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Program pemerkasaan masyarakat dalam program UEK–SP di Bandar
Pekanbaru Provinsi Riau bertujuan untuk memperkasakan masyarakat miskin
dan meningkatkan kwaliti hidup masyarakat miskin. Pelaksanaan program
yang tidak dirancang dengan baik menjadi punca program tidak mencapai
tujuan, iaitu agar masyarakat miskin perkasa dibidang kewangan, kemahiran
dan pengurusan usaha yang dijalankan. Program pemerkasaan masyarakat
miskin telah dilaksanakan di Bandar Pekanbaru. Hasil kajian menunjukkan
bahawa program pemerkasaan masyarakat miskin belum mencapai tujuan
yang diharapkan.Program pemerkasaan masyarakat miskin dalam UEK–
SP dijalankan dengan memberikan bantuan kewangan, kemahiran dan pe-
ngurusan, namun ketiga-tiganya belum berjaya sesuai dengan asas yang telah
ditetapkan.

Dari penyelidikan dan analisis yang telah dilakukan terhadap pemer-
kasaan masyarakat miskinmelalui Usaha Ekonomi Kelurahan–Simpan
Pinjam (UEK–SP) di Bandar Pekanbaru Provinsi Riau ditemui bahawa:

Pertama, pemerkasaan masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan
wang untuk kewangan usaha secara administratif sudah dilakukan sesuai
dengan prosedur dan proses yang berlaku, namun masih ditemui bantuan
kewangan yang diberikan digunakan untuk kegunaan yang konsumtif.
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Kedua, pemerkasaan masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan
kemahiran untuk pelaksanaan kegiatan usaha belum optimal dilakukan.
Ertinya bantuan kemahiran tidak berlaku sesuai dengan proses dan prosedur,
kerana pihak pemerkasa belum memiliki kemahiran yang mencukupi untuk
pemerkasaan masyarakat.

Ketiga, pemerkasaan masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan
pengurusan usaha belum berjalan sesuai dengan ketentuan, proses dan
prosedur yang berlaku. Ertinya bantuan atau pemerkasaan pengurusan usaha
yang dilakukan oleh pemerkasa hampir tidak ada sama sekali, kerana
kemampuan pengurusan pihak pemerkasa tidak lebih baik dari masyarakat
yang diperkasakan.

Keempat, pemerkasaan masyarakat apabila dilihat dari bentuk dan
reka bentuk kajian yang telah disusun dari teori pemerkasaan, belum berlaku
sesuai dengan harapan. Ertinya pelaksanaan pemerkasaan masyarakat sudah
berjalan namun masyarakat yang diperkasakan belum perkasa, kerana masih
banyak ditemui bahawa pengembalian kewangan usaha terjadi kemacetan
dan usaha tidak berjaya, program berjalan namun masyarakat tidak perkasa.

Kelima, pemerkasaan dalam bentuk pengawasan belum berlaku sesuai
dengan ketentuan proses dan prosedur. Ertinya setelah diberikan bantuan
kewangan usaha tidak ada lagi pemantauan dan pembinaan.

Keenam, pemerkasaan dalam bentuk pengurusan masih belum memiliki
kemahuan yang kuat dari pihak pemerkasa. Ertinya tanggung jawab yang
diberikan untuk mengelola program pemerkasaan belum dilaksanakan dengan
komitmen yang tinggi, sehingga kemahuan dari pihak pemerkasa untuk
menciptakan pemerkasaan yang berpengetahuan dan berkemahiran masih
rendah.

Apabila ditinjau dari aspek administratif semenjak program pemer-
kasaan masyarakat ini dilaksanakan, maka perkembangannya cukup baik.
Hingga masa sekarang UEK–SP di Bandar Pekanbaru berjumlah 48 UEK–
SP dengan jumlah pemanfaat kurang lebih 9,600 orang, namun secara
substantif atau tujuan program pemerkasaan belum sesuai dengan harapan.
Ertinya dari sudut kelembagaan, UEK–SP berjaya dengan baik, akan tetapi
dari sudut pemerkasaan belum optimal, kerana banyak pemanfaat yang
usahanya bangkrap walaupun dapat mengembalikan bantuan kewangan.
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Dalam pelaksanaan pemerkasaan masyarakat miskin ditemui beberapa
faktor penghindar pemerkasaan iaitu: Pertama, faktor ketidakwajaran (Role
Clarity). Ketidakwajaran atau ketidaknyamanan ini terjadi pada pemerkasa
dan yang diperkasakan kerana terikat kepada aturan-aturan yang kaku se-
hingga mereka merasa tidak bebas untuk berinovasi. Kedua, ketakutan
(Fear). Faktor ini terjadi pada masyarakat yang merasa takut tidak dapat
mengembalikan pinjaman. Ketiga, kecenderungan menggunakan cara-cara
yang sudah ada (Resistance of Change). Faktor ini berlaku dalam pengem-
bangan pemerkasaan yang menggunakan cara yang lama. Dari kesimpulan
yang telah disusun mengenaipemerkasaanmasyarakat miskindalam Usaha
Ekonomi Kelurahan–Simpan Pinjam (UEK–SP) di Bandar Pekanbaru
Provinsi Riau, dapat disarankan beberapa perkara, iaitu:

1. Pemerkasaan Masyarakat

Memilih dan menetapkan pemerkasa (Pengerusi UEK–SP) haruslah
orang yang telah perkasa dalam kewangan, kemahiran dan pengurusan.
Ertinya proses seleksi sesuai dengan tujuan, memilih dan menetapkan
orang yang akan diperkasakan harus selektif dan fleksibel.

2. Dalam upaya mengembangkan program pemerkasaan masyarakat
miskin melalui program UEK–SP, hendaknya pemerintah melakukan
pemetaan dan identifikasi terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh
penerima program UEK–SP. Sehingga dengan adanya pemetaan dan
identifikasi ini, pihak pengerusi program dapat menampung produk
yang dihasilkan oleh masyarakat miskin dan membantu proses pe-
masarannya. Upaya ini dilakukan supaya usaha yang dikerjakan oleh
masyarakat miskin semakin berjaya dan bersaing serta bisa membantu
pemenuhan keperluan keluarga.

3. Dalam upaya menghilangkan rasa ketidakwajaran atau ketidakse-
lesaan  yang dimiliki oleh masyarakat miskin yang diperkasakan,
hendaknya pemerintah memberikan arahan dan bimbingan kepada
masyarakat yang akan melakukan usaha melalui kewangan yang
dipinjam dari program UEK–SP. Arahan ini akan mengurangi keragu-
raguan masyarakat miskin dalam melakukan dan mengerjakan usaha
yang sudah dipilihnya.

4. Pemerkasaan masyarakat miskin juga harus memperhatikan faktor
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pendidikan individu yang diperkasakan. Karena tingkat pendidikan
yang dimiliki oleh individu yang diperkasakan akan sangat menentukan
dalam proses penyerapan program pemerkasaan yang dilaksanakan.
Oleh sebab itu pendidikan yang dimiliki pihak yang diperkasakan akan
memperlihatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam melak-
sanakan program pemerkasaan.

Berasaskan penyelidikan ini, sumbangan yang boleh diberikan, iaitu
pertama, rang konseptual tentang pemerkasaan masyarakat miskin harus
disesuaikan dengan kondisi masyarakat tempatan. Kedua, melalui perincian
amalan pemegang kepentingan, dimana tesis ini, dapat memberi maklumat
tentang amalan pemegang kepentingan dan pelaksanaan masyarakat. Ketiga,
kelemahan dalam penyelidikan, yang kajian ini membuka ruang penyelidikan
untuk mendalami pengurusan pemerkasaan masyarakat miskin.

Pelaksanaan pemerkasaan masyarakat miskin yang berjaya memerlu-
kan penyepaduan antara pihak yang memperkasakan dengan masyarakat
miskin yang diperkasakan. Penyelarasan antara kedua-dua belah pihak amat
diperlukan, kerana berhubungkait dan bertumpu kepada bidang berikut: a.
Bidang kewangan untuk membantu kewangan usaha yang diguna pakai untuk
kegiatan pengembangan usaha; b. Bidang kemahiran untuk membantu bagi
kepentingan menjalankan usaha; c. Bidang pengurusan untuk membantu
pengembangan usaha.

Pada akhirnya, pembanterasan kemiskinan akan terwujud apabila
pemerkasaan dijalankan sesuai dengan asas yang telah ditetapkan. Faktor
utama dalam pemerkasaan masyarakat miskin ialah faktor ketidakwajaran
(role clarity), ketakutan (fear), dan kecenderungan (resistance of change).***


