskinan yang mendera Bangsa Indonesia berlangsung cukup lama,
mulai dari masa awal kemerdekaan sehingga masa sekarang ini. Permasalahan
kemiskinan di Indonesia disebab oleh banyak faktor iaitu: faktor budaya,
faktor struktural dan faktor lainnya. Oleh itu, harus dibuat program pem-
bangunan dalam rang pembanterasan kemiskinan, sehingga masyarakat miskin
boleh dikurangkan bilanganya dari masa ke masa.Seiring dengan berjalannya
masa pemerintah dan masyarakat miskin menyedari bahawa pembanterasan
kemiskinan harus sentiasa diupayakan.
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Pencapaian sasaran pembanterasan kemiskinan diupayakan oleh semua
pihak, baik yang dilakukan oleh pemerintah mahupun oleh swasta ataupun
oleh masyarakat berkenaan.Dalam lingkup makro pembanterasan kemiskinan
yang dilakukan oleh pemerintah sumber kewangan ialah dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahun.Dalam
melakukan pembanterasan kemiskinan tersebut APBN berfungsi sebagai:
Pertama, alokasi sumber-sumber ekonomi yang mencakup bantuan peme-
rintah berupa sarana dan prasarana. Kedua, pengagihan melalui penyebaran
kegiatan pembangunan dan hasilnya ke pelbagai daerah. Ketiga, stabilisasi
untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan pembangunan sehingga ke
daerah-daerah.

Program-program pembanterasan kemiskinan secara nasional telah
dijalankan semenjak pemerintahan Indonesia berdiri dan terus dilakukan
sehingga masa ini. Program pembanterasan kemiskinan tersebut makin sering
dilakukan terutama selepas beralihnya sistem pemerintahan dari sentralistik ke
desentralistik, iaitu peranan pemerintah daerah lebih kuat berbanding dengan
peranan pemerintah pusat.Program pembanterasan kemiskinan di Provinsi Riau
dilaksanakan dalam program K2I (Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur).
Program K2I salah satunya ialah, Program UEK–SP atau UED–SP yang
bermula pada tahun 2005 hingga masa sekarang ini. Pada Bandar Pekanbaru
program UEK–SP ini dilaksanakan berperingkat dan hingga masa ini, seluruh
kelurahan telah memiliki program UEK–SP.Program pemerkasaan masyarakat
melalui UEK–SP ada yang berjaya ada pula yang mengalami kegagalan. Pada
umumnya yang berjaya dari segi perkembangan UEK–SP namun tujuan
pemerkasaan masyarakat kurang yang berjaya. Realiti ini dapat dilihat dari
perkembangan masyarakat yang diperkasakan. Perkembangan pemerkasaan
yang telah dilaksanakan melalui program UEK–SP, dilihat dari pertumbuhan
secara kuantiti dan perkembangan secara kualiti, pada masing-masing usaha
yang dijalankan oleh masyarakat dari bantuan kewangan, kemahiran dan
pengurusan yang diberikan oleh pihak pemerkasa iaitu UEK–SP.

Dengan pemerkasaan yang telah dijalankan dalam UEK–SP, maka
perkembangan dan kejayaan usaha boleh dilihat dari tingkat keperkasaan
masyarakat dan kemudahan dalam pengembalian bantuan kewangan usaha
dan usahanya boleh berjaya. Dalam penyelidikan ini kriteria berjaya atau
bankrap boleh dilihat antaranya:
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1. Pemanfaat atau pihak yang diperkasakan (pelaku usaha kecil) dapat
menjelaskan semula kewangan usaha yang telah diberikan dan usaha
yang mereka jalankan berjaya sesuai tujuan, iaitu kurang lebih 5 peratus.

2. Pemanfaat atau pihak yang diperkasakan (pelaku usaha kecil) dapat
menjelaskan semula kewangan usaha yang telah diberikan tetapi usaha
yang mereka jalankan tidak berjaya sesuai tujuan, iaitu kurang lebih
20 peratus.

3. Pemanfaat atau pihak yang diperkasakan (pelaku usaha kecil) dapat
menjelaskan semula kewangan usaha yang telah diberikan tetapi usaha
yang mereka jalankan bangkrap, iaitu kurang lebih 20 peratus.

4. Pemanfaat atau pihak yang diperkasakan (pelaku usaha kecil) tidak
dapat menjelaskan semula kewangan usaha yang telah diberikan tetapi
usaha yang mereka jalankan berjaya sesuai tujuan, iaitu kurang lebih
10 peratus.

5. Pemanfaat atau pihak yang diperkasakan (pelaku usaha kecil) tidak
dapat menjelaskan semula kewangan usaha yang telah diberikan dan
usaha yang mereka jalankan kurang berjaya, iaitu kurang lebih 20
peratus.

6. Pemanfaat atau pihak yang diperkasakan (pelaku usaha kecil) tidak
dapat menjelaskan semula kewangan usaha yang telah diberikan dan
usaha yang mereka jalankan bankrap, iaitu kurang lebih 25 peratus.

Dalam penyelidikan ini hanya empat kriteria, iaitu: dapat mengem-
balikan dan tidak dapat mengembalikan dan usaha berjaya dan bankrap.
Maka untuk memperoleh informasi dalam pemerkasaan masyarakat dalam
Program UEK–SP di Bandar Pekanbaru, dilakukan penyebaran soal selidik
kepada responden yang sudah dipilih. Responden yang memberikan tang-
gapan berasal dari pihak yang memperkasakan dan pihak yang diperkasakan.
Oleh itu, guna mengetahui hasil tanggapan responden terhadap perkembangan
pemerkasaan masyarakat dalam Program UEK–SP dapat dilihat pada
jadual5.1 berikut ini:
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Jadual 5.1  Tanggapan Responden tentang PerkembanganPemerkasaan
Masyarakat Dalam Program UEK–SP di Bandar Pekanbaru

Hasil penyebaransoal selidik seperti yang tertera pada jadual5.1 dapat
dilihat tanggapan respondenuntuk menganalisis perkembangan program
pemerkasaan masyarakat miskin dalam Program UEK–SP. Secara relatifnya
tanggapan responden yang berasal dari pengerusi dan pemanfaat yang ada di
seluruh wilayah kajian pada Bandar Pekanbaru, memberikan tanggapan bahawa
pinjaman dapat dikembalikan tetapi usaha yang dikelolanya kurang berjaya.

Wilayah 

Kajian 

Jenis 

Responden 

Kriteria Tanggapan Jumlah 
Berjaya dan 

mengembalika
n kewangan 

usaha 

Tidak berjaya 
dan tidak dapat 
mengembali-kan 
kewangan usaha 

Dapat 
mengembali-kan 
kewangan usaha 

dan usaha 
bankrap 

Tidak dapat 
mengembali-

kan kewangan 
usaha dan 

usaha bankrap 
 

Kecamatan 

Tampan 

Pengerusi 10(25.00) 12(30.00) 18(45.00) - 40(100.00) 

Pemanfaat 20(25.00) 11(13.70) 34(42.50) 15(18.70) 80(100.00) 

Kecamatan 

Sukajadi 

Pengerusi 18(45.00) 8(20.00) 14(65.00) - 40(100.00) 

Pemanfaat 12(15.00) 24(30.00) 30(37.50) 14(17.00) 80(100.00) 

Kecamatan 

Payung 

Sekaki 

Pengerusi 12(30.00) 8(20.00) 20(50.00) - 40(100.00) 

Pemanfaat  18(22.50) 15(18.70) 40(50.00) 7(8.70) 80(100.00) 

Kecamatan 

Senapalan  

Pengerusi 14(35.00) 10(25.00) 16(40.00) - 40(100.00) 

Pemanfaat 27(33.70) 13(16.30) 40(50.00) - 80(100.00) 

Kecamatan 

Pekanbaru 

Kota  

Pengerusi 11(27.50) 9(22.50) 20(50.00) - 40(100.00) 

Pemanfaat  15(18.70) 10(12.50) 38(47.50) 17(21.30) 80(100.00) 

Kecamatan 

Lima Puluh 

Pengerusi 7(17.50) 10(25.00) 23(57.50) - 40(100.00) 

Pemanfaat  13(16.30) 32(40.00) 35(43.70) - 80(100.00) 

Kecamatan 

Sail 

Pengerusi 12(30.00) 8(20.00) 20(50.00) - 40(100.00) 

Pemanfaat  15(18.70) 27(33.70) 30(37.50) 8(10.00) 80(100.00) 

Kecamatan 

Tenayan Raya  

Pengerusi 9(22.50) 17(42.50) 14(35.00) - 40(100.00) 

Pemanfaat  20(25.00) 26(32.50) 30(37.50) 4(5.00) 80(100.00) 

Kecamatan 

Bukit Raya  

Pengerusi 11(27.50) 5(12.50) 24(60.00) - 40(100.00) 

Pemanfaat 7(8.70) 18(22.50) 35(43.70) 20(25.00) 80(100.00) 

Kecamatan 

Marpoyan 

Damai 

Pengerusi 7(17.50) 10(25.00) 23(57.50) - 40(100.00) 

Pemanfaat 7(8.70) 33(41.30) 35(43.70) 5(6.30) 80(100.00) 

Kecamatan 

Rumbai 

Pengerusi 20(50.00) 7(17.50) 13(32.50) - 40(100.00) 

Pemanfaat  8(10.00) 30(37.50) 42(52.50) - 80(100.00) 

Kecamatan 

Rumbai 

Pesisir  

Pengerusi 18(45.00) - 22(55.00) - 40(100.00) 

Pemanfaat  37(46.30) - 41(51.30) 2(2.50) 80(100.00) 
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Hal ini mendedahkan bahawa perkembangan pemerkasaan masya-
rakat miskin dalam Program UEK–SP di Bandar Pekanbaru lebih kepada
kemampuan masyarakat miskin dalam mengembalikan semula bantuan
kewangan usaha, namun usaha yang dijalaninya tidak berjaya. Realiti ini
wujud hampir di semua pelaksanaan pemerkasaan masyarakat melalui
Program UEK–SP di Bandar Pekanbaru. Kemampuan masyarakat dalam
mengembalikan semula bantuan kewangan usaha yang diberikan tidak terlepas
dari adanya kemahuan masyarakat miskin untuk dapat mengembalikan wang
yang dipinjamnya.

Walaupun dalam proses pengembalian yang terjadi tidak berjalan sesuai
dengan harapan, tetapi masyarakat tetap komited untuk dapat mengembalikan
semula bantuan kewangan yang sudah diterimanya. Sebab masyarakat miskin
juga takut akanhukuman yang diberikan apabila tidak mampu mengem-
balikan semula kewangan yang sudah dipinjamnya.

Perkembangan ini tentunya membuat Program UEK–SP dapat
dilaksanakan untuk masyarakat miskin lainnya. Dalam perkara ini wujud
peluang yang sama pada setiap masyarakat miskin untuk bolehmemperoleh
bantuan kewangan usaha yang disediakan dalam Program UEK–SP. Namun
efek negatifnya ialah ketidakmampuan masyarakat miskin yang sudah menjadi
pemanfaat untuk memajukan usaha yang sudah dilakukan. Realiti ini wujud
kerana pemanfaat tidak dapat menerima secara penuh bantuan kewangan
usaha yang diberikan. Kerana mereka harus membahagi hasilnya kepada
rekananjoint yang sudah dipilih untuk dapat membantu dalam pemenuhan
persyaratan yang ditetapkan sebagai calon penerima Program UEK–SP.
Sehingga kewangan usaha yang diterima dibahagi sesuai dengan hasil
rundingan antara masyarakat miskin sebagai pemanfaat dengan rekan
usahanya.

Keadaan ini membuat masyarakat miskin sebagai pemanfaat tidak
dapat sepenuhnya menggunakan kewangan usaha yang dimiliki untuk
membangun usaha yang dijalankan. Perkara ini bolehsahajaberpunca
daripada kewangan yang dimiliki tidak cukup untuk mengembangkan usaha.
Akhirnya banyak pemanfaat yang menggunakan kewangan tersebut untuk
memenuhi keperluankos sara hidup dan bakinya digunakan untuk kos usaha
yang dijalankan. Realiti ini jugalah membuat usaha masyarakat miskin sebagai
pemanfaat tidak dapat berjayasesuai dengan harapan.
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Kerjasama yang dibina antara masyarakat miskin sebagai pemanfaat
dengan rekan usahanya merupakan suatu hal yang harus dilakukan, supaya
mereka dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Secara amnya
masyarakat miskin yang merupakan pemanfaat Program UEK–SP tidak
memiliki persyaratan usaha dan ikat jamin seperti yang telah ditetapkan.

Kondisi ini membuat masyarakat miskin harus melakukan kerjasama
dengan masyarakat lainnya yang memiliki usaha dan jaminan dalam upaya
mendapatkan bantuan kewangan usaha dari Program UEK–SP. Setelah
kewangan usaha diterima, masyarakat miskin sebagai pemanfaat akan
membahaginya dengan rekan tersebut sesuai dengan rundingan bersama.
Bantuan kewangan usaha yang diterima tersebut, masyarakat miskin
berusaha untuk menggunakan dalam memajukan usaha yang dijalankan.

Oleh itu, dengan kewangan usaha yang terhad, masyarakat miskin
memang cukup sukar untuk bolehmemajukan usaha mereka. Bahkan terkadang
usaha yang dijalankan mereka bangkrap akibat tidaknya adanya kemampuan
pengurusan dan kemahiran yang baik.Dengan kerjasama yang dijalin terhadap
rekan kongsi usaha tadi, kewangan usaha yang diterima tetap dapat
dikembalikan. Kerana rekan kongsi usaha yang sama-sama menerima
kewangan juga membantu masyarakat miskin untuk boleh mengembalikan
semula bantuan kewangan usaha yang sudah diterimanya. Realiti ini membuat
masyarakat miskin sebagai pemanfaat tetap dapat mengembalikan kewangan
usaha yang dipinjamnya, meskipun usaha yang mereka jalankan tidak berjaya.

Untuk upaya memperdalam hasil kajian tentang perkembangan pe-
merkasaan masyarakat dalam Program UEK–SP yang dilihat dari pem-
bahasan perkembangan pemerkasaan masyarakat, penyelidik melakukan
temu bual dengan informan yang sudah ditetapkan. Informan yang dipilih
berasaskan keperluanpenyelidik untuk memperolah data dan maklumat yang
diperlukan dalam mencari keterangan tentang perkembangan pemerkasaan
masyarakat melalui Program UEK–SP.

Berasaskan kepada maklumat yang diterima daripada informan,
diharapkan boleh menjadi croos cek terhadap data atau maklumat yang sudah
diperoleh melalui hasil penyebaran soal selidik kepada responden yang sudah
terpilih. Oleh itu, berikut akan disampaikan hasil temu bualdengan beberapa
informan tentang perkembangan pemerkasaan masyarakat melalui Program
UEK– SP, iaitu:
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“Perkembangan pemerkasaan masyarakat melalui Program UEK–SP
yang dilakukan di Bandar Pekanbaru masih fluktuatif. Dimana ada wilayah
pelaksanaan yang mengalami perkembangan yang penting tetapi ada juga
wilayah pelaksanaan yang tidak mengalami perkembangan. Kondisi ini
memerlukan evaluasi dan kajian secara komprehensif untuk dapat menentukan
keberlanjutan pelaksanaan Program UEK–SP dimasa yang akandating”.
(Temu bual dengan Koordinator Daerah Program UEK – SP).

Hasil temu bual ini memberikan pendedahan bahawa perkembangan
pemerkasaan masyarakat miskin melalui Program UEK–SP di Bandar
Pekanbaru berjalan dengan fluktuatif. Ertinya adanya suatu kawasan yang
mengalami perkembangan usaha yang tinggi, tetapi ada juga kawasan yang
kurang mengalami kemajuan usaha dari setiap pemanfaatnya.

Perkara ini amnya berpunca oleh ketidakmampuan pemanfaat dalam
menggunakan bantuan kewangan usaha yang dimilikinya untuk memajukan
usahanya. Realiti yang ada memang masyarakat kurang memiliki kema-
hirandan pengetahuan tentang pengurusan usaha sehingga sukar untuk me-
ramalkan peluang keberjayaan usaha sedang ditekuni.

Mereka hanya mendirikan atau membuat usaha hanya berasaskan
insting dan kemudahan usaha yang mereka ketahui. Secara relatifnya tidak
ada perhitungan peluang usaha yang jitu dari usaha yang mereka lakukan.
Kondisi ini membuat usaha yang dijalankan oleh masyarakat miskin sebagai
pemanfaat amnya sama dan memiliki persaingan diantara sesama masyarakat
miskin itu sendiri.

Perkara ini tentunya terjadi pertembungan usaha antara sesama mas-
yarakat miskin terbabit. Seharusnya pengerusi Program UEK–SP juga boleh
melakukan pemetaan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh mas-
yarakat miskin, supaya tidak terjadi kesamaan usaha antara mereka. Apabila
memiliki usaha yang sama, maka akan ada pertembungan usaha diantara
sesama masyarakat miskin yang merupakan pemanfaat Program UEK–SP.

“Setiap pemanfaat mengalami perkembangan usaha yang berbeza-beza
dari kewangan usaha yang diterimanya. Dimana pemanfaat yang
mampu menggunakan kewangan usahanya dengan baik, maka usahanya
akanberjaya. Sedangkan masyarakat pemanfaat yang tidak dapat
menggunakan modal usahanya dengan baik, maka usahanya tidak akan
berjaya”. (Temu bual dengan Ketua Program UEK –SP).
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Hasil temu bualmemberikan pendedahan bahawa setiap pemanfaat
Program UEK–SP mengalami kemajuan usaha yang berbeza.Kerana hal itu
terpulang kepada kemampuan yang dimiliki oleh pemanfaat untuk dapat
menggunakan kewangan usahanya. Dengan kemampuan kemahirandan
pengurusan usaha yang berbeza membuat pemanfaat memiliki cara yang
berbeza pula dalam memajukan usahanya. Pemanfaat yang berhasil
memajukan usahanya, oleh itu pemanfaat mampu melihat peluang usaha yang
lebih berkesan. Dimana dengan bantuan kewangan usaha yang diterimanya
dapat dimanfaatkan untuk koskegiatan usaha yang dijalankan. Dalam perkara
ini bantuan kewangan usaha yang diterimanya benar-benar dapat ter-
manfaatkan untuk membangun dan memajukanusaha yang dijalankan.

Selain itu, pemanfaat yang berhasil memajukan usaha yang dikerja-
kannya tidak lepas dari kemampuan mereka memilih usaha yang tepat untuk
dimajukan. Atau kemampuan pemanfaat dalam membangun usaha mereka
yang sudah ada untuk tetap terus bertahan sesuai dengan keperluancostumer.
Sedangkan bagi para pemanfaat yang usahanya bankrapsecara amnya
berpunca oleh ketidakmampuan pemanfaat dalam menggunakan bantuan
kewangan usaha yang mereka terima dalam memajukanusaha yang sudah ada.

Upaya yang semestinya dibiayai oleh bantuan kewangan usaha yang
diterima dalam Program UEK–SP, ternyata tidak memperoleh rangsangan
kewangan yang maksimal. Realiti ini yang akhirnya membuat usaha yang
mereka tidak berjaya. Selain itu, keputusan yang salah dalam memiliki usaha
juga menjadi punca kegagalan usaha yang dijalankan oleh pemanfaat.
Sehingga para pemanfaat harus bersaing dengan para pengusaha yang terlebih
dahulu telah matang berwirausaha dan memiliki kewangan yang kuat.

“Kemampuan masyarakat pemanfaat untuk mengembangkan usahanya
sangatlah rendah, kerana ketidakmampuan kemahiran dan pengurusan
usaha yang dimiliki. Kondisi ini membuat perkembangan usaha yang
dimiliki oleh pemanfaat ada yang berjaya, tetapi ada juga yang tidak
dapat berjaya sesuai dengan harapan. Fakta ini menunjukkan bahawa
pemanfaat Program UEK–SP belum dapat sepenuhnya memanfaatkan
bantuan kewangan usaha yang diterimanya”. (Temu bual dengan Otoriti
Program UEK –SP)

Hasil temu bual ini mendedahkan bahawakemampuan pemanfaat
Program UEK–SP sangatlah berbeza dalam memajukan usahanya. Dimana
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tidak dapatdielakkan bahawarendahnya taraf pendidikan, kemahiran dan
kemampuan pengurusan usaha membuat pemanfaat sukar memajukanusaha
yang mereka jalankan. Secara amnya pemanfaat tidak berterusan dalam
menjalankan usaha yang telah dibuatnya. Pemanfaat terlalu banyak men-
dengarkan saranan-saranan yang diberikan pihak luar dalam memajukan
usaha yang dijalankan, seperti pendamping, teman dan sebagainya.

Kondisi ini membuat masyarakat tidak berterusan dan komited dalam
memajukanusaha yang dijalankan. Dalam proses memajukanusahanya selalu
mengalami perubahan-perubahan dari semasa ke semasa, sehingga bantuan
kewangan usahanya habis digunakan namun usaha yang dilakukan tidak juga
berjaya.

Selain itu juga rendahnya kemahiran dalam berwirausaha membuat
pemanfaat sukar untuk melihat peluang usaha yang dimiliki. Pada akhirnya
semua peluang usaha yang wujud terlepas begitu sahaja tanpa ada kemajuan
usaha yang bererti. Seterusnya bahawa rendahnya kemampuan pengurusan
usaha juga sangat memberikan impak yang besar bagi perkembangan usaha
yang dilakukan oleh pemanfaat.

Dalam perkara ini tidak semua pemanfaat mampu menjalankan usaha
dengan baik. Kerana apabila keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya,
pemanfaat lebih banyak menggunakan keuntungan untuk memenuhi keperluan
hidupnya, tanpa memperhitungkan keperluankewanganmasa hadapan. Oleh
itu,usaha pemanfaat yang berjaya pada peringkat awal, namun kerana
ketidakmampuan menguruskan pulangan usaha yang diterimanya membuat
usahanya menjadi bangkrap.

“Ketidakmampuan usaha pemanfaat berjaya tidak sepenuhnya kerana
kewangan yang sedikit diterima. Namun latar belakang pendidikan dan
pengalaman yang dimiliki pemanfaat juga menjadi faktor bahawa
masyarakat miskin di Bandar Pekanbaru tidak semuanya dapat diper-
kasakan. Kerana realitinya adanya usaha pemanfaat yang berjaya dan
ada pula usaha pemanfaat yang tidak berjaya”. (Temu bual dengan
Pendamping Program UEK –SP)

Hasil temu bual ini membawa makna bahawa perkembangan usaha
yang dimiliki oleh pemanfaat tidak terlepas dari faktor pendidikan dan
pengalaman yang dimiliki oleh pemanfaat. Kerana kedua faktor ini menjadi
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penentu apabila pemanfaat ingin keluar dari deraan kemiskinannya. Kerana
pendidikan yang dimiliki pemanfaat akan memberikan sokongan kepada
pemanfaat untuk bolehmenguruskan usahanya dengan baik, walaupun
pengetahuan akan usaha yang dikerjakan masih sangatlah rendah. Tetapi
dengan pendidikan yang dimiliki pemanfaat akan berfikir dan mahu belajar
bagaimana memajukanusaha yang dijalankan.

Misalnya ada pemanfaat yang tidak memiliki pengetahuan akan usaha
jualan makanan, tetapi dengan pendidikan yang dimiliki pemanfaat tersebut
boleh belajar mengembangkan usaha jualan makanan terbabit. Kemampuan
berfikir yang dimiliki pemanfaat ini membuat usaha jualan makan yang
dijalankannyaberjaya dan memberikan pendapatan yang tinggi kepada
kehidupan keluarganya. Para pemanfaat yang boleh menggunakan kemam-
puan berfikirnya untuk membantu mereka dalam memajukanusahanya.
Namun bagi pemanfaat yang berpendidikan rendah tentunya sukar untuk
berfikir dalam upaya mengembangkan usaha yang dimilikinya, sehingga
kebanyakan usaha mereka tidak berjaya.

“Perkembangan usaha yang kami jalankan memang tidak berjalan
dengan baik atau lancar, sehingga memerlukanmasa untuk bolehberjaya
dan menjadi tumpuan hidup keluarga kami. Oleh itu, dalam menilai
perkembang tidak hanya dilihat secara kasat mata dan masa tertentu
sahaja, tetapi diperlukan pengamatan dari masa ke masa yang boleh
menilai perkembangan usaha yang dijalankan oleh para pemanfaat.
Walaupun perkembangannya kecil, namun sebagian pemanfaat
merasakan perkembangan usaha yang mereka jalankan”.. (Temu bual
dengan Pemanfaat Program UEK –SP.

Hasil temu bual ini mendedahkan bahawa perkembangan usaha yang
dijalankan oleh pemanfaat jangan hanya dinilai satu masasahaja, kerana
perkembangan usaha yang dimiliki oleh masyarakat mengalami kemajuan
yang sangat lambat. Oleh itu, penilaian terhadap perkembangan usaha yang
dilakukan oleh pemanfaat jangan hanya dinilai dari satu masa sahaja. Tetapi
harus dilakukan berterusan dalam upaya menelaah kemajuan usaha yang
dijalankan oleh pemanfaat.

Dengan kemampuan pemanfaat yang rendah tentunya memerlukan
masayang cukup dalam memajukanusahanya. Secara relatifnya tidak boleh
dengan masa yang sedikit dapat menilai memajukanusaha yang dijalankan
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oleh pemanfaat. Selain itu, penilaian memajukanusaha jangan hanya dilihat
dari kemampuan pemanfaat dalam mengembalikan semula bantuan kewangan
usaha yang telah dipinjamnya. Tetapi dari keseluruhan kegiatan usaha yang
dijalankan oleh pemanfaat.

Realitinya ada sebahagian besar pemanfaat lebih bertumpu untuk
mengembalikan semula bantuan kewangan usaha yang sudah dipinjamnya,
sehingga mereka tidak menggunakan kewangan usaha tersebut sepenuhnya
untuk memajukanusaha. Dalam perkara ini pemanfaat membahagi kewangan
yang diterima untuk tetap dapat mengembalikan semula bantuan kewangan
usaha yang sudah dipinjamnya. Kerana pemanfaat masih memiliki rasa takut
untuk menerima hukuman apabila tidak dapat mengembalikan bantuan
kewangan usaha yang telah dipinjamnya.

Oleh itu, usaha yang boleh dilakukan ialah dengan membahagi bantuan
kewangan usaha yang dipinjamnya dan mempersiapkan kewangan usaha itu
untuk mengembalikan semula pinjaman yang diperoleh sambil menunggu
usaha yang dijalankanberjaya. Apabila usaha yang dijalankan tidak berjaya,
biasanya pemanfaat akansukar dalam mengembalikan kewangan usaha yang
sudah dipinjamnya. Meskipun mereka tetap komited untuk mengembalikan
semula bantuan kewangan usaha yang sudah dipinjamnya, walaupun usaha
yang mereka kerjakan tidak berjaya.***


