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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Sejarah
Sejarah singkat Kabupaen Merangin ini diakses penulis melalui kunjungan
laman situs web http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/
15/name/jambi/detail/1502/merangin pada tanggal 16 Oktober 2015. Dalam situs
tersebut dikemukakan bahwa berdasarkan keputusan sidang Komite Nasional
Indonesia (KNI) Sumatera di Bukit Tinggi pada tahun 1946 ditetapkan bahwa
Pulau Sumatera dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera
Utara, Sub Provinsi Sumatera Tengah dan Sub Provinsi Sumatera Selatan.
Kemudian dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1946 sub provinsi
tersebut ditetapkan menjadi provinsi di mana daerah Karesidenan Jambi yang
terdiri dari Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Merangin tergabung dalam
Provinsi Sumatera Tengah. Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1958
maka dibentuklah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi yang terdiri dari Kabupaten
Batang Hari, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci.
Dalam perjalanan sejarah, dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I
Jambi yang sekaligus juga dibentuknya Kabupaten Merangin (wilayahnya saat ini
adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo Tebo)
yang beribukota di Bangko. Kemudian ibukota Kabupaten Merangin dipindahkan
ke Muara Bungo yang diputuskan melalui sidang DPRD.
Selanjutnya, dengan adanya gerakan PRRI tahun 1958 kantor Bupati
Merangin dibakar dan dibangun kembali pada tahun 1965 sebagai persiapan
Kantor Bupati Sarolangun Bangko. Setelah berdirinya Kabupaten Sarolangun
Bangko melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 maka pusat pemerintahan
ditempatkan di Bangko dan juga menempati bangunan tersebut. Setelah itu pindah
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ke Kantor yang baru di jalan Jendral Sudirman Km2, sedangkan kantor lama
menjadi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.
Dengan adanya pemekaran wilayah sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LN tahun
1999 Nomor 182, TLN Nomor 39030) maka wilayah Kabupaten Sarolangun
Bangko dimekarkan menjadi Kabupaten Sarolangun yang beribukota di
Sarolangun dan Kabupaten Merangin beribukota di Bangko.
b. Kondisi Geografi
Berdasarkan data BPS Kabupaten Merangin (2014) bahwa Kabupaten
Merangin merupakan salah satu kabupaten dari 12 (duabelas) kabupaten/kota
yang berada di Provinsi Jambi dengan pusat pemerintahan berada di Kota Bangko
yang jaraknya dari Kota Jambi (Ibukota Propinsi Jambi) ± 256 km atau ± 5 jam
perjalanan melalui transportasi darat. Secara geografis Kabupaten Merangin
terletak antara 101°032’39” – 102°038’35” Bujur Timur dan 103°9’23” –
204°6’9” Lintang Selatan.
Berdasarakan

Undang-Undang

Nomor

54

Tahun

1999

tentang

Pembentukan Dan Pemekaran Wilayah Dilingkup Propinsi Jambi bahwam secara
administrasi batas wilayah Kabupaten Merangin yaitu:
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kerinci
Kondisi topografi Kabupaten Merangin secara umum terbagi dalam 3
bagian, yaitu dataran tinggi, dataran sedang dan dataran rendah. Ketinggian
berkisar antara 10 – 2.935 meter (m) diatas permukaaan laut (dpl), dengan
bentang alamnya yang rata-rata bergelombang. Dataran rendah terletak pada
ketinggian 10 – 100 meter dpl dengan luas 41,20% luas Kabupaten Merangin.
Wilayah dataran sedang yang terletak antara 100 – 500 mdpl seluas 35,79 % luas
Kabupaten Merangin, sedangkan dataran tinggi yang terletak lebih dari 500 mdpl
seluas 23 % dari luas Kabupaten Merangin.
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Luas wilayah Kabupaten Merangin adalah 7.679 km² yang terdiri dari 24
kecamatan dengan luas wilayah terbesar berada berada di Kecamatan Jangkat
yaitu sebesar 967,23 km² atau sebesar 12,60 persen dari total luas wilayah
Kabupaten Merangin diikuti oleh Kecamatan Tabir Barat dan Kecamatan Lembah
Masurai masing-masing sebesar 739,40 km² dan 688,99 km². Untuk wilayah
dengan luas terkecil yaitu berada di Kecamatan Renah Pamenang sebesar 107,58
km² atau sebesar 1,40 persen dari total luas wilayah Kabupaten Merangin diikuti
oleh Kecamatan Tabir Timur sebesar 108,75 km² dan Batang Masumai sebesar
111,34 km² seperti yang terlihat pada Tabel 4.1 di bawah berikut ini:
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Persentase
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Kecamatan

Luas Wilayah (km²)

Jangkat
967,23
Sungai Tenang
593,46
Muara Siau
655,06
Lembah Masurai
688,99
Tiang Pumpung
274,86
Pamenang
346,54
Pamenang Barat
199,55
Renah Pamenang
107,58
Pamenang Selatan
167,47
Bangko
168,39
Bangko Barat
196,47
Batang Masumai
111,34
Nalo Tantan
206,58
Sungai Manau
295,50
Renah Pembarap
272,86
Pangkalan Jambu
427,05
Tabir
333,33
Tabir Ulu
219,64
Tabir Selatan
196,25
Tabir Ilir
158,92
Tabir Timur
108,75
Tabir Lintas
115,38
Margo Tabir
128,30
Tabir Barat
739,50
Jumlah
7679,00
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2014

Persentase (%)
12,60
7,73
8,53
8,97
3,58
4,51
2,60
1,40
2,18
2,19
2,56
1,45
2,69
3,85
3,55
5,56
4,34
2,86
2,56
2,07
1,42
1,50
1,67
9,63
100,00
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Untuk melihat jarak ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten dalam
Kabupaten Merangin, berikut ini disajikan data jarak ibukota kecamatan ke
ibukota kabupaten seperti yang terlihat pada Tabel 4.2 di bawah ini :
Tabel 4.2 Nama Ibukota Kecamatan dan Jarak ke Ibukota Kabupaten
No

Kecamatan

Ibukota Kecamatan

1
Jangkat
Muara Madras
2
Sungai Tenang
Rantau Suli
3
Muara Siau
Pasar Muara Siau
4
Lembah Masurai
Pasar Masurai
5
Tiang Pumpung
Sekancing
6
Pamenang
Pamenang
7
Pamenang Barat
Simpang Limbur Merangin
8
Renah Pamenang
Meranti
9
Pamenang Selatan
Tambang Emas
10 Bangko
Pasar Atas Bangko
11 Bangko Barat
Pulau Rengas Ulu
12 Batang Masumai
Lubuk Gaung
13 Nalo Tantan
Sungai Ulak
14 Sungai Manau
Sungai Manau
15 Renah Pembarap
Simpang Parit
16 Pangkalan Jambu
Sungai Jering
17 Tabir
Pasar Rantau Panjang
18 Tabir Ulu
Muara Jernih
19 Tabir Selatan
Rawa Jaya
20 Tabir Ilir
Rantau Limau Manis
21 Tabir Timur
Sungai Bulian
22 Tabir Lintas
Mensango
23 Margo Tabir
Tanjung Rejo
24 Tabir Barat
Muara Kibul
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2014

Jarak ke Ibukota
Kabupaten (km)
137
157
45
62
32
32
15
26
31
0
12
8
5
42
28
58
28
42
33
38
68
14
30
58

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa Rantau Suli sebagai
ibukota Kecamatan Sungai Tenang merupakan wilayah paling jauh dari ibukota
Kabupaten Merangin sejauh 157 km diikut Muara Madras ibukota Kecamatan
Jangkat dan Sungai Bulian ibukota Kecamatan Tabir Timur yaitu masing-masing
sejauh 137 km dan 68 km sedangkan ibukota kecamatan yang terdekat yaitu Pasar
Atas Bangko yang merupakan ibukota Kecamatan Bangko sejauh 0 km diikuti
Sungai Ulak ibukota Kecamatan Nalo Tantan dan Lubuk Gaung ibukota
Kecamatan Batang Masumai masing-masing sejauh 5 km dan 8 km.
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Untuk luas wilayah secara administrasi pemerintahan Kabupaten
Merangin terus mengalami pemekaran. Upaya pemekaran wilayah Kabupaten
Merangin tidak lain sebagai bentuk mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan
kepada masyarakat. Sejak tahun 1999 jumlah wilayah kecamatan di Kabupaten
Merangin berjumlah 9 Kecamatan, namun dalam perjalanannya sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2007 tentang
pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai,
Pamenang Barat, Tabir llir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan
Sungai Tenang terjadi pemekaran sejumlah kecamatan sehingga jumlah
kecamatan menjadi 18 Kecamatan. Kemudian pada tahun 2008

terjadi lagi

pemekaran wilayah kecamatan sehingga jumlah kecamatan menjadi 24 kecamatan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2008
tentang pembentukan Kecamatan Renah Pemenang, Kecamatan Pamenang
Selatan, Kecamatan Margo Tabir, Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Tabir
Barat dan Kecamatan Tiang Pumpung.
Kabupaten Merangin yang terdiri dari 24 kecamatan tersebut memiliki 202
desa dan 10 kelurahan, seperti yang terlihat pada Tabel 4.3 di berikut ini :
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Tabel 4.3 Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Kecamatan
Jumlah Desa
Jangkat
11
Sungai Tenang
14
Muara Siau
17
Lembah Masurai
15
Tiang Pumpung
6
Pamenang
13
Pamenang Barat
8
Renah Pamenang
4
Pamenang Selatan
4
Bangko
4
Bangko Barat
6
Batang Masumai
7
Nalo Tantan
10
Sungai Manau
10
Renah Pembarap
12
Pangkalan Jambu
8
Tabir
6
Tabir Ulu
6
Tabir Selatan
8
Tabir Ilir
7
Tabir Timur
4
Tabir Lintas
5
Margo Tabir
6
Tabir Barat
14
Jumlah
205
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2014

Jumlah Kelurahan
1
4
5
10

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Muara Siau
merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yakni sebanyak 17 desa
diikuti oleh Kecamatan Lembah Masurai, Sungai Tenang dan Tabir Barat masingmasing sebanyak 15 desa dan 14 desa sedangkan Kecamatan Renah Pamenang,
Pemenang selatan, Bangko dan Tabir Timur merupakan kecamatan dengan jumlah
desa paling sedikit yaitu sebanyak 4 desa. Kemudian untuk kelurahan, Kecamatan
Tabir merupakan kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak yakni sebanyak
5 kelurahan sedangkan Kecamatan Pamenang merupakan kecamatan dengan
jumlah kelurahan paling sedikit yaitu sebanyak 1 kelurahan.
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c. Kondisi Kependudukan
Kondisi kependudukan di Kabupaten Merangin akan dapat memberikan
gambaran tentang peluang pengembangan usaha mikro perdagangan eceran
bertoko sebagai penerima manfaat dana bergulir program Kredit Usaha
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi. Usaha mikro perdagangan eceran bertoko tersebut tersebar pada beberapa
wilayah kecamatan dalam Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin sendiri
terdiri dari beragam suku dan sebagian besar suku yang menghuni Kabupaten
Merangin adalah dua suku asli yaitu suku batin dan penghulu. Kemudian yang tak
kalah banyak menghuni Kabupaten Merangin adalah suku minang kabau dan
Kerinci sisanya adalah suku batak dan juga suku jawa yang datang ke kabupaten
ini melalui program transmigrasi. Dengan struktur masyarakat yang heterogen ini
masyarakat

Kabupaten

Merangin

memiliki

kompleksitas

budaya

yang

berasimilasi dan berbaur sehingga penggunaan bahasa ibu dalam masyarakat juga
beragam karena beragamnya budaya dan suku yang menempati daerah ini.
Jumlah penduduk di Kabupaten Merangin berdasarkan data dari Badan
Pusat Statistik Kabupaten Merangin Tahun 2014 yaitu 358.530 jiwa terdiri dari
183.658 jiwa laki-laki dan 174.872 jiwa perempuan yang tersebar pada 24
kecamatan. Jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Merangin berada di
Kecamatan Bangko yaitu sebanyak 49.019 jiwa sedangkan jumlah penduduk
paling sedikit berada di Kecamatan Tiang Pumpung sebanyak 4.936 jiwa. Ratarata kepadatan penduduk di Kabupaten Merangin yaitu 47 jiwa/km² dengan
Kecamatan Bangko yang terpadat yaitu sebesar 291 jiwa/km² karena merupakan
ibukota Kabupaten Merangin yang merupakan pusat pemerintahan dan
perekonomian sedangkan kepadatan penduduk yang terkecil yaitu berada di
Kecamatan Jangkat yaitu sebesar 10 jiwa/km² yang merupakan kecamatan paling
jauh dari ibukota Kabupaten Merangin dan sebagian wilayahnya berbatasan
langsung dengan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat). Jumlah penduduk per
kecamatan dan kepadatan di Kabupaten Merangin seperti yang terlihat pada Tabel
4.4 berikut ini :
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Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Kepadatan di Kabupaten
Merangin
No

Kecamatan

Penduduk
Laki-laki Perempuan
Jumlah
(Jiwa)
(Jiwa)
(Jiwa)
1
Jangkat
4.914
4.697
9.611
2
Sungai Tenang
5.003
4.686
9.689
3
Muara Siau
5.115
4.922
10.037
4
Lembah Masurai
11.282
9.722
21.004
5
Tiang Pumpung
2.521
2.415
4.936
6
Pamenang
16.763
15.907
32.670
7
Pamenang Barat
8.626
8.306
16.932
8
Renah Pamenang
7.349
7.112
14.461
9
Pamenang Selatan
5.350
4.991
10.341
10 Bangko
25.175
23.844
49.019
11 Bangko Barat
5.949
5.463
11.412
12 Batang Mesumai
5.138
5.152
10.290
13 Nalo Tantan
6.473
6.089
12.562
14 Sungai Manau
5.057
5.248
10.305
15 Renah Pembarap
6.185
6.323
12.508
16 Pangkalan Jambu
3.283
3.326
6.609
17 Tabir
14.947
14.754
29.701
18 Tabir Ulu
4.498
4.554
9.052
19 Tabir Selatan
14.801
13.600
28.401
20 Tabir ilir
5.396
4.958
10.354
21 Tabir Timur
4.114
3.827
7.941
22 Tabir Lintas
4.133
3.803
7.936
23 Margo Tabir
7.183
6.741
13.924
24 Tabir Barat
4.403
4.432
8.835
183.658
174.872
358.530
Jumlah
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2014

Kepadatan

Penduduk
(Jiwa/Km²)

10
16
15
30
18
94
85
134
62
291
58
92
61
35
46
15
89
41
145
65
73
69
109
12
47

Di Kabupaten Merangin berdasarkan data oleh Badan Pusat Statistik
Kabupaten Merangin terdapat jumlah penduduk per kelompok umur mulai dari 0
sampai dengan 4 tahun hingga 75 tahun ke atas yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan oleh pedagang eceran bertoko untuk mengetahui segmentasi pasar
di mana tiap kelompok atau bagian dapat dipilih sebagai pasar yang dituju atau
ditargetkan untuk pemasaran suatu produk atau barang dagangan yang akan dijual
kepada konsumen seperti yang tersaji pada Tabel 4.5 berikut ini :
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Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur di Kabupaten Merangin
Kelompok Umur

Laki-laki
Perempuan
(Jiwa)
(Jiwa)
0–4
19.453
18.470
5–9
19.056
18.311
10 – 14
18.428
17.348
15 – 19
15.918
15.903
20 – 24
15.608
16.445
25 – 29
17.087
17.166
30 – 34
16.869
15.243
35 – 39
14.423
13.474
40 – 44
12.226
11.035
45 – 49
10.193
9.657
50 – 54
8.457
7.623
55 – 59
6.026
5.010
60 – 64
4.022
3.603
65 – 69
2.582
2.359
70 – 74
1.734
1.692
75 +
1.576
1.533
Jumlah
183.658
174.872
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2014

Jumlah

(Jiwa)
37.923
37.367
35.776
31.821
32.053
34.253
32.112
27.897
23.261
19.850
16.080
11.036
7.625
4.941
3.426
3.109
358.530

Jumlah penduduk di Kabupaten Merangin yang berumur 15 tahun keatas
yang bekerja dari berbagai jenis lapangan usaha persentase paling tinggi yaitu
usaha pertanian dan kehutanan sebanyak 66,20 % diikuti perdagangan, restoran
dan hotel sebanyak 13,72 %. Keadaan ini menunjukkan bahwa sektor usaha
perdagangan masih sangat potensial untuk memasarkan dan memilih barangbarang atau produk-produk yang akan dijual kepada kepada konsumen yang
bekerja pada sektor usaha lainnya seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 4.6
berikut ini :
Tabel 4.6 Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut
Lapangan Usaha
No
Jenis Lapangan Usaha
Persentase (%)
1
Pertanian dan Kehutanan
66,20 %
2
Industri Pengolahan
0,80 %
3
Perdagangan, Restoran dan Hotel
13,72 %
4
Jasa Kemasyarakatan
12,30 %
5
Lainnya
6,98 %
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2014

library.uns.ac.id

151
digilib.uns.ac.id

d. Kondisi Perdagangan
Di Kabupaten Merangin dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami
kenaikan yang cukup tinggi terhadap banyaknya pedagang yang mempunyai Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pada tahun 2010, jumlah pedagang yang
mempunyai SIUP hayan berjumlah 340 orang sedangkan pada tahun 2011 naik
90,59 persen menjadi 648 orang pada tahun 2011. Keadaan ini dapat memberikan
gambaran bahwa pedagang di Kabupaten Merangin sudah memiliki kesadaran
terhadap legalitas usahanya seperti yang terlihat pada Tabel 4.7 di bawah ini :
Tabel 4.7 Banyaknya Pedagang Yang Mempunyai SIUP Menurut
Kecamatan di Kabupaten Merangin Tahun 2007 – 2013
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kecamatan
4
4
Jangkat
3
12
6
5
2
Sungai Tenang
2
Muara Siau
3
6
2
1
1
Lembah Masurai
1
8
6
4
Tiang Pumpung
2
23
66
Pamenang
66
32
50
24
5
Pamenang Barat
2
14
9
12
Renah Pamenang
3
6
Pamenang Selatan
10
136
133
Bangko
256
233
153
169
8
Bangko Barat
2
8
4
4
Batang Masumai
1
3
3
11
Nalo Tantan
1
11
8
7
6
Sungai Manau
12
14
8
7
Renah Pembarap
2
3
5
1
Pangkalan Jambu
3
2
45
21
Tabir
97
48
21
13
1
4
Tabir Ulu
13
5
6
3
29
Tabir Selatan
39
9
13
36
8
Tabir Ilir
1
3
4
5
Tabir Timur
3
4
3
5
Tabir Lintas
1
4
8
Margo Tabir
1
5
1
Tabir Barat
4
221
474
387
340
Jumlah
315
331
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2014

2011
1
2
1
4
4
94
42
26
15
276
17
5
10
11
70
23
29
2
7
3
6
648

2012

2013

Jumlah

3
7
58
16
6
2
181
9
9
25
6
9
3
23
19
44
16
16
9
7
1

1
3
5
8
59
19
11
5
140
6
1
20
17
1
15
8
21
5
7
8
-

36
7
23
32
13
472
107
58
38
1677
54
26
86
71
36
10
353
79
223
34
43
29
35
6

469

360

3.545
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Dari Tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Merangin dari
tahun 2005 sampai tahun 2013 pedagang yang mempunyai SIUP adalah sebanyak
3.545 SIUP sehingga sangat potensial bagi pemerintah daerah untuk
mengembangkan lagi usaha perdagangan di Kabupaten Merangin melalui
program pemanfaatan dana bergulir dan menjadi peluang perkreditan bagi
lembaga keuangan lainnya. Kecamatan Bangko merupakan kecamatan yang
paling banyak pedagangnya memiliki SIUP yaitu sebanyak 1.677 pedagang
diikuti Kecamatan Pamenang dan Tabir masing-masing sebanyak 472 dan 353
pedagang sedangkan Kecamatan Tanbir Barat dan Sungai Tenang merupakan
kecamatan yang paling sedikit memiliki SIUP.
Pasar merupakan tempat yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk
menukar jenis barang, jasa dan informasi dalam bentuk transaksi. Di Kabupaten
Merangin umumnya terdapat pasar tradisional yang merupakan tempat
bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi antara
penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar
seperti yang terjadi di pasar tradisonal Pasar Baru dan Pasar Bawah yang ada di
Kota Bangko. Pasar tersebut bangunannya hanya terdiri dari kios-kios atau gerai,
los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Pasar
tersebut juga kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan
makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang
elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan
barang-barang lainnya.
Saat ini jumlah pasar yang ada di Kabupaten Merangin berjumlah 40 pasar
yang tersebar pada 24 kecamatan dengan jenis pasar harian dan mingguan. Jenis
pasar mingguan dikarenakan kecamatan tersebut letaknya cukup jauh dari ibukota
kabupaten dan jenis lapangan usaha masyarakat pada umumnya adalah pertanian
dan perkebunan sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut maka
dengan kesepakatan bersama pasar yang merupakan tempat bertemunya penjual
dan pembeli barang di kecamatan tersebut hanya dilakukan satu kali dalam
seminggu. Kondisi ini dapat menjadi alternatif lain bagi pedagang eceran bertoko
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di Kabupaten Merangin dalam rangka mengembangkan usaha perdagangannya di
pasar-pasar tradisional tersebut seperti yang disajikan pada Tabel 4.8 berikut ini:
Tabel 4.8 Banyaknya Pasar di Kabupaten Merangin Menurut Kecamatan
Jenis Pasar
Kecamatan
Jumlah
Jangkat
4
Mingguan
Sungai Tenang
2
Mingguan
Muara Siau
1
Harian
Lembah Masurai
2
Harian/Mingguan
Tiang Pumpung
1
Harian
Pamenang
1
Harian
Pamenang Barat
4
Mingguan
Renah Pamenang
5
Mingguan
Pamenang Selatan
1
Harian
Bangko
2
Harian
Bangko Barat
1
Mingguan
Batang Masumai
1
Mingguan
Nalo Tantan
1
Harian
Sungai Manau
1
Mingguan
Renah Pembarap
1
Mingguan
Pangkalan Jambu
1
Mingguan
Tabir
2
Harian
Tabir Ulu
3
Mingguan
Tabir Selatan
1
Harian
Tabir Ilir
1
Mingguan
Tabir Timur
1
Mingguan
Tabir Lintas
1
Mingguan
Margo Tabir
1
Harian
Tabir Barat
1
Mingguan
Jumlah
40
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2014

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Kabupaten Merangin umumnya didominasi oleh perusahaan perdagangan
kecil sebanyak 452 perusahaan sehingga keberadaannya perlu dikembangkan
untuk mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran melalui programprogram yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Program tersebut
salah satunya adalah melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang diperuntukkan bagi pengembangan
usaha mikro, kecil dan menengah. Setelah itu diikuti oleh perusahaan
perdagangan menengah yaitu sebanyak 35 perusahaan dan belum adanya satupun
perusahaan perdagangan besar. Berdasarkan Tabel 4.9 di bawah ini Kecamatan
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Bangko yang merupakan ibukota Kabupaten Merangin masih mendominasi
jumlah perusahaan kecil dan menengah yaitu sebanyak 206 dan 20 perusahaan
sedangkan Kecamatan Jangkat, Sungai Tenang dan Muara siau merupakan
kecamatan dengan jumlah perusahaan terkecil yaitu masing-masing sebanyak 1
perusahaan bahkan Kecamatan Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Tabir
Barat belum memiliki perusahaan perdagangan seperti yang disajikan pada Tabel
4.9 berikut ini:
Tabel 4.9 Banyaknya Perusahaan Perdagangan di Kabupaten Merangin
No

Kecamatan

Perusahaan
Besar
Menengah
Kecil
1
Jangkat
1
2
Sungai Tenang
1
3
Muara Siau
1
4
Lembah Masurai
4
5
Tiang Pumpung
4
6
Pamenang
3
44
7
Pamenang Barat
2
36
8
Renah Pamenang
16
9
Pamenang Selatan
15
10 Bangko
20
226
11 Bangko Barat
17
12 Batang Mesumai
5
13 Nalo Tantan
1
11
14 Sungai Manau
1
12
15 Renah Pembarap
16 Pangkalan Jambu
17 Tabir
3
33
18 Tabir Ulu
1
24
19 Tabir Selatan
2
21
20 Tabir ilir
2
21 Tabir Timur
7
22 Tabir Lintas
1
4
23 Margo Tabir
6
24 Tabir Barat
Jumlah
35
452
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2014

Jumlah
1
1
1
4
4
47
38
16
15
246
17
5
12
13
36
25
23
2
7
5
6
-

487
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e. Kondisi Perekonomian
Kondisi perekonomian Kabupaten Merangin secara umum didominasi
oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan
sedangkan sektor lainnya merupakan sektor penunjang. Sektor perdagangan, hotel
dan restoran walaupun merupakan sektor penunjang namun kalau dilihat
kontribusinya

terhadap

perekonomian

Kabupaten

Merangin

mengalami

pertumbuhan yang positif secara sektoral dari tahun ke tahun.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional
(kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai
tambah pada waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada suatu tahun tertentu.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin (berdasarkan harga konstan 2000)
tahun 2013 adalah sebesar 6,45 persen dan perkembangan PDRB baik Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di tahun
2009 sampai dengan 2013 mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke
tahun seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini.
Gambar 4.1 PDRB Kabupaten Merangin, 2009 – 2013 (Trilliun Rupiah)
6.00
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PDRB ADHB (Trilliun Rp)
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5.24
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2014
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Dari gambar 4.2 di atas dapat diketahui bahwa perkembangan PDRB
Kabupaten Merangin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2009 sampai
dengan 2013 mengalami pertumbuhan rata-rata Rp 4 triliun setiap tahunnya
sedangkan perkembangan PDRB Kabupaten Merangin Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) di tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami pertumbuhan rata-rata
Rp 1,3 triliun setiap tahunnya.
Berikut ini dapat dilihat perkembangan PDRB Kabupaten Merangin
berdasarkan kontribusi sektoral. Kontribusi sektoral per sektor selama tahun 2009
– 2011 dapat dilihat pada Tabel 4.10 di bawah ini:
Tabel 4.10 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2009 – 2013
No
1

Sektor
2009
2010
Pertanian, Perkebunan, Peternakan,
40,84
40,06
Kehutanan dan Perikanan
2
Pertambangan dan Penggalian
7,45
7,42
3
Industri pengolahan
3,48
3,50
4
Listrik, gas dan air minuman
0,73
0,73
5
Bangunan
12,09
11,86
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
14,50
15,47
7
Pengangkutan dan Komunikasi
4,21
4,54
8
Keuangan, Persewaan dan Jasa
3,85
3,83
Perusahaan
9
Jasa-jasa
12,86
12,58
Jumlah
100
100
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2014

2011
39,61

2012 2013
38,58 37,44

7,38
3,37
0,70
11,76
16,10
4,84
3,95

6,97
6,53
3,34
3,32
0,68
0,64
11,82 12,08
16,83 17,57
5,23
5,81
4,21
4,32

12,30
100

12,35 12,28
100
100

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas terlihat bahwa struktur perekonomian
Kabupaten Merangin masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan,
peternakan, kehutanan dan perikanan dan sekaligus dapat menggambarkan bahwa
Kabupaten Merangin merupakan daerah agraris dengan penduduk mayoritas
bergerak di bidang pertanian. Namun dalam perkembangannya sektor tersebut
mengalami pertumbuhan yang negatif dari tahun ketahun seiring dengan
pertumbuhan yang positif dari sektor-sektor lainnya yaitu sektor perdagangan,
hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Selama kurun
waktu tahun 2009 sampai tahun 2013 sektor yang memberikan kontribusi terbesar
terhadap perkembangan PDRB Kabupaten Merangin adalah masih didominasi
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sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan diikuti oleh
sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa. Sedangkan sektor yang
paling kecil kontribusinya terhadap perkembangan PDRB Kabupaten Merangin
adalah sektor listrik, gas dan air minum. Pada tahun 2009 sektor pertanian
memberikan kontribusi sebesar 40,84 % dan diikuti oleh sektor perdagangan,
hotel dan restoran yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten
Merangin sebesar 14,5 % dan sektor bangunan sebesar 12,09 %. Sektor yang
memberikan kontribusi paling kecil terhadap PDRB Kabupaten Merangin adalah
sektor listrik, gas dan air minum sebesar 0,73 %.
Jika dibandingkan pada tahun 2013 sektor pertanian, perkebunan,
peternakan, kehutanan dan perikanan mulai mengalami perubahan kontribusi
terhadap perekonomian yaitu semakin menurunnya kontribusi sektor tersebut
terhadap PDRB Kabupaten Merangin sebesar 37,44 %. Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran
yakni sebesar 17,57 % diikuti oleh sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan sebesar 4,32 % dan sektor Pengangkutan, Pos dan Telekomunikasi
sebesar 5,81 %. Sementara pada tahun 2011 sektor listrik, gas dan air minum tetap
merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap PDRB
Kabupaten Merangin.
Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang mengalami
pertumbuhan positif dari tahun ke tahun yaitu rata-rata mencapai 16,09 % setiap
tahunnya dari keseluruhan PDRB Kabupaten Merangin. Hal ini dapat diakibatkan
dengan meningkatnya daya beli masyarakat di Kabupaten Merangin sehingga
akan mendorong naiknya laju pertumbuhan konsumsi masyarakat di mana
permintaan akan barang-barang konsumsi menjadi meningkat pula. Peningkatan
ini secara tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan dan
keberlanjutan usaha perdagangan, hotel dan restoran yang ada di Kabupaten
Merangin khususnya usaha mikro perdagangan eceran bertoko.
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2. Gambaran Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi
Bank Pembangunan Daerah adalah badan hukum berdasarkan Undangundang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank
Pembangunan Daerah. Kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan
berlakunya peraturan pendiriannya. Penyertaan modal negara atau daerah adalah
usaha yang dilakukan untuk melakukan pemisahan kekayaan negara atau daerah
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau penetapan cadangan perusahaan
atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perseroan Terbatas
lainnya dan dikelola secara korporasi.
Bank Jambi merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang didirikan berdasarkan
Akte Notaris Adiputra Parlindungan Nomor 6 tanggal 12 Februari 1959 dengan
nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang kemudian disempurnakan
melalui Akte Notaris Habro Poerwanto Nomor 70 tanggal 12 Oktober 1959 dan
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.
J.A/5/115/8 tanggal 6 November 1959 dimuat pada Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia No.110.104 tanggal 29 Desember 1959.
Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1962
tentang Bank Pembangunan Daerah maka seluruh Bank Pembangunan Daerah di
setiap provinsi di Indonesia wajib menyesuaikan ketentuan pendiriannya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 1963
dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No.9/32/127-164 tanggal 25
September 1964 maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Bank
Pembangunan Daerah Jambi dengan spesifikasi kegiatannya sesuai dengan aturan
pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962.
Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, diwajibkan seluruh bank komersial untuk menyesuaikan
kembali ketentuan pendiriannya. Melalui Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi
Jambi No. 13 Tahun 1992 tanggal 30 November 1992 dengan pengesahan Menteri
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Dalam Negeri No.548.25-25-434 tanggal 23 Maret 1993, Bank Pembangunan
Daerah Jambi diatur kembali untuk menyesuaikan kegiatannya sesuai ketentuan
Undang-Undang tentang Perbankan sebagai Bank Umum.
Sejak tanggal 22 November 2007, Bank Pembangunan Daerah Jambi
berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah
Jambi disebut Bank Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2
Tahun 2006 dan berdasarkan Akta Notaris Robert Faisal, SH. Nomor 1 tanggal 1
Februari 2007. Kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor W20-00061 HT.01.01-TH.2007
dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 55
tanggal 10 Juli 2007 serta Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor
9/59/KEP.GBI/2007 tanggal 13 November 2007.
Visi Bank Jambi adalah menjadi Bank yang ideal dan sehat dalam
mewujudkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat di bidang jasa bank yang
memiliki nilai tambah bagi ekonomi daerah khususnya UKM dengan pengelolaan
secara profesional, kehati-hatian dan berkembang secara wajar dan Misi Bank
Jambi adalah menjalankan usaha sebagai bank umum, secara konvensional dan
atau berdasarkan prinsip syariah, penggerak, pendorong laju perekonomian dan
pemegang kas daerah, pembangunan daerah dan/atau melaksanakan penyimpanan
uang daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BPD Jambi ini didirikan dengan maksud untuk menunjang serta
mendorong pembangunan daerah dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi
daerah dalam rangka mempertinggi taraf hidup rakyat. Bidang usaha Bank Jambi
meliputi seluruh kegiatan bank umum, termasuk sebagai Pemegang Kas Daerah
yang berfungsi melaksanakan dan mengelola penyimpanan, penerimaan dan
pengeluaran Kas Daerah serta mengutamakan pembiayaan pembangunan daerah.
Dalam menjalankan fungsinya BPD Jambi bertindak sebagai Bank
Pembangunan, Bank Umum, Pemegang Kas Daerah dan merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jambi
Nomor 13 Tahun 1992, Modal Dasar BPD Jambi sebesar Rp 10 miliar, pada akhir
tahun 1998 telah dapat terpenuhi. Oleh karena Modal Dasar telah terpenuhi maka
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diadakan perubahan sebagian atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 yaitu
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daerah Tingkat I Jambi tentang Bank Pembangunan Daerah Jambi.
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 hanya dalam ayat modal dasar
BPD Jambi yang semula Rp 10 miliar mengubah menjadi Rp 50 miliar dan share
saham masing-masing Pemerintah Daerah. Sesuai dengan hasil Due Diligance
BPD Jambi masuk dalam kategori A melalui surat Bank Indonesia Nomor
31/9/UpwB/AdWB1/Jb/Rahasia tanggal 21 Januari 1999 sehingga BPD Jambi
tidak perlu mengikuti program rekapitalisasi.
Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan
barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal atau saham negara atau daerah pada BUMN, BUMD atau badan hukum
lainnya yang dimiliki negara atau daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2008 tentang Investasi Pemerintah pada pasal 1 (satu) poin 4 (empat) dikatakan
bahwa: ”penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha
dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas
dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas”.
Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terdapat
beberapa jenis penyertaan modal yaitu, antara lain:
1. Penyertaan modal pemerintah pusat adalah pengalihan kepemilikan barang
milik negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/
saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/ Daerah.
2. Dalam APBD, penyertaan modal pemerintah daerah kedalam perusahaan
daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemerintah daerah untuk
meningkatkan pendapatan daerah guna kesejahteraan masyarakat daerah.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa

setiap

penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan
daerah harus diatur dalam peraturan daerah tersendiri tentang penyertaan atau
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penambahan modal. Perlu diingat bahwa penyertaan modal pemerintah daerah
dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun
anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
penyertaan modal daerah yang berkenaan. Penambahan penyertaan modal
oleh pemerintah daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada
saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.
Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/ daerah/
swasta ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA). Hal ini sesuai dengan
ketentuan pasal 41 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara bahwa “Penyertaan modal pemerintah daerah pada
perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”.
PERDA Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyertaan
Modal Daerah Kepada PT. Bank Jambi bahwa ”Bank Jambi adalah Bank Daerah
yang

sahamnya

Kabupaten/Kota

dimiliki
se-Provinsi

Pemerintah
Jambi,

Provinsi
yang

Jambi

perlu

terus

dan

Pemerintah

dikembangkan

permodalannya, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat,
meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada pemerintah Kabupaten
Merangin sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, oleh karena itu perlu
melakukan penyertaan modal daerah kepada Bank Jambi serta berdasarkan
komitmen bersama pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi
(Bank Jambi) tanggal 06 Januari 2011 sebagai Bank Terkemuka (Regional
Champion)”. Selanjutnya dalam pasal 1 (satu) poin 6 (enam) peraturan daerah
tersebut bahwa: ”PT. Bank Jambi selanjutnya disebut PT. Bank Jambi adalah
perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan
Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi”.
Menurut Rimsky (2002) menyatakan bahwa bank adalah lembaga yang
lahir karena fungsinya sebagai agent of trust dan agent of development. Agent of
trust yang dimaksud adalah suatu lembaga perantara (intermediary) yang
dipercaya untuk melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat.
Sedangkan sebagai agent of development, bank adalah sebagai suatu lembaga
perantara yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit
dan kemudahan-kemudahan pembayaran dan penarikan dalam proses transaksi
yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.
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3. Gambaran Umum Program Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat (KUPEM)
Pemanfaatan dana bergulir ini program KUPEM ini merupakan kerja sama
antara Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Bank Jambi. Kerja
sama tersebut tertuang dalam Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi.
KUPEM yang sumber dananya dari pemerintah daerah disalurkan melalui Bank
Jambi merupakan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat

dalam rangka

meningkatkan

usaha

pendapatan

melalui

peningkatan

produksi

rakyat,

mendekatkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat (petani dan UMKM)
terhadap jasa perbankan, merubah perilaku masyarakat (petani dan pengusaha
kecil dan menengah) agar mampu menjadi pengelola usahanya secara optimal
melalui dukungan permodalan dan meningkatkan peranan kelembagaan terkait,
seperti kelompok tani – nelayan, koperasi dan lainnya. KUPEM adalah kredit
untuk modal kerja dan investasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang
disediakan oleh pemerintah daerah kemudian disalurkan melalui Bank Bank
Jambi kepada petani – nelayan, pengrajin, pedagang kecil dan usaha jasa.
Adapun kriteria peserta KUPEM tersebut adalah sebagai berikut:
1. Adanya minat untuk menjadi peserta KUPEM.
2. Bersedia mengadakan pola usaha berdasarkan petunjuk yang diberikan.
3. Petani - nelayan, pengusaha kecil dan menengah yang berdomisili dilokasi
kegiatan baik secara berkelompok maupun perorangan.
4. Bersedia mengikuti dan mematuhi peraturan perkreditan perbankan yang
berlaku dan bersedia membayar kembali kreditnya samapai lunas sesuai
jadwal.
5. Tidak sedang terkait dengan fasilitas kredit lainnya yang resmi dan telah
melunasi KUPEM tahun-tahun sebelumnya.
6. Kelompok tani-nelayan/kelompok UMKM yang aktif melalui kegiatan usaha
dengan produktif dan kelompok pesertam KUPEM adalah kelompok yang
sudah terbentuk serta telah terdaftar pada instansi terkait setempat.
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7. Koperasi peserta KUPEM diprioritaskan yang berasda dilokasi, telah berbadan
hukum, RAT dan telah berpengalaman dalam penyaluran sarana produksi,
bakalan ternak yang mendapatkan binaan dari instansi/ lembaga terkait.
Kredit yang disediakan oleh Bank Jambi benar-benar dibutuhkan oleh
petani/ nelayan, pengusaha kecil dan pengusaha jasa dan direncanakan
penggunaannya untuk:
1. Modal kerja petani, tanaman pangan dan holtikultura untuk kegiatan
peningkatan produksi dan pemasaran hasil.
2. Modal kerja dan atau investasi untuk pengembangan usaha bagi petani ikan
dan nelayan yaitu usaha perikanan, budidaya perikanan, usaha perikanan
langka dan usaha pengolahan ikan.
3. Modal kerja dan atau investasi pengembangan usaha pengrajin industri kecil.
4. Pengadaan ternak beserta kandang, pakan dan obat-obatan ternak.
5. Modal usaha untuk pedagang kecil dan pengusaha jasa.
Alokasi kredit per kabupaten/ kota, per sub sektor/ sektor dan besarnya
plafond indikatif kredit per unit/ ekor/ per jenis komoditi dan usaha adalah sebgai
berikut:
1. Alokasi kredit per kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur Jambi
berdasarkan pertimbangan beberapa aspek.
2. Alokasi kredit per sub sektor/ sektor/ usaha ditetapkan oleh Bupati/Walikota
berdasarkan usulan Dinas/Instansi terkait, yang telah dibahas melalui
Kelompok Kerja/Tim Terpadu KUPEM masing-masing Kabupaten/ Kota
yang bersangkutan.
3. Plafond indikatif kredit per hektar/ unit/ ekor/ per jenis komoditi/ usaha
masing-masing Kabupaten/ Kota disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing melalui keputusan Bupati/ Walikota atas usulan Dinas/ Instansi terkait
di Kabupaten/Kota.
Bank Jambi menyusun perhitungan analisis keuangan untuk menetapkan
rencana jumlah dan jadwal penyaluran serta pengembalian kredit. Jumlah kredit
dihitung berdasarkan kebutuhannya petani- nelayan/pengusaha kecil/pedagang
yaitu berdasarkan RDKK. Penyaluran KUPEM dilakukan sekaligus secara tunai
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sesuai dengan kebutuhan nyata petani – nelayan/ pedagang dengan mekanisme
sebagai berikut:
1. Pengajuan kredit dilakukan secara berkelompok/perorangan kepada Bank
Jambi kabupaten/kota dengan mengisi permohonan kredit yang dilampiri
dengan RDKK yang disahkan oleh petugas, aparat dinas/instansi terkait yang
ada diwilayah binaannya dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
2. Dengan bunga 6 % per tahun diatur untuk usaha jangka panjang maksimum 2
(dua) tahun dan usaha musiman atau jangka pendek 1 (satu) bulan setelah
panen.
3. Bagi para petani/nelayan/pengusaha kecil dan menengah calon penerima
KUPEM yang tidak memilki jaminan, maka para Bupati/Walikota dapat
sebagai penjamin (sebagai avalis), teknis pelaksanaan avalis dimaksud diatur
oleh Bank Jambi bersama-sama Bupati/Walikota.
4. Bupati/Walikota bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan KUPEM
didaerahnya masing-masing sesuai dengan Tri Sukses Penyelenggaraan
KUPEM.
5. Akad kredit ditandatangani per orang.
6. Usaha

yang

dibiayai

melalui

KUPEM

tidak

dibenarkan

untuk

dipindahtangankan kepada orang lain dan atau tidak boleh dialihusahakan.
Tata laksana pengembalian kupem sebagai berikut:
1. Prosedur Pengembalian
a. Petani/pengusaha kecil/pengusaha jasa dan perdagangan dapat mengansur
KUPEM pada setiap waktu sesuai jadwal pengembalian dalam RDKK dan
harus dibayar lunas pada saat jatuh tempo;
b. Dalam setiap pembayaran angsuran pengembalian KUPEM baik secara
langsung kepada kelompok koperasi harus menerima bukti setoran.
c. Kelompok koperasi yang menerima dana angsuran KUPEM dari anggota
segera menyetorkannya kepada Cabang Bank Jambi setempat, dan untuk
itu kelompok koperasi menerima bukti setoran dari Bank Jambi;
d. Pada saat jatuh tempo seluruh kredit harus dilunasi, jatuh tempo kredit
maksimum 2 (dua) tahun dihitung sejak ditanda tanganinya akad kredit.
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Dalam hal terjadi tunggakan, maka tunggakan tersebut harus dilunasi
selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan sejak jatuh tempo, dan
bila belum dapat dilunasi sisa kredit tetap dibebankan bunga.
2. Rescheduling dan Supplesi KUPEM
Usaha yang dananya bersumber dari KUPEM yang mengalami kerusakan
karena bencana alam dan jasad pengganggu yang sifatnya eksplosif, maka
petani/pengusaha yang telah menerima KUPEM, kreditnya dipandang perlu
adanya rescheduling dan supplesi yang usahanya mengalami kegagalan,
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi petani/pengusaha/pedagang yang usahanya mengalami kerusakan
akibat bencana kekeringan, banjir dan sepngan jasad pengganggu
(tanaman, ternak dan ikan) yang menghasilkan 0 – 50 % dari rata-rata
produktiyitas per hektar/per unit (perikanan) dan per kelompok (ternak)
dapat diberikan kredit baru dengan penjadualan kembali (rescheduling)
sisa KUPEM selambat-lambatnya selama tenggang waktu 1 (satu) tahun;
b. Perhitungan bunga bagi Sisa KUPEM yang di rescheduling tersebut
dihentikan sejak penjadualannya;
c. Dalam hal tanaman, ternak dan ikan yang dibiayai KUPEM masih
berumur mudaikecil dan mengalami bencana alam, maka kepada
petani/kelompok tani yang bersangkutan kreditnya di supplesi dan
besarnya sesuai dengan nilai sarana produksi yang telah digunakan;
d. Dalam proses pengajuan rescheduling dan susplesi, agar Ketua Kelompok
membuat Berita Acara yang usaha taninya/usahanya mengalami kerusakan
dengan diketahui oleh Petugas Instalasi terkait Kecamatan/Penyuluh
Pertanian, Pengurus Koperasi yang menyalurkan KUPEM dan Kepala
Desa Sebagaimana contoh Berita Acara terlampir.
3. Pemanfaatan Pengembalian Kredit dan Bunga KUPEM
a. Suku bunga KUPEM ditetapkan 6% (enam per seratus) setahun tidak
bunga berbunga, digunakan untuk dana operasional Bank Jambi 3% (tiga
per seratus) dan 3% tiga per seratus bagi yang pelaksanaannya akan
ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur Jambi.
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b. Kredit KUPEM yang telah dikembalikan oleh petani/ koperasi/ UMKM/
pedagang kecil/ jasa kepada Cabang Bank Jambi Kabupaten/ Kota dapat
dimanfaatkan/ disalurkan kembali kepada petani/ nelayan/ Koperasi
Pengusaha Kecil yang membutuhkan setelah mendapat persetujuan dari
Bupati/ Wali Kota.
Koordinasi, pengawasan, pengendalian dan laporan sebagai berikut:
1. Koordinasi
a. Koordinasi penyelenggaraan KUPEM di Tingkat Propinsi, Kabupaten/
Kota dan Kecamatan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu yang telah
ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota dan Camat.
b. Rapat Koordinasi Tim Terpadu dimasing-masing tingkatan dilaksanakan
setiap bulan secara teratur.
c. Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Kabupaten/Kota dipimpin langsung
oleh

Bupati/Walikota

mengkoordinasikan

atau

perencanaan,

pejabat

yang

penyaluran,

ditunjuk
pemanfaatan

untuk
dan

pengembalian KUPEM minimal 2 (dua) kali setahun.
d. Untuk membantu pelaksanaan koordinasi dalam rangka terlaksananya
KUPEM yang lancar, aman dan terkendali, efektif dan efisien perlu dilakukan
kegiatan pembinaan dan pengendalian secara terpadu dan terkoordinasi mulai
dari persiapan, perencanaan, penyaluran, pengembalian KUPEM dalam
wadah kelompok kerja yang ada di masing-masing tingkatan, agar dicapai 3
(tiga) sukses KUPEM yaitu Sukses Penyaluran, Sukses Pemanfaatan dan
Sukses Pengembalian.
2. Pengawasan dan Pengendalian
a. Sekali dalam 2 minggu Kelompok Kerja Tingkat Kabupaten/Kota dan
sekali dalam sebulan Kelompok Kerja Tingkat Propinsi melakukan
pertemuan untuk membahas masalah KUPEM dan memecahkan masalah
yang dihadapi.
b. Berdasarkan hasil pertemuan butir (a) maka Kelompok Kerja melakukan
pemantauan ke lapangan.
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c. Sejak dari proses perencanaan, penyaluran sampai pengembalian kredit
pembinaan

dan

pengawasan

penggunaan

kredit

oleh

Ketua

Kelompok/Pengurus, Koperasi KUD mengawasi penggunaan kredit oleh
anggotanya dan petugas instansi terkait/penyuluh pertanian membina
pelaksanaan penerapan teknologi.
3. Pelaporan
a. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan KUPEM kepada Camat dan Camat
melaporkan

kepada

Bupati/Walikota

selanjutnya

Bupati/Walikota

melaporkan kepada Gubernur.
b. Masing-masing Instansi terkait melaporkan perkembangan pelaksanaan
KUPEM pada Instansi masing-masing secara berjenjang dan selanjutnya
menyampaikan kepada Tim Terpadu KUPEM.
c. Cabang BANK JAMBI Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan
bulanan perkembangan dan pengembalian KUPEM kepada Instansi terkait
setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
d. BANK JAMBI Jambi menyampaikan laporan bulanan perkembangan
penyaluran dan pengembalian KUPEM kepada Gubernur melalui
Kelompok Kerja KUPEM yang ada dan tembusannya disampaikan kepada
Instalasi terkait, selambat-lambatnya tanggl 20 bulan berikutnya.
Keputusan Gubernur Jambi Nomor 509 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 Tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM).
Penentu KUPEM adalah Bupati/Walikota menyusun perhitungan analisis
keuangan untuk menetapkan rencana jumlah dan jadwal penyaluran serta
pengembalian kredit. Jumlah kredit dihitung berdasarkan kebutuhan petaninelayan/pengusaha kecil/pedagang yaitu sesuai dengan RDKK yang telah diteliti
secara cermat oleh Tim Teknis KUPEM Kabupaten/Kota dan selanjutnya
disyahkan sesuai dengan kelayakan teknis oleh Dinas Teknis terkait
Kabupaten/Kota, dengan mekanisme pelaksanaannya:
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1. Pengajuan

kredit

dilakukan

secara

berkelompok/perorangan

kepada

Bupati/Walikota melalui Dinas Teknis yang terkait dengan mengajukan
permohonan yang disediakan oleh Dinas Teknis yang terkait dengan dilampiri
RDKK yang telah disyahkan oleh petugas/Dinas/Instansi Teknis terkait yang
ada di wilayah binaannya dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat
setempat.
b. Kepala Dinas/Instansi Teknis terkait Kabupaten/Kota yang telah menerima
pengajuan permohonan kredit dimaksud, selanjutnya diteliti secara cermat ke
lapangan terhadap kelayakan usahanya bersama-sama dengan Tim Teknis
Kabupaten/Kota dan aparat/petugas Cabang Bank Jambi setempat.
c. Hasil pengecekan/penelitian tersebut, Dinas/Instansi Teknis yang terkait
mengajukan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan rekomendasi.
d. Bupati/Walikota, setelah menerima permohonan kredit dimaksud butir c di
atas, segera direkomendasi dan disampaikan kepada Bank Jambi Cabang
setempat dengan tembusan kepada Dinas Teknis Terkait di Provinsi Jambi.
e. BANK JAMBI Jambi setelah menerima permohonan KUPEM yang disampaikan
oleh Bupati/Walikota sebagaimana point d di atas segera diproses dan untuk
direalisasi kepada calon peserta KUPEM yang telah direkomendasi dimaksud.
f. Teknis

pelaksanaan

operasional

pengelolaan

penyaluran

KUPEM

sebagaimana dimaksud butir 4 ini diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota
sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing Kabupaten/Kota.
g. Dengan dirubah pola pengelolaan KUPEM dari executing menjadi channeling
yang dimaksud butir 4 ini, maka tanggung jawab Tri Sukses (Sukses
Penyaluran, Sukses Pemanfaatan dan Sukses Pengembalian) menjadi
tanggung jawab Bupati/Walikota.
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4. Deskripsi kondisi faktor-faktor pemberdayaan pedagang eceran bertoko
melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi
Kondisi faktor-faktor pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi dalam penelitian ini dapat dilihat dari sisi kebijakan dalam pelaksanaan
program KUPEM tersebut, kondisi eksternal dan internal pedagang eceran
bertoko dan pemahaman makna terhadap tanggung jawab sosial (social
responsibility) dan kemitraan (partnerships).
a. Kebijakan
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor
usaha yang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jambi khususnya di
Kabupaten Merangin baik untuk pembinaan maupun pengembangannya. Sasaran
pemanfaatan dana bergulir melalui program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi adalah semua unit usaha yang bergerak di bidang perdagangan,
perindustrian, perkebunan, pertanian dan peternakan. Salah satu unit usaha
perdagangan penerima manfaat program KUPEM tersebut adalah pedagang
eceran bertoko. Pengelolaan program KUPEM tersebut di Kabupaten Merangin
pelaksanaannya diberikan kewenangan oleh Pemerintah Provinsi Jambi kepada
Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi Cabang Bangko melalui
pembentukan tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin.
Kebijakan umum dalam pemanfaatan dana bergulir melalui program
KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ini telah disesuaikan dengan visi
Kabupaten Merangin yaitu Bangun Ekonomi Rakyat, Bersih Dan Amanah
Menuju Merangin Yang Ekonomi Maju. Aman, Adil dan Sejahtera 2013 – 2018
yang disingkat dengan ”Berbenah Menuju Merangin Emas 2018”. Pengertian
Berbenah disini adalah bertujuan untuk menciptakan kondisi pemungkin untuk
mencapai Merangin Emas (Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera) yaitu
sebagai berikut:
1) Bangun Ekonomi Rakyat diartikan bahwa hal yang yang utama dilakukan oleh
aparatur pemerintah daerah adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang

library.uns.ac.id

170
digilib.uns.ac.id

memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan produksi, konsumsi dan
distribusi secara efisien dan efektif.
2) Bersih diartikan bahwa suatu kondisi di mana aparatur pemerintah daerah
memberikan pelayanan yang prima dan akuntabel.
3) Amanah diartikan bahwa aparatur negara dalam menjalankan tugasnya penuh
tanggung jawab, jujur dan disiplin.
4) Pengertian Emas merupakan singkatan dari Ekonomi Maju, Aman, Adil dan
Sejahtera. Ini merupakan harapan yang akan dicapai oleh Kabupaten
Merangin hingga tahun 2018.
5) Ekonomi Maju diartikan bahwa adanya pergerakan kondisi perekonomian
kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka
pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan
lingkungan hidup. Selain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang
kokoh yang mampu mencapai produktifitas tinggi dengan berbasis pada ilmu
pengetahuan dan teknologi.
6) Aman diartikan keadaan yang menggambarkan perwujudan memiliki perasaan
aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat
menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memilliki pilihan
yang luas dalam seluruh kehidupannya, yang dilandasi supremasi hukum dan
Hak Azazi Manusia yang tinggi.
7) Adil mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa
diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari
pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
8) Sejahtera mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara
menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik di bidang Sosial,
Ekonomi dan Budaya terutama pangan dan sandang secara merata.
Visi sebagaimana tersebut diatas supaya dapat diwujudkan secara
operasional, spesifik dan konkrit maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten
Merangin sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Merangin yaitu:
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1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi Kepada Masyarakat dengan
MengedepankanTransparansi, Efisiensi, Efektif dan Akuntabilitas
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar
3. Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan dan Kesehatan
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan
UMKM
5. Meningkatkan Prestasi Generasi Muda dan Kesetaraan Gender
Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan suatu program kegiatan
dapat dilihat dari aturan-aturan yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaannya.
Dasar hukum yang dipakai dalam kegiatan pemberdayaan pedagang eceran
bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi ini adalah kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jambi
berupa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi dan kebijakan dari Pemerintah
Kabupaten Merangin berupa Surat Keputusan Bupati Merangin tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (KUPEM) di Kabupaten Merangin Untuk Penguatan Modal
dan Persertifikatan Hak Atas Tanah Petani/ Pengrajin/ Pedagang Kecil.
Kebijakan ini sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Merangin yaitu
meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis usaha kecil dan
agrobisnis pertanian. Peraturan ini merupakan salah satu upaya untuk membantu
petani dan usaha kecil dan menengah dalam mengatasi keterbatasan kebutuhan
modal dalam rangka peningkatan pendapatannya melalui peningkatan produksi,
pengolahan hasil dan pemasaran serta ditujukan untuk mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia guna penguatan
ekonomi masyarakat terhadap penyediaan permodalan dalam bentuk kredit
dengan tingkat bunga yang terjangkau dan prosedur yang sederhana.
Informan dari tim pelaksana KUPEM di Kabupaten Merangin semuanya
telah mengetahui tentang dasar hukum

yang dipakai dalam

kegiatan

pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM tersebut karena setiap anggota tim pelaksana KUPEM sudah
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disampaikan petunjuk penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi yang dapat
dijadikan sebagai

pedoman acuan dalam pelaksanaannya

seperti

yang

disampaikan oleh SHM Kepala Bagian Perekonomian saat peneliti melakukan
wawancara di Kantor Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
Merangin, beliau mengatakan:
“Sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi yang
telah disampaikan kepada kami bahwa telah diatur dasar hukum kegiatan
pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin yaitu
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi dan untuk pelaksanaannya telah
dibentuk juga tim koordinasi pelaksana KUPEM tersebut di Kabupaten
Merangin yang dijabarkan dalam SK Bupati Merangin tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kredit Usaha
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) di Kabupaten Merangin
Untuk Penguatan Modal dan Persertifikatan Hak Atas Tanah Petani/
Pengrajin/ Pedagang Kecil. SK Bupati tersebut setiap tahunnya dibuat
sesuai dengan penyusunan APBD Kabupaten Merangin”. (Wawancara
tanggal 7 Juli 2015).
Hal senada juga diungkapkan oleh SI selaku staf Bagian perekonomian
yang merupakan salah satu anggota tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin
di Kantor Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin, beliau
mengatakan:
“Saya selaku staf Bagian perekonomian dan juga anggota tim pelaksana
KUPEM di Kabupaten Merangin khususnya untuk kegiatan pemberdayaan
pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program
KUPEM Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin bekerja sesuai dengan
petunjuk penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi yang kami jadikan
sebagai pedoman yaitu Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002
dan pelaksanaannya maka dibentuk tim koordinasi pelaksana KUPEM
tersebut di Kabupaten Merangin yang dijabarkan dalam SK Bupati
Merangin tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kredit
Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) di Kabupaten
Merangin”. (Wawancara tanggal 8 Juli 2015).
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh BN selaku staf Bank Jambi
yang juga merupakan salah satu anggota tim pelaksana KUPEM di Kabupaten
Merangin di kantor Bank Jambi Cabang Bangko, beliau mengatakan:
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“Ya memang kami melaksanaan program KUPEM ini bersama-sama
dengan Pemerintah Kabupaten Merangin berdasarkan Peraturan Gubernur
Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan
KUPEM Provinsi Jambi dan keberadaan kami didalam program KUPEM
tersebut tergabung di dalam tim pelaksana KUPEM Kabupaten
Merangin”. (Wawancara tanggal 15 Juli 2015).
Keikutsertaan Bank Jambi dalam pelaksanaan program KUPEM tersebut
merupakan salah satu wujud kepedulian, perhatian, keberpihakan Bank Jambi
dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Merangin sebagai salah satu
bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
perseroan terbatas pasal 47 menyebutkan bahwa diwajibkan bagi setiap
perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber
daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada pasal 15
bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan serta merupakan salah satu bentuk penjabaran visi Bank Jambi yaitu
menjadi bank yang ideal dan sehat dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan
masyarakat di bidang jasa bank yang memiliki nilai tambah bagi ekonomi daerah
khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan pengelolaan secara
profesional, kehati-hatian dan berkembang secara wajar.
Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Jambi juga mengamanatkan perlu
terus dikembangkannya permodalan usaha sehingga dapat menggerakkan roda
perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada
pemerintah Kabupaten Merangin sebagai salah satu sumber pendapatan asli
daerah seperti yang disampakan oleh BN, beliau mengatakan:
”Bagi kami ikut serta dalam program KUPEM ini telah sesuai dengan
amanat Perda Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Jambi yang merupakan salah
satu bentuk kepedulian Bank Jambi dalam membantu pemerintah daerah
untuk program-program penanggulangan kemiskinan sehingga dapat
menggerakkan roda perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten
Merangin”. (Wawancara tanggal 15 Juli 2015).
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Pelaksanaan program KUPEM tersebut memiliki tim pelaksana KUPEM
Kabupaten Merangin yang juga berfungsi sebagai fasilititor sesuai dengan amanat
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 dan Surat Keputusan Bupati
Merangin untuk melihat perkembangan penerima KUPEM melalui pemanfaatan
dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Tim
pelaksana KUPEM tersebut berasal dari berbagai instansi terkait sesuai dengan
bidangnya masing-masing seperti pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian
dan perdagangan. Tim pelaksana KUPEM yang berkaitan dengan kegiatan
pemberdayaan pedagang eceran bertoko yaitu berasal dari tenaga fungsional staf
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin dan Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin dan Bank Jambi
seperti yang disampaikan oleh SHM yaitu:
“Untuk fasilitator bagi penerima KUPEM tersebut terdapat tenaga staf
yang termasuk ke dalam anggota Tim pelaksana KUPEM di Kabupaten
Merangin di antaranya di bidang pertanian dan holtikultura oleh staf Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, di bidang peternakan dan
perikanan oleh staf Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin
serta untuk bidang perindustrian dan perdagangan oleh staf Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin sedangkan
yang berkenaan dengan penyaluran dan pengembalian kredit oleh staf
Bank Jambi. Untuk sekretariat pelaksanaan KUPEM tersebut berada di
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Merangin. Dasar hukum yang kita
gunakan untuk tim pelaksana KUPEM tersebut juga terdapat di dalam
petunjuk penyelenggaraan program”. (Wawancara tanggal 7 Juli 2015).
BHD selaku staf Dinas Kopperindag Kabupaten Merangin yang juga
merupakan anggota tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin di kantor Dinas
Dinas Kopperindag Kabupaten Merangin mengungkapkan kondisi hal yang sama
sebagai berikut:
“Kami didalam tim pelaksana KUPEM tersebut sebagai anggota di bidang
perindustrian dan perdagangan. Jadi fasilitator untuk kegiatan
pemberdayaan pedagang eceran bertoko di Kabupaten Merangin
merupakan bidang tugas kami yang bekerjasama dengan Bagian
perekonomian Setda Kabupaten Merangin dan Bank Jambi”. (Wawancara
tanggal 24 Juli 2015).
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Kondisi yang sama juga diungkapkan oleh BN selaku staf Bank Jambi
bahwa:
”Bank Jambi dalam pelaksanaan program KUPEM Provinsi Jambi di
Kabupaten Merangin yaitu sebagai anggota sehingga terdapat staf dari
Bank Jambi yang mengupayakan agar para penerima KUPEM khususnya
pedagang eceran bertoko mampu mengembalikan kreditnya sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya kami bekerjasama
dengan Bagian perekonomian Setda Kabupaten Merangin dan instansi
terkait lainnya”. (Wawancara tanggal 15 Juli 2015)
Agar suatu kebijakan dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik
maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu menjalankan program
tersebut dalam hal ini adalah fasilitator. Keberadaan fasilitator kegiatan
pemberdayaan pedagang eceran bertoko dari Pemerintah Kabupaten Merangin
yaitu melakukan pembinaan sekaligus sebagai penghubung antara pedagang
eceran bertoko dengan perbankan dan memberikan informasi terkait dengan
pemanfaatan dana bergulir Program KUPEM tersebut baik perencanaan,
pelaksanaan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaanya.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang
Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi tersebut fasilitator dimaksud
dalam kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan
dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ini adalah
adanya anggota tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin yang merupakan
tenaga fungsional staf dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
Merangin, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin
serta Bank Jambi.
Tugas tim pelaksana KUPEM tersebut antara lain:
2) Membantu pelaksanaan koordinasi dalam rangka terlaksananya KUPEM yang
lancar, aman dan terkendali, efektif dan efisien.
3) Membimbing dan memantau penerima KUPEM dalam pemanfaatan dan
pengembalian kredit.
4) Melakukan pertemuan dengan Tim Pelaksana KUPEM pada tingkat
kecamatan untuk membahas masalah KUPEM dan memecahkan masalah yang
dihadapi.
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5) Berdasarkan hasil pertemuan tersebut maka dilakukan pemantauan ke
lapangan dalam hal ini pedagang eceran bertoko di Kabupaten Merangin.
6) Bank Jambi menyusun perhitungan analisis keuangan untuk menetapkan
rencana jumlah dan jadwal penyaluran serta pengembalian kredit.
Tugas tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan
program KUPEM tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Merangin
tentang

Pembentukan

Tim

Koordinasi

Penyelenggaraan

Kredit

Usaha

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) di Kabupaten Merangin di
antaranya yaitu :
1) Mengoptimalkan kebijakan dalam penyelenggaraan KUPEM di Kabupaten
Merangin untuk penguatan modal usaha dan pensertifikatan tanah masyarakat.
2) Melakukan penelitian kelayakan dan membantu dalam melakukan penagihan
terhadap kreditur yang menunggak.
3) Mengevaluasi

kegiatan

perkreditan

KUPEM

secara

periodik

dan

melaporkannya ke Bupati.
Kondisi di atas seperti halnya yang disampaikan oleh SHM yaitu:
“Tentang dasar hukum pembentukan tim pelaksana KUPEM di Kabupaten
Merangin yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kredit Usaha
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) di Kabupaten Merangin
Untuk Penguatan Modal dan Persertifikatan Hak Atas Tanah Petani/
Pengrajin/ Pedagang Kecil yang mengacu kepada Peraturan Gubernur
Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan
KUPEM Provinsi Jambi. Surat Keputusan Bupati Merangin ini setiap
tahunnya dibuat mengikuti APBD Kabupaten Merangin”. (Wawancara
tanggal 7 Juli 2015).
Pelaksanaan KUPEM tersebut ketersediaan dananya didasarkan kepada
keputusan Gubernur Jambi Nomor 493 Tahun 2000 Tanggal 18 Desember 2000
tentang Pendanaan Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM).
Dana tersebut sumber pembiayaannya berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah) Provinsi Jambi yang kemudian disalurkan melalui Bank
Pembangunan Daerah (BPD) Jambi. Keterediaan dana dalam program ini
selanjutnya tertuang didalam surat perjanjian kerja sama penyaluran KUPEM
Nomor 520/ 0398/ Perj. Tanggal 16 Januari 2001 berupa setoran dalam bentuk
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rekening giro beku Gubernur Jambi sebesar Rp 5 miliar yang dilakukan dengan
pola executing. Pola tersebut mengamanatkan kepada pihak BPD Jambi untuk
bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan kredit. Selanjutnya pada tahun
2002 Pemerintah Provinsi Jambi kembali menyediakan dana program tersebut
sebesar Rp 5 miliar ke rekening giro beku Gubernur Jambi berdasarkan
Keputusan Gubernur Jambi Nomor 050/ 673/ 1-Ekbang-Nomor 1934.12/ KP/ DIR
Tanggal 3 Desember 2002.
Surat perjanjian kerjasama pengaturan administrasi penyelenggaraan dana
KUPEM Nomor 01/ Perj/ OHK/ VIII/ 2005-Nomor 02.01/ KP/ DIR Tanggal 14
Januari 2004 berupa setoran dalam bentuk rekening giro beku Gubernur Jambi
sebesar Rp 5 miliar dengan pola executing. Selanjutnya diubah dengan Addendum
Pertama Nomor 13A/ Perj/ OHK/ XII/ 2004-010.012/ PKS-10/ Perj.add/ OHK/
VII/ 2005-Nomor05.08/ PKS-BPDJ/ 2005 Tanggal 1 Agustus 2005 yang
mengubah pola kredit menjadi pola chanelling yaitu Bank Jambi sebagai penyalur
dan dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Kondisi seperti di atas dijelaskan oleh SHM selaku sekretariat pelaksanaan
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sebagai berikut:
”Ya memang terdapat dana bergulir program KUPEM Provinsi Jambi
yang berasal dari APBD Provinsi Jambi. Secara keseluruhan, dana bergulir
tersebut sebesar Rp 15 milyar rupiah untuk seluruh kabupaten/ kota yang
ada di Provinsi Jambi sedangkan untuk Kabupaten Merangin mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp 1,6 milyar rupiah yang pemanfaatannya
diperuntukkan bagi sektor usaha pertanian, perdagangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan”. (Wawancara tanggal 7 Juli 2015).
Secara umum pemanfaatan dana bergulir melalui program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi bertujuan untuk:
1. Meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan
2. Meningkatkan volume usaha pedagang
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
4. Meningkatkan semangat berwirausaha
5. Meningkatkan pendapatan
6. Membangkitkan etos kerja
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Pemberian pemanfaatan dana bergulir melalui program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi diberikan kepada penerima manfaat dari
berbagai sektor usaha yaitu sektor perdagangan, perindustrian, pertanian,
perikanan dan peternakan. Penerima manfaat dana bergulir tersebut dari sektor
perdagangan salah satunya adalah pedagang eceran bertoko yang ada di
Kabupaten Merangin yang memiliki usaha seperti dagang manisan, dagang
pakaian, warung makan, bengkel motor, fotocoy & ATK, dagang alat pertanian,
konter HP, dan dagang gas elpiji. Keadaan tersebut dikarenakan pemanfaatan
dana bergulir melalui program KUPEM dipinjamkan kepada masyarakat yang
telah memiliki usaha mikro, kecil dan menengah dan harus dikembalikan lagi
kepada pengelola dana bergulir dalam jangka waktu tertentu.
Pembiayaan usaha tani dan industri kecil dalam pelaksanaan program
KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dilakukan melalui dua pola yaitu
pola executing yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun
2004 dan pola channeling yang pelaksanaannya dilakukan sejak tahun 2005.
Perbedaannya yaitu terletak pada tanggung jawab penyaluran, pengelolaan dan
pengawasan kredit, pola executing semua tanggung jawab tersebut berada pada
Bank Jambi sedangkan pola channeling tanggung jawab tersebut berada pada
pemerintah daerah dibantu oleh Bank Jambi. Perubahan tersebut berdasarkan atas
pertimbangan efektivitas penyaluran KUPEM yang mana pemerintah daerah
secara administrasi memiliki struktur organisasi mulai dari Rukun Tetangga (RT),
Rukun Warga (RW), Kelurahan/Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.
Untuk mendukung terlaksananya pemanfaatan dana bergulir melalui
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi termasuk kegiatan
pemberdayaan pedagang eceran bertoko maka Pemerintah Kabupaten Merangin
telah menyiapkan alokasi anggaran kegiatan operasional melalui APBD
Kabupaten Merangin yang dituangkan kedalam PERDA Kabupaten Merangin
Nomor 01 Tahun 2011 tentang APBD Kabupaten Merangin Tahun 2011 dan
PERBUP Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Merangin
Tahun 2011 dan dilanjutkan pada tahun berikutnya melalui kegiatan penggunaan
dana pemerintah bagi usaha kecil dan menengah.
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Kondisi ini dapat diketahui dari sekretariat tim pelaksana KUPEM
Kabupaten Merangin melalui SHM, beliau mengungkapkan bahwa:
“Demi kelancaran pelaksanaan program KUPEM tersebut maka
Pemerintah Kabupaten Merangin telah mengalokasikan anggaran melalui
APBD Kabupaten Merangin setiap tahunnya yaitu rata-rata sebanyak
Rp 70.000.000,- sebagai operasional yang diperuntukkan mulai dari
pengecekan kelayakan usaha, penyaluran, pembinaan dan penagihan
kepada penerima KUPEM yang mengalami kendala dalam pengembalian
kredit. Posisi anggaran kegiatannya berada dalam DPA Bagian
Perekonomian Setda Kabupaten Merangin kegiatan penggunaan dana
pemerintah bagi UKM”. (Wawancara tanggal 7 Juli 2015).
Dalam proses penyelenggaraan kerja untuk pelaksanaan program KUPEM
tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan bersama maka diperlukan adanya tertib administrasi
di antaranya penyusunan laporan penyaluran pelaksanaan dan realisasi
pengembalian kredit.
Sesuai dengan Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi maka
penyusunan laporan program kegiatan KUPEM tersebut yaitu:
1. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan KUPEM kepada Camat dan Camat
melaporkan kepada Bupati/Walikota selanjutnya Bupati/Walikota melaporkan
kepada Gubernur.
2. Masing-masing instansi terkait melaporkan perkembangan pelaksanaan
KUPEM pada instansi masing-masing secara berjenjang dan selanjutnya
menyampaikan kepada Tim Terpadu KUPEM.
3. Cabang BPD Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan bulanan
perkembangan dan pengembalian KUPEM kepada instansi terkait setiap
tanggal 15 bulan berikutnya.
4. BPD Jambi menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan
pengembalian KUPEM kepada Gubernur melalui Kelompok Kerja KUPEM
yang ada dan tembusannya disampaikan kepada instalasi terkait, selambatlambatnya tanggl 20 bulan berikutnya.
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Masuknya pihak swasta melalui pola kemitraan dengan pemerintah
memiliki beberapa manfaat di antaranya adalah (partnership, 2011):
1. Tersedianya alternatif berbagai sumber pembiayaan
2. Pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat
3. Berkurangnya beban (APBN/APBD) dan risiko pemerintah
4. Infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak
5. Kinerja layanan masyarakat semakin baik
6. Akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan
7. Swasta menyumbangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial.
Kerjasama pemerintah dan swasta yang banyak memberikan manfaat
seperti diuraikan di atas cukup memberikan gambaran mengapa public private
partnership dapat menjadi salan satu solusi untuk mengatasi permasalahan
pembangunan infrastruktur yang sering terkendala karena masalah pendanaan,
teknologi maupun manajerial. Dalam konteks kerjasama, pemerintah daerah dapat
mengambil keuntungan berupa kemungkinan adanya dana tambahan dan
transfer keahlian dari sektor privat sedangkan sektor privat selain bisa
mendapatkan keuntungan finansial juga bisa mendapatkan keuntungan dari
promosi dan pengakuan keberadaannya akan tanggung jawab sosial dan etika
bisnis mereka.
Pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir melalui program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam pelaksanannya terdapat kemitraan
antara Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi. Dasar hukum
pelaksanaannya juga mengacu kepada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369
Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi yang
mana di dalam maksud dan tujuan peraturan tersebut bahwa KUPEM yang
sumber dananya dari Pemerintah Provinsi Jambi yang disalurkan melalui Bank
Pembangunan Daerah (BPD) Jambi merupakan upaya pemberdayaan ekonomi
rakyat di Provinsi Jambi dengan tujuan yaitu:
a. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi usaha rakyat.
b. Mendekatkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat (petani dan
UMKM) terhadap jasa perbankan.
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c. Merubah perilaku masyarakat (petani, pengusaha kecil dan menengah) agar
mampu mengelola usahanya secara optimal melalui dukungan permodalan.
d. Meningkatkan peranan kelembagaan terkait, seperti kelompok tani – nelayan,
koperasi dan lainnya.
Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi dalam
pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir melalui program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi secara konkrit dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Bank Jambi merupakan bank pelaksana penyaluran KUPEM di Kabupaten
Merangin yang merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jambi yang
pelaksanaannya

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin di

Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi adalah merupakan tim
pelaksana KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
3. Pemerintah Kabupaten Merangin bersama Bank Jambi melakukan penelitian
kelayakan usaha melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM
tersebut.
4. Pemerintah Kabupaten Merangin bersama-sama dengan Bank Jambi
melakukan penagihan terhadap kreditur yang menunggak termasuk di
dalamnya melakukan pembinaan terhadap penerima KUPEM tersebut
khususnya dalam hal ini pedagang eceran bertoko supaya mampu
mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Pemerintah Kabupaten Merangin bersama-sama dengan Bank Jambi
menyusun laporan penyaluran dan realisasi pengembalian kredit dalam
pelaksanaan KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang akan di
sampaikan kepada Bapak Bupati Merangin dan Bapak Gubernur Jambi.
Hal-hal seperti di atas sejalan dengan yang disampaikan oleh SHM kepada
peneliti, beliau mengatakan:
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“Dalam pelaksanaan KUPEM ini kita bermitra dengan Bank Jambi karena
selain bank pelaksana penyaluran KUPEM Provinsi Jambi di Kabupaten
Merangin, Bank Jambi juga termasuk dalam tim pelaksana KUPEM di
Kabupaten Merangin. Kemudian kita bersama-sama meneliti kelayakan
usaha, penyaluran, pembinaan dan penagihan kepada penerima KUPEM
tersebut. Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Bank
Jambi juga bersama-sama dalam menyusun laporan penyaluran dan
realisasi pengembalian dana bergulir dalam pelaksanaan KUPEM Provinsi
Jambi di Kabupaten Merangin untuk selanjutnya akan di sampaikan
kepada Bapak Gubernur Jambi”. (Wawancara tanggal 7 Juli 2015).
Hal yang sama juga disampaikan oleh BN kepada peneliti, yaitu:
“Pemerintah Kabupaten Merangin merupakan mitra kami dalam
pelaksanaan KUPEM Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin mulai dari
menentukan kelayakan usaha, penyaluran, pembinaan dan penagihan.
Dana KUPEM tersebut memang disalurkan oleh bank ke Pedagang
kemudian pedagang melakukan penyetoran langsung ke bank Jambi.
Laporan yang sudah membayar dari bank Jambi yang menjadi acuan bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin. Laporan realisasi penyaluran
dan pengembalian kredit setiap bulannya Kami sampaikan kepada Bapak
Gubernur Jambi dan Bapak Bupati Merangin”. (Wawancara tanggal 15
Juli 2015).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa inisiasi kebijakan
pemanfaatan dana bergulir melalui program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi ini berasal dari pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah
dan perbankan lokal yang dikomunikasikan dalam rapat koordinasi oleh tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin untuk membahas dan memecahkan
permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program KUPEM tersebut. Hasil
rapat bersama tersebut maka tim pelaksana KUPEM melakukan pemantauan ke
lapangan. Kebijakan pemerintah daerah dan perbankan lokal dalam penelitian ini
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kebijakan pemerintah daerah
a. Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Merangin 2013 – 2018.
b. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi.
c. Surat Keputusan Bupati Merangin tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
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(KUPEM) di Kabupaten Merangin Untuk Penguatan Modal dan
Persertifikatan Hak Atas Tanah Petani/ Pengrajin/ Pedagang Kecil.
d. Tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin dari Bagian Perekonomian
Setda Kabupaten Merangin dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Merangin.
e. Ketersediaan dana operasinal kegiatan program KUPEM Provinsi Jambi di
Kabupaten Merangin melalui APBD Kabupaten Merangin.
2. Kebijakan perbankan lokal (Bank Jambi)
a. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal.
b. Penjabaran visi Bank Jambi di bidang jasa perbankan.
c. Bentuk implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Jambi.
d. Adanya tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin dari Bank Jambi
Cabang Bangko.
e. Membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan penyaluran dan
realisasi pengembalian kredit dalam pelaksanaan KUPEM Provinsi Jambi
di Kabupaten Merangin.
b. Kondisional
Kondisi faktor-faktor pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi dilihat dari sisi kondisional dalam penelitian ini yaitu kondisi ekternal
pedagang eceran bertoko, kondisi internal pedagang eceran bertoko, faktor
penghambat pemberdayaan pedagang eceran bertoko dan faktor pendukung
pemberdayaan pedagang eceran bertoko.
1) Kondisi ekternal pedagang eceran bertoko
Kondisi eksternal pedagang eceran bertoko dalam penelitian ini telah
peneliti jelaskan sebelumnya pada gambaran umum, kondisi perdagangan dan
kondisi perekonomian Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang mencakup
gambaran lokasi geografi Kabupaten Merangin, gambaran kependudukan di
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Kabupaten Merangin, gambaran kondisi perdagangan di Kabupaten Merangin dan
gambaran kondisi perekonomian di Kabupaten Merangin.
Kondisi diluar pedagang eceran bertoko memberikan gambaran yang
positif bagi pengembangan usaha

perdagangan eceran bertoko melalui

pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah penduduk per kelompok umur yang
disajikan oleh BPS Kabupaten Merangin (2014) mulai dari umur 0 sampai dengan
75 tahun ke atas di Kabupaten Merangin sehingga dapat diketahui segmentasi
pasar di mana tiap kelompok atau bagian dapat dipilih oleh pedagang eceran
bertoko sebagai pasar yang dituju atau ditargetkan untuk pemasaran suatu barang
dagangan yang akan dijual kepada konsumen.
Data lain yang disajikan oleh BPS Kabupaten Merangin (2014) berupa
penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha sehingga
menjadikan sektor usaha perdagangan masih sangat potensial untuk memasarkan
dan memilih produk-produk yang akan dijual kepada konsumen yang bekerja pada
sektor usaha lainnya yaitu pertanian dan kehutanan, industri pengolahan,
perdagangan, restoran dan hotel, jasa kemasyarakatan dan lainnya.
Pasar yang ada di Kabupaten Merangin pada saat ini berjumlah 40 pasar
tersebar pada 24 kecamatan dengan jenis pasar harian dan mingguan (BPS
Kabupaten Merangin, 2014). Jenis pasar mingguan dikarenakan kecamatan
tersebut letaknya cukup jauh dari ibukota kabupaten dan jenis lapangan usaha
masyarakat pada umumnya pertanian dan perkebunan sehingga untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat tersebut maka dilakukan kesepakatan bersama bahwa pasar
yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli barang di kecamatan
tersebut hanya dilakukan satu kali dalam seminggu. Kondisi ini dapat menjadi
alternatif lain bagi pedagang eceran bertoko di Kabupaten Merangin dalam rangka
mengembangkan usaha perdagangannya di pasar tradisional tersebut.
Kabupaten Merangin pada umumnya didominasi oleh perusahaan
perdagangan kecil sebanyak 423 unit usaha sehingga keberadaannya perlu
dikembangkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran
melalui program-program yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.
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Program tersebut salah satunya adalah melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang diperuntukkan
bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
Perkembangan PDRB Kabupaten Merangin Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) di tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami pertumbuhan rata-rata Rp
4 triliun setiap tahunnya sedangkan perkembangan PDRB Kabupaten Merangin
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di tahun 2009 sampai dengan 2013
mengalami pertumbuhan rata-rata Rp 1,3 triliun setiap tahunnya. Kondisi
perekonomian Kabupaten Merangin memang secara umum didominasi oleh sektor
pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan sedangkan sektor
lainnya merupakan sektor penunjang. Namun demikian walaupun sektor
perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor penunjang akan tetapi kalau
dilihat kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Merangin terus
mengalami pertumbuhan yang positif secara sektoral dari tahun ke tahun.
2) Kondisi internal pedagang eceran bertoko
Pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program
KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi bergerak dalam penjualan berupa
barang-barang kebutuhan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari misalnya
dagang manisan/ kelontong, warung makan, dagang gas elpiji dan ada pula yang
menjual barang-barang untuk keperluan lainnya seperti dagang pakaian, bengkel
motor, konter HP, fotocopy & ATK dan dagang alat pertanian. Berdasarkan hasil
wawancara dan didukung kuesioner diketahui bahwa karakteristik pedagang
eceran bertoko tersebut dapat dikelompokkan dari status kepemilikan usaha, status
kepemilikan modal, tenaga kerja, struktur permodalan usaha, sumber barang
dagangan, pendapatan pedagang dan keterampilan yang dimiliki.
a) Status kepemilikan usaha
Berdasarkan hasil wawancara dan didukung kuesioner, pedagang eceran
bertoko penerima manfaat dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi diketahui bahwa status kepemilikan usaha eceran
bertoko ini semuanya adalah milik sendiri. Pemilik usaha eceran bertoko ini
sekaligus sebagai manajer dalam menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan
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dalam pengelolaannya usaha tersebut merupakan usaha yang masih dalam skala
kecil sehingga pemilik terjun langsung dalam mengatur dan mengurus usahanya
sendiri seperti yang disajikan pada Tabel 4.11 berikut ini :
Tabel 4.11 Status Kepemilikan Usaha Perdagangan Eceran Bertoko
No

Unit Usaha

Jumlah
Milik
Sendiri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manisan
39
Pakaian
10
Warung Makan
7
Bengkel Motor
6
Fotocopy&ATK
5
Alat Pertanian
4
Konter HP
3
Gas elpiji
2
Jumlah
76
Sumber : Data diolah, 2016

39
10
7
6
5
4
3
2
76

Keterangan
Persentase
Milik
(%)
Orang
Lain
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0

Persentase
(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pedagang eceran bertoko sekaligus sebagai manajer dalam menjalankan
usahanya dikarenakan mereka telah memiliki kemampuan manajemen yang
sangat sederhana terutama dalam sistem pembukuan penjualan walaupun belum
memenuhi kaidah-kaidah administrasi pembukuan yang standar seperti yang
dilakukan oleh pedagang gas elpiji, pakaian, bengkel motor, konter HP, fotocopy
& ATK dan dagang alat pertanian mereka telah mencatat barang-barang dagangan
yang telah dibeli dan barang-barang dagangan yang keluar setiap harinya
sedangkan manisan/ kelontong dan warung makan pendapatan mereka hanya
berpatokan dengan modal usaha yang telah mereka keluarkan.
b) Status kepemilikan modal usaha
Berdasarkan hasil wawancara dan didukung kuesioner, pedagang eceran
bertoko penerima manfaat dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi diketahui bahwa status kepemilikan modal usaha eceran
bertoko ini semuanya adalah modal sendiri. Hal ini dikarenakan usaha eceran
tersebut masih dalam skala kecil. Untuk mengembangkan usaha eceran bertoko
yang sedang dijalaninya maka pedagang eceran bertoko tersebut memerlukan
pinjaman dari pihak lain.
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Pinjaman tersebut salah satunya adalah dengan memanfaatkan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Pada
umumnya ketertarikan dan minat pedagang eceran bertoko untuk meminjam
modal usaha melalui program KUPEM tersebut adalah karena suku bunga
pinjaman yang diberikan sangat rendah yaitu sebesar 6% (enam persen) jika
dibandingkan suku bunga pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Di antaranya
Suku Bunga Dasar Kredit Bank Jambi posisi bulan februari 2017 untuk usaha
mikro yang paling rendah mencapai 8,81%. Kondisi tersebut seperti di atas yang
disajikan pada Tabel 4.12 berikut ini :
Tabel 4.12 Status Kepemilikan Modal Usaha Perdagangan Eceran Bertoko
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unit Usaha
Manisan
Pakaian
Warung Makan
Bengkel Motor
Fotocopy&ATK
Alat Pertanian
Konter HP
Gas elpiji
Jumlah

Jumlah
39
10
7
6
5
4
3
2
76

Modal Sendiri
39
10
7
6
5
4
3
2
76

Persentase (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Sumber : Data diolah, 2016
c) Tenaga kerja
Berdasarkan hasil wawancara dan didukung kuesioner, pedagang eceran
bertoko penerima manfaat dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi diketahui bahwa jumlah tenaga kerja usaha eceran
bertoko ini antara satu sampai dengan dua orang bahkan ada pemilik usaha eceran
yang langsung melayani konsumen. Tenaga kerja tersebut mempunyai tugas untuk
membantu pemilik usaha dalam melayani konsumen seperti usaha eceran warung
makan, dagang pakaian, fotocopy & ATK, dagang alat pertanian, dagang gas
elpiji, bengkel motor sedangkan dagang manisan/ kelontong dan konter HP tidak
memerlukan tenaga kerja sehingga pemilik langsung dalam melayani konsumen.
Dalam proses penyerapan tenaga kerja pedagang merekrut secara
langsung tenaga kerja tersebut sebagian besar berasal dari anggota keluarga
mereka sendiri dengan alasan untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarga yang
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belum memiliki pekerjaan tetap dan juga bagi pemilik usaha upah tenaga kerja
dari kalangan keluarga dapat disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh.
Berikut ini disajikan Tabel 4.13 tenaga kerja usaha perdagangan eceran
bertoko sebagai berikut :
Tabel 4.13 Tenaga Kerja Usaha Perdagangan Eceran Bertoko
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unit Usaha

Jumlah

Manisan
Pakaian
Warung Makan
Bengkel Motor
Fotocopy&ATK
Alat Pertanian
Konter HP
Gas elpiji

39
10
7
6
5
4
3
2
76

Jumlah
Sumber : Data diolah, 2016

Penggunaan Tenaga Kerja
Tidak
Ada
Persentase
Ada
Persentase
Tenaga
(%)
Tenaga
(%)
Kerja
Kerja
16
41
23
59
6
60
4
40
5
71
2
29
6
100
0
0
5
100
0
0
4
100
0
0
3
100
0
0
2
100
0
0
49
64
27
36

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas menggambarkan bahwa sebanyak 49 unit
usaha atau 64% dari 76 unit usaha memerlukan tenaga kerja sedangkan sebanyak
27 unit usaha atau 36% tidak memerlukan tenaga kerja. Usaha dagang manisan
umumnya tidak memerlukan tenaga kerja karena usaha tersebut masih dalam
skala kecil sehingga pemilik langsung sebagai penjualnya. Usaha-usaha lainnya
seperti bengkel motor, fotocopy&ATK, alat pertanian, konter HP dan gas elpiji
memerlukan tenaga kerja karena banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam usaha
tersebut misalkan teknisi bengkel motor, melayani fotocopy dan pembelian ATK,
melayani pembelian pulsa dan asesoris HP dan pengangkatan dan pengantaran gas
elpiji kepada konsumen.
d) Kecukupan modal usaha
Permodalan merupakan masalah penting untuk mengembangkan usaha
eceran bertoko sehingga pendapatan yang diterima menjadi maksimal. Modal
usaha merupakan modal kerja yang digunakan oleh para pedagang eceran bertoko
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berupa biaya yang dikeluarkan dalam membeli berbagai macam barang
dagangannya dan upah tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara dan didukung
kuesioner, pedagang eceran bertoko sebagai penerima manfaat dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi diketahui bahwa modal
usaha eceran bertoko yang digunakan oleh para pedagang tersebut berkisar antara
Rp3 juta sampai Rp9 juta.
Tidak cukupnya modal kerja usaha eceran bertoko pada umumnya
dikarenakan usaha tersebut masih merupakan usaha perorangan yang sifatnya
tertutup dan hanya mengandalkan modal dari pemilik usaha yang jumlahnya
sangat terbatas sementara dengan pendapatan yang didapat akan dijadikan
kembali sebagai modal usaha. Dengan demikian pedagang eceran bertoko harus
mencari alternatif pinjaman lain, salah satunya melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Kecukupan modal
usaha perdagangan eceran bertoko tersebut disajikan pada Tabel 4.14 berikut ini :
Tabel 4.14 Kecukupan Modal Usaha Perdagangan Eceran Bertoko
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unit Usaha

Manisan
Pakaian
Warung Makan
Bengkel Motor
Fotocopy&ATK
Alat Pertanian
Konter HP
Gas elpiji

Jumlah

39
10
7
6
5
4
3
2
76
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2016

Kondisi Kecukupan Modal
Belum
Cukup Persentase
Persentase
Cukup
Modal
(%)
(%)
Modal
0
0
39
100
0
0
10
100
0
0
7
100
0
0
6
100
0
0
5
100
0
0
4
100
0
0
3
100
0
0
2
100
0
0
76
100

Pedagang eceran bertoko yang mendapatkan dana bergulir program
KUPEM sebanyak 76 unit usaha rata-rata sebanyak Rp11,5 juta ditambah dengan
modal awal rata-rata sebanyak Rp6 juta sehingga rata-rata total dana yang diterima
adalah sebanyak Rp17,5 juta. Jumlah dana sebanyak Rp17,5 juta tersebut
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dikategorikan masih kurang mengingat pedagang eceran bertoko tersebut dari awal
bukan meneruskan usaha yang sudah berjalan. Dari hasil wawancara pedagang
eceran bertoko dengan bengkel motor, warung makan, fotocopy&ATK dan gas
elpiji modal usaha sebanyak Rp17,5 juta tersebut dikategorikan masih kurang
karena tingginya harga pembelian alat-alat mesin usaha tersebut.
Untuk meningkatkan pendapatan usaha bengkel motor memerlukan mesin
press bodi motor yang harganya bisa mencapai Rp30 juta begitu juga halnya
dengan usaha fotocopy&ATK yang memerlukan mesin fotocopy yang harga
satuannya mencapai Rp15 juta. Kemudian usaha gas elpiji juga memerlukan
tambahan modal usaha untuk penjualan seperti pengadaan tabung gas, selang,
regulator dan kompor. Selain itu usaha warung makan, manisan, pakaian, alat
pertanian dan konter HP juga memerlukan tambahan modal usaha seperti sewa
tempat usaha dan penambahan variasi barang dagangan.
e) Sumber barang dagangan
Sumber barang dagangan sangat mementukan bagi kelangsungan usaha
eceran bertoko untuk menghasilkan sejumlah pendapatan melalui penjualan
barang dagangan. Berdasarkan hasil wawancara dan didukung kuesioner,
pedagang eceran bertoko penerima manfaat dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sumber barang dagangan eceran bertoko
usaha warung makan (9,2%) membeli barang dagangan melalui pasar sedangkan
dagang pakaian, fotocopy&ATK, bengkel motor membeli barang dagangannya
melalui toko besar atau distributor (27,6%).
Toko besar atau ditributor ada juga yang mengantarkan langsung barang
dagangannya kepada pedagang eceran bertoko (11,9%) seperti dagang gas elpiji,
konter HP dan dagang alat pertanian. Untuk dagang manisan/ kelontong (51,3%)
pedagang ada yang membeli barang dagangan mereka di pasar dan di toko besar/
distributor dan ada pula toko besar/ distributor yang mengantarkan langsung ke
toko mereka seperti yang dijelaskan pada Tabel 4.15 berikut ini:
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Tabel 4.15 Sumber Barang Dagangan Perdagangan Eceran Bertoko
No.

Unit Usaha

Jumlah
Pasar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manisan
Pakaian
Warung Makan
Bengkel Motor
Fotocopy&ATK
Alat Pertanian
Konter HP
Gas elpiji

0

Jumlah

39
10
7
6
5
4
3
2
76

Persentase (%)

100

9,2

0

7
0
0
0
0
0

7

Sumber Barang Dagangan
Pasar Dan
Layanan
Toko Besar/
Toko Besar/
Antar
Grosir
Grosir
Distributor
0
39
0
10
0
0
0
0
0
6
0
0
5
0
0
0
4
0
0
3
0
0
2
0
21
39
10
27,6

51,3

11,9

Sumber : Data diolah, 2016
f) Keterampilan yang dimiliki
Berdasarkan hasil wawancara dan didukung kuesioner, pedagang eceran
bertoko penerima manfaat dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi bahwa keterampilan yang dimiliki dalam berdagang
pada umumnya sangat sederhana dan diperoleh secara turun temurun dari
pendahulu sebelumnya serta spontanitas dalam berdagang. Hal ini disebabkan
karena usaha tersebut masih dalam skala kecil dan tidak memerlukan keahlian
khusus seperti pedagang hanya cukup mengetahui modal dan nilai jual barang
tersebut kepada konsumen sehingga dirasakan secara langsung keuntungannya.
Keterampilan lain yang dimiliki yaitu kemampuan berkomunikasi secara
sederhana dengan konsumen supaya bisa menjual barang dagangannya misalnya
apabila konsumen mencari atau akan membeli suatu barang maka pedagang akan
menawarkan barang atau produk lainnya minimal memperkenalkan barang
tersebut. Dari Tabel 4.17 diketahui bahwa dari 76 unit usaha perdagangan eceran
bertoko terdapat 76 unit usaha atau 100% memiliki keterampilan memasarkan
produk sedangkan 12 unit usaha atau 16% memiliki keterampilan memasarkan
produk dan menghasilkan produk serta 6 unit usaha atau 8% memiliki
keterampilan memasarkan produk dan menjual jasa.
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Tabel 4.16 Keterampilan Yang Dimiliki Pedagang Eceran Bertoko
No.

Unit Usaha

Jumlah

Jenis Keterampilan
Persen
Menghasilkan
tase
Produk
(%)
0
0

1.

Manisan

39

39

Persen
tase
(%)
100

0

Persen
tase
(%)
0

2.

Pakaian

10

10

100

0

0

0

0

3.

Warung Makan

7

7

100

7

100

0

4.

Bengkel Motor

0

0

0

6

6

6

100

100

5.

Fotocopy&ATK

5

5

100

5

100

0

0

6.

Alat Pertanian

4

4

100

0

0

0

0

7.

Konter HP

3

3

100

0

0

0

8.

Gas elpiji

0
0
8

Memasarkan
produk

2
76

Jumlah

Menjual
Jasa

2

100

0

0

0

76

100

12

16

6

Sumber : Data diolah, 2016
3) Faktor-faktor penghambat pemberdayaan pedagang eceran bertoko
melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi
Berdasarkan hasil wawancara dan didukung kuesioner dengan tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin dan pedagang eceran bertoko dalam
penelitian ini diketahui faktor-faktor penghambat pemberdayaan pedagang eceran
bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi yaitu terbatasnya sumber daya manusia pedagang eceran
bertoko, lemahnya manajemen pemasaran pedagang eceran bertoko, kurangnya
kemauan

pedagang

mengakses

informasi

barang

dagangan,

kurangnya

pengendalian persediaan barang oleh pedagang, pedagang kurang mampu
mengantisipasi peluang pasar, jumlah pagu kredit yang kecil, persyaratan
administrasi yang ketat, belum adanya pelatihan formal bagi pedagan, kualifikasi
fasilitator yang belum tersertifikasi, masih terjadinya penundaan pemanfaatan dana
bergulir dan belum tersedianya wadah bagi pedagang.
a) Terbatasnya sumber daya manusia pedagang eceran bertoko
Berdasarkan hasil wawancara dan didukung kuesioner, pedagang eceran
bertoko penerima manfaat dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi diketahui bahwa sumber daya manusia pedagang eceran bertoko
masih sangat terbatas dikarenakan sebagian besar usaha eceran bertoko tersebut
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tumbuh secara insidentil karena kebutuhan ekonomi dan sulitnya mencari
lapangan pekerjaan lainnya serta merupakan usaha keluarga yang turun temurun.
Pedagang eceran bertoko dalam penelitian ini semuanya

belum

mendapatkan pelatihan secara formal. Pengetahuan dan keterampilan dalam
berdagang yang dimiliki oleh pedagang hanya sebatas menunggu pembeli yang
akan membeli barang dagangan ditoko mereka. Mentalitas pedagang yang belum
menunjukkan sikap optimistis karena merasa puas dengan keadaan pada saat ini.
b) Lemahnya manajemen pemasaran pedagang eceran bertoko
Berdasarkan hasil wawancara dan didukung kuesioner, pedagang eceran
bertoko penerima manfaat dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi diketahui bahwa masih lemahnya manajemen
pemasaran dapat dilihat dari perencanaan usaha eceran bertoko yang hanya
berdasarkan dengan melihat kondisi pasar dan barang dagangan yang mudah laku
untuk jual setelah itu ikut berjualan dengan barang dagangan tersebut sehingga
barang dagangan sejenis menjadi banyak beredar di jual oleh pedagang lain
disekitar toko pedagang.
Dalam penentuan harga barang dagangan, harga sangat ditentukan oleh
mekanisme pasar sehingga harga tidak berbeda jauh antara pedagang satu dengan
pedagang lainnya yang menjual barang dagangan sejenis akibatnya jika harga
ditoko pedagang lebih tinggi dari toko pedagang lainnya maka konsumen akan
mengurungkan niatnya kembali untuk membeli barang dagangan di toko
pedagang. Hal lain yang menjadi lemahnya manajemen pemasaran adalah
pedagang jarang melakukan pembukuan usaha terhadap barang dagangan yang
telah dijual kepada konsumen.
Pembukuan usaha oleh pedagang eceran bertoko sebanyak 47 unit usaha
atau sebesar 61,8% dalam penelitian ini hanya melihat catatan pendapatan dan
biaya setiap hari/ minggu/ bulan, sebanyak 21 unit usaha atau sebesar 27,6%
hanya melihat barang yang sudah laku dan banyak terjual, sebanyak 3 unit usaha
atau sebesar 3,9% melihat catatan pendapatan dan biaya jika ingat dan sebanyak 5
unit usaha atau sebesar 6,7% tidak pernah mencatat sama sekali. Hal ini
dikarenakan pedagang masih beranggapan bahwa usaha eceran yang sedang
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dijalaninnya pada saat ini masih dalam skala kecil sehingga pembukuan usaha oleh
pedagang hanya berpatokan pada hasil keuntungan yang telah didapat seperti yang
ditunjukkan Tabel 4.17 berikut ini:
Tabel 4.17 Evaluasi Usaha Oleh Pedagang Eceran Bertoko
No.

Unit Usaha

Jumlah
Melihat barang
yang sudah
laku dan
banyak terjual

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manisan
Pakaian
Warung Makan
Bengkel Motor
Fotocopy&ATK
Alat Pertanian
Konter HP
Gas elpiji
Jumlah
Persentase (%)

Jenis Pembukuan Usaha
Melihat catatan
Melihat catatan
pendapatan dan
pendapatan dan
biaya setiap hari/
biaya jika ingat
minggu/ bulan

39
10
7
6
5
4
3
2
76

21
0
0
0
0
0
0
0
21

10
10
7
6
5
4
3
2
47

3
0
0
0
0
0
0
0
3

5
0
0
0
0
0
0
0
5

100

27,6

61,8

3,9

6,7

Sumber : Data diolah, 2016
c) Kurangnya kemauan pedagang mengakses informasi barang dagangan
Berdasarkan hasil wawancara dan didukung kuesioner, pedagang eceran
bertoko penerima manfaat dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi terlihat kurangnya kemauan pedagang untuk mengakses
informasi suatu barang dagangan sehingga menyebabkan minimnya informasi
secara detail yang diketahui oleh pedagang terhadap suatu barang dagangan.
Informasi barang dagangan oleh pedagang eceran bertoko dalam hasil
penelitian ini sebanyak 73 unit usaha atau sebesar 96% hanya mengandalkan
informasi barang dagangan tersebut dari satu toko besar/ distributor saja di mana
tempat biasanya mereka membeli barang dagangan dan sebanyak 3 unit usaha
konter HP atau sebesar 4% berasal dari internet. Kondisi ini sedikit banyaknya
memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari suatu produk atau barang
dagangan tersebut dengan produk atau barang dagangan lainnya terutama dalam
hal harga, kuantitas dan kualitas barang seperti yang ditunjukkan Tabel 4.18
berikut ini:

Tidak
pernah
mencatat
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Tabel 4.18 Informasi Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Bertoko
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unit Usaha

Manisan

Jumlah

39
Pakaian
10
Warung Makan
7
Bengkel Motor
6
Fotocopy&ATK
5
Alat Pertanian
4
Konter HP
3
Gas elpiji
2
76
Jumlah
Sumber : Data diolah, 2016

Informasi Barang Dagangan
Tempat
membeli
barang
39
10
7
6
5
4
0
2
73

Persentase
(%)

Dari
Internet

Persentase
(%)

100
100
100
100
100
100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
0

100
0
4

100
96

3

d) Kurangnya pengendalian persediaan barang oleh pedagang
Berdasarkan hasil wawancara dan didukung kuesioner, pedagang eceran
bertoko penerima manfaat dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi diketahui bahwa pedagang eceran bertoko belum
sepenuhnya memahami akan pentingnya manajemen pembukuan seperti
pencatatan arus keluar masuknya barang dagangan dan pengeluaran dan
penerimaan penjualan barang dagangan sehingga mengakibatkan terkendalanya
pengendalian persedian barang dagangan yang ada di toko mereka.
Arus keluar masuk barang dagangan oleh pedagang eceran bertoko lebih
banyak didominasi melalui perkiraan dari barang yang sering dibeli yaitu
sebanyak 37 unit usaha atau sebesar 48,7%, diikuti melalui pengamatan barang
yang masih ada sebanyak 23 unit usaha atau sebesar 30,3% dan melalui catatan
penjualan sebanyak 16 unit usaha atau sebesar 21% seperti yang ditunjukkan
Tabel 4.19 berikut ini:
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Tabel 4.19 Informasi Arus Keluar Masuk Barang Dagangan Oleh Pedagang
Eceran Bertoko
No.

Unit Usaha

Jumlah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manisan
Pakaian
Warung Makan
Bengkel Motor
Fotocopy&ATK
Alat Pertanian
Konter HP
Gas elpiji
Jumlah

39
10
7
6
5
4
3
2
76

29
3
2
2
1
0
0
0
37

1
2
0
3
3
2
3
2
16

9
5
5
1
1
2
0
0
23

100

48,7

21

30,3

Persentase (%)

Informasi Arus Keluar Masuk Barang Dagangan
Melalui
Melalui
perkiraan dari Melalui catatan
pengamatan
barang yang
penjualan
barang yang
sering dibeli
masih ada

Sumber : Data diolah, 2016
e) Pedagang belum mampu dalam penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK)
Berdasarkan hasil wawancara dan didukung kuesioner, pedagang eceran
bertoko penerima manfaat dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi diketahui bahwa pedagang belum mampu dalam
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan telepon
genggam yang digunakan masih konvensional dan belum berbasis aplikasi.
Pedagang juga belum mampu dalam penggunaan perangkat komputer. Kondisi ini
dapat menyebabkan ketidakmampuan pedagang dalam mengantisipasi peluang
pasar seperti untuk mengetahui kondisi terkini terhadap variasi atau macammacam barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu menyebabkan
juga terbatasnya kesempatan pedagang eceran bertoko dalam mengembangkan
usahanya baik itu membeli ataupun menjual barang dagangan seperti pemanfaatan
situs layanan belanja (online shopping).
Pedagang lebih banyak belum mampu dalam penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi yaitu sebanyak 71 unit usaha atau sebesar 93% dan
yang menggunakan hanya sebanyak 5 unit usaha atau sebesar 7%. Konter HP dan
fotocopy & ATK merupakan usaha yang telah menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi karena usaha tersebut memang dibutuhkan akses melalui jaringan
internet seperti yang ditunjukkan Tabel 4.20 berikut ini:
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Tabel 4.20 Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Oleh
Pedagang Eceran Bertoko
No.

Unit Usaha

Menggunakan TIK

Jumlah

Unit Usaha

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manisan
39
Pakaian
10
Warung Makan
7
Bengkel Motor
6
Fotocopy&ATK
5
Alat Pertanian
4
Konter HP
3
Gas elpiji
2
Jumlah
76
Sumber : Data diolah, 2016

0
0
0
0
2
0
3
0
5

Tidak Menggunakan TIK

Persentase
(%)
0
0
0
0
40
0
100
0
7

Unit Usaha

39
10
7
6
3
4
0
2
71

Persentase
(%)
100
100
100
100
60
100
0
100
93

f) Jumlah pagu kredit yang kecil
Berdasarkan data laporan penyaluran dana KUPEM dari Bank Jambi
diketahui bahwa jumlah pagu kredit yang diberikan kepada pedagang eceran
bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi yang paling rendah yaitu Rp 5 juta dan yang paling
tinggi yaitu Rp 20 juta. Berdasarkan hasil rekapitulasi pagu kredit penerima dana
bergulir program KUPEM, rata-rata pedagang eceran bertoko menerima sebanyak
Rp 11,5 juta rupiah seperti yang ditunjukkan Tabel 4.21 berikut ini:
Tabel 4.21 Rekapitulasi Pagu Kredit Penerima Dana Bergulir Program
KUPEM Perdagangan Eceran Bertoko
No.

Unit Usaha

Jumlah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manisan
Pakaian
Warung Makan
Bengkel Motor
Fotocopy&ATK
Alat Pertanian
Konter HP
Gas elpiji
Jumlah

39
10
7
6
5
4
3
2
76

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100

0

0–4

Persentase (%)

Sumber : Data diolah, 2016

Jumlah Pagu (juta)
5–9
10 – 14
15 – 19
20
4
12
1
5
2
3
2
0
0
3
2
1
3
1
0
3
0
1
1
1
0
0
1
11
18
37
24

49

14

20 – 24
3
2
2
1
0
1
0
1
10
13
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Dari Tabel 4.21 tersebut diketahui bahwa pedagang eceran bertoko yang
paling banyak menerima dana bergulir program KUPEM berada di antara Rp 10
juta sampai dengan Rp 14 juta yaitu sebanyak 37 unit usaha atau sebesar 49%.
Kondisi tersebut dapat menyebabkan terbatasnya kesempatan bagi pedagang
untuk menyesuaikan kebutuhan usahanya dengan jumlah kredit yang diterima.
Disamping itu berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang eceran bertoko
penerima manfaat dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi diketahui bahwa minimnya dana bergulir yang diterima oleh
pedagang belum mencukupi untuk mengembangkan usaha mereka.
Dalam rangka mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan
misalnya usaha bengkel motor memerlukan mesin press bodi motor yang harganya
bisa mencapai Rp 30 juta begitu juga halnya dengan usaha fotocopy&ATK yang
memerlukan tambahan mesin fotocopy yang harga satuannya mencapai Rp 15 juta
dan seperangkat komputer yang bisa mencapai Rp 5 juta untuk menunjang
kegiatan usahanya. Kemudian usaha gas elpiji juga memerlukan tambahan modal
usaha untuk penjualan seperti pengadaan tabung gas, selang, regulator dan
kompor. Selain itu usaha warung makan, manisan, pakaian, alat pertanian dan
konter HP juga memerlukan tambahan modal usaha seperti sewa tempat usaha dan
penambahan variasi barang dagangan.
Kemudian supaya bisa kembali memperoleh pinjaman baru melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin pedagang
Provinsi Jambi harus menunggu terlebih dahulu pinjamannya lunas dengan jangka
waktu yang lamanya bisa mencapai dua tahun. Kondisi ini dapat diketahui dari
sekretariat tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin melalui Kabag
Perekonomian SHM, beliau mengungkapkan bahwa:
”Untuk saat ini pagu kredit permodalan yang kita berikan kepada penerima
program KUPEM tersebut khususnya unit usaha perdagangan eceran yaitu
berkisar antara Rp 5 juta rupiah sampai dengan Rp 20 Juta rupiah. Pagu
kredit tersebut kita sesuaikan dengan banyaknya permohonan kredit yang
diajukan oleh calon penerima dana KUPEM supaya unit-unit usaha lain
dapat memperoleh pinjaman modal dari dana program KUPEM tersebut”.
(Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
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g) Persyaratan administrasi yang ketat
Pedagang eceran bertoko sebagai penerima manfaat dalam program
KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi diharuskan mengikuti prosedur
peminjaman yang memerlukan berbagai macam jenjang rekomendasi seperti
permohonan pengajuan proposal kredit yang memerlukan rekomendasi mulai dari
lurah/ kepala desa, camat hingga instansi teknis terkait. Dalam program KUPEM
tersebut di Kabupaten Merangin juga mensyaratkan adanya persyaratan jaminan
agunan berupa sertifikat tanah sehingga dengan panjangnya alur administrasi
permohonan pengajuan proposal kredit dan adanya ketidaksesuaian nilai agunan
kredit dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh pedagang maka dapat menjadi
kendala bagi pedagang yang potensial yaitu masyarakat miskin yang
berpengetahuan rendah untuk mendapatkan manfaat dari pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM tersebut seperti yang dijelaskan oleh SHM yaitu:
“Untuk mengajukan proposal permohonan kredit melalui program KUPEM
ini sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan KUPEM memang proposal
tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari lurah/ kepala desa, camat dan
instansi teknis terkait supaya aparatur ditingkat desa dan kecamatan
mengetahui keberadaan penerima KUPEM tersebut yang berada diwilayah
kerja mereka. Selain itu untuk mencegah terjadinya tunggakan kredit kami
meminta kepada penerima KUPEM untuk menyiapkan agunan kredit
berupa sertifikat tanah”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
h) Belum adanya pelatihan formal bagi pedagang
Belum optimalnya pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ini
dikarenakan tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin belum memanfaatkan
peluang bunga pengembalian pinjaman sebesar 6% yang diperuntukkan bagi
pemerintah daerah dan Bank Jambi yaitu masing-masing sebesar 3%. Bunga
pinjaman yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah tersebut salah satunya bisa
dijadikan untuk mengadakan pelatihan maupun bimbingan secara formal dalam
rangka mengembangkan kemampuan pedagang eceran bertoko. Pelatihan formal
tersebut bisa berupa pelatihan manajemen penjualan produk eceran secara
modern, pelatihan manajemen usaha bagi pedagang eceran bertoko dan pelatihan
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
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Bunga pinjaman yang diperuntukkan bagi Bank Jambi dapat dijadikan
salah satu sumber dana kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam
sharing program bersama pemerintah daerah misalnya penyediaan tenaga ahli
terkait pemberdayaan pedagang ecrean bertoko yang telah tersertifikasi oleh
lembaga sertifikasi profesi pemberdayaan masyarakat (LSP-PM), membuat
lembaga pengembangan bisnis dan membuat fasilitas publik dilengkapi dengan
kemudahan akses internet disetiap unit Bank Jambi seperti yang dijelaskan SHM:
“Memang pada saat ini belum terdapat pelatihan secara formal bagi pelaku
usaha penerima manfaat dana bergulir program KUPEM ini. Untuk
mengembangkan kompetensi pedagang tim pelaksana KUPEM Kabupaten
merangin melakukan pembinaan secara informal saja waktu turun
langsung ke lapangan pada saat penelitian kelayakan usaha, pemantauan
dan penagihan terhadap kreditur yang menunggak. Padahal kita memiliki
peluang untuk mengadakan pelatihan secara formal dengan memanfaatkan
keuntungan pengembalian bunga kredit sebesar 3% (tiga persen) dan
pengembalian pinjaman hingga mencapai Rp 900 juta rupiah”.
(Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
i) Kualifikasi fasilitator yang belum tersertifikasi
Sebuah kegiatan program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan
dengan baik apabila fasilitornya dapat menguasai program tersebut sehingga
kualitas fasilitator merupakan faktor utama. Pada umumnya fasilitator atau tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin dalam pemanfaatan dana bergulir
melalui program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi telah
berpendidikan strata satu atau sarjana namun tidak sesuai dengan keahlian yang
dimiliki dan hanya berbekal tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dinas
instansi teknis terkait. Fasilitator yang ada pada saat ini hanya mengandalkan dari
tim teknis pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin sesuai dengan tugas dan
fungsinya masing-masing terkait pemberdayaan pedagang eceran bertoko.
Fasilitator dalam program KUPEM tersebut juga belum memenuhi syarat
kualifikasi yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi pemberdayaan
masyarakat (LSP-PM) sehingga kegiatan pemberdayaan kepada pedagang eceran
bertoko hanya dilakukan secara informal saja pada saat penelitian kelayakan
usaha, pemantauan dan penagihan terhadap kreditur yang menunggak. Kondisi ini
diketahui dari SHM sekretariat tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin:
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“Ya memang kalau ditanya kualifikasi tim pelaksana KUPEM Kabupaten
Merangin dalam melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap penerima
manfaat dana bergulir tersebut termasuk pedagang eceran bertoko, dalam
pelaksanaannya kami hanya mengandalkan dari dinas instansi teknis
terkait misalnya dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Merangin, apa lagi kalau saudara menanyakan
legalitas tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin yang memang
belum tersertifikasi profesi pemberdayaan masyarakat bahkan kami rasa
kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jambi ini juga belum tersertifikasi
dan ini merupakan hal yang baru serta masukan bagi kami terhadap
kualifikasi tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin kedepannya”.
(Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
j) Masih terjadinya penundaan pemanfaatan dana bergulir
Pemanfaatan dana bergulir melalui program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi pada dasarnya telah membantu usaha mikro, kecil dan
menengah dalam mengatasi keterbatasan kebutuhan modal usaha yang dapat
dilihat dari pemanfaatan penyerapan dana lebih dari Rp 2,5 milyar rupiah padahal
Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin hanya mendapatkan kucuran dana dari
Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp 1,6 milyar rupiah.
Namun dalam pelaksanaannya masih ada para pelaku usaha mikro
termasuk pedagang eceran bertoko yang tidak tepat waktu atau macet bahkan
menunggak dalam mengembalikan pemanfaatan dana bergulir tersebut sehingga
apabila yang menunggak tersebut nantinya terlalu banyak maka akan
menyebabkan terjadinya penundaan pemanfaatan dana bergulir berikutnya sampai
permasalahan tunggakan tersebut dapat diketahui masalah dan penyelesaiannya.
Keadaan tersebut seperti halnya yang dikemukakan oleh SHM sebagai berikut:
”Memang pelaksanaan program KUPEM Provinsi Jambi pada saat ini untuk
sementara waktu ditunda penyalurannya karena terdapat permasalahan
tunggakan kredit dari penerima dana KUPEM. Kami akan berkoordinasi
lagi dengan Pemerintah Provinsi Jambi terkait pelaksanaan selanjutnya
program KUPEM tersebut”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
k) Belum tersedianya wadah bagi pedagang
Berdasarkan hasil wawancara dan didukung kuesioner, pedagang eceran
bertoko bahwa pada saat ini belum terbentuk dan tersedianya wadah bagi
pedagang eceran bertoko misalnya asosiasi pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir Program Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat (KUPEM) Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin yang dapat
diandalkan untuk memperjuangkan kepentingan pedagang.
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4) Faktor-faktor pendukung pemberdayaan pedagang eceran bertoko
melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi
Berdasarkan hasil wawancara dengan tim pelaksana KUPEM Kabupaten
Merangin dan penelusuran dokumentasi dalam peneltian ini diketahui faktorfaktor pendukung pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan
dana bergulir Program Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(KUPEM) di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yaitu keberpihakan program
pemerintah daerah, adanya tim pelaksana program, dukungan permodalan dan
biaya operasional program, ketersediaan waktu dan tempat pelaksanaan program,
dukungan prasarana transportasi dalam pelaksanaan program, pertumbuhan
ekonomi daerah dan adanya motivasi pedagang.
a) Keberpihakan program pemerintah daerah
Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas
merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur
dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih
dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002). Kebijakan-kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat yang
berada diwilayah kerjanya berupa program kegiatan yang berpihak kepada
masyarakat seperti halnya program penanggulangan kemiskinan. Masyarakat
mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan (Sunggono,
1994) respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan
badan-badan pemerintah, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya
keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh
para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan, sikap
menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai
dengan kepentingan pribadi serta adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan
dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.
Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah berupa program
KUPEM di Kabupaten Merangin bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
termasuk pedagang eceran bertoko dalam mengatasi permasalahan permodalan
usaha sehingga pedagang mampu meningkatkan pendapatannya. Program tersebut
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merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah yang termasuk ke dalam
program-program penanggulangan kemiskinan.
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor
usaha yang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jambi khususnya di
Kabupaten Merangin baik untuk pembinaan maupun pengembangannya. Salah
satu sasaran pemanfaatan dana bergulir melalui program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi adalah pedagang eceran bertoko. Pengelolaan program
KUPEM tersebut ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yaitu tertuang dalam Peraturan Gubernur
Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM
Provinsi Jambi dan Surat Keputusan Bupati Merangin tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(KUPEM) di Kabupaten Merangin Untuk Penguatan Modal dan Persertifikatan
Hak Atas Tanah Petani/ Pengrajin/ Pedagang Kecil.
Program ini merupakan upaya membantu petani dan usaha kecil dan
menengah dalam mengatasi keterbatasan kebutuhan modal dalam rangka
peningkatan pendapatannya melalui peningkatan produksi, pengolahan hasil dan
pemasaran serta ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya manusia guna penguatan ekonomi masyarakat terhadap
penyediaan permodalan dalam bentuk kredit dengan tingkat bunga terjangkau dan
prosedur yang sederhana seperti halnya yang disampaikan oleh SHM:
“Kita sangat berharap dengan adanya dukungan program KUPEM ini akan
sangat membantu bagi saudara-saudara kita usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) termasuk didalamnya pedagang eceran bertoko melalui
penyediaan permodalan dalam bentuk kredit dengan tingkat bunga yang
terjangkau sehingga dapat mengatasi keterbatasan kebutuhan modal dalam
meningkatan pendapatannya”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
Hal ini senada diungkapkan oleh pedagang eceran bertoko yang umumnya
memiliki persepsi positif dengan adanya program KUPEM tersebut yang sangat
membantu mereka dalam mengatasi keterbatasan permodalan. Ketertarikan
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pedagang tersebut akan program ini adalah permodalan yang disalurkan dalam
bentuk kredit dengan tingkat bunga yang sangat terjangkau dan meringankan yaitu
sebanyak 6% pertahun dibandingkan apabila mereka meminjam modal tersebut
melalui lembaga keuangan lainnya yang bunganya pada saat itu bisa mencapai
22% pertahun dan lebih kecil bunganya dari program yang sejenis seperti program
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah pusat yaitu sebesar 9%.
b) Adanya tim pelaksana program
Kebijakan dalam implementasinya supaya dapat berjalan dengan baik
maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu menjalankan program
tersebut sesuai dengan aturan-aturan. Sebagai salah satu bentuk komitmen
dukungan dalam program tersebut yaitu adanya fasilitator pada pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang tergabung
sebagai anggota dalam tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin. Tim
pelaksana

program

KUPEM

tersebut

yang berkaitan

dengan

kegiatan

pemberdayaan pedagang eceran bertoko adalah adanya tenaga fungsional staf
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Merangin, Dinas Koperasi, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Merangin serta Bank Jambi Cabang Bangko.
Keberadaan tim pelaksana program tersebut dalam kegiatan pemberdayaan
pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yaitu memfasilitasi antara pedagang dengan
perbankan, memberikan informasi terkait pelaksanaan baik perencanaan,
pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang akan dihadapi oleh pedagang di
lapangan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam pendukung
dalam kegiatan pemberdayaan pada pedagang eceran bertoko tersebut seperti
halnya yang dijelaskan oleh SHM sebagai berikut:
“Tim pelaksana program KUPEM merupakan salah satu faktor pendukung
agar program tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
di dalam petunjuk penyelenggaraan KUPEM. Tim pelaksana program
KUPEM tersebut sangat membantu pedagang eceran bertoko untuk
memfasilitasi antara pedagang dengan perbankan, memberikan informasi
terkait pelaksanaan program KUPEM baik perencanaan, pelaksanaan dan
hambatan-hambatannya”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang eceran bertoko dapat
disimpulkan bahwa pada umumnya mereka memiliki keterbatasan modal usaha
dan mengalami kesulitan untuk mencari pinjaman modal usaha tersebut. Dengan
adanya dukungan tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin maka sangat
mendorong partisipasi pedagang eceran bertoko untuk ikut bergabung sebagai
penerima manfaat dana bergulir melalui program KUPEM tersebut.
c) Dukungan permodalan dan biaya operasional program
Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya anggaran untuk kegiatan
penanggulangan kemiskinan dalam ABPD melalui pelaksanaan program KUPEM
baik itu dari Pemerintah Provinsi Jambi maupun dari Pemerintah Kabupaten
Merangin. Anggaran untuk program tersebut memang menjadi tujuan pemerintah
daerah dalam rangka bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan angka
kemiskinan khususnya di Kabupaten Merangin.
Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan anggaran untuk dukungan
permodalan sebesar Rp 15 milyar rupiah melalui APBD Provinsi Jambi sebagai
dana bergulir secara bertahap pada tahun 2001, 2002 dan 2004 masing-masing
sebesar Rp 5 milyar rupiah sedangkan Pemerintah Kabupaten Merangin
menyiapkan biaya operasional melalui APBD Kabupaten Merangin untuk
pelaksanaan program tersebut pada Bagian Perekononomian Sekretariat daerah
Kabupaten Merangin melalui kegiatan penggunaan dana pemerintah bagi usaha
kecil dan menengah sebesar Rp 70 juta rupiah setiap tahunnya.
d) Ketersediaan waktu dan tempat pelaksanaan program
Waktu dan tempat pelaksanaan program berkaitan erat dengan pengertian
pelaksanaan yaitu sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan
semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan
melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan
melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya
(Westra, 1991).
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Waktu dan tempat pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir program
KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ini telah disesuaikan dengan
dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Merangin yang terdapat di dalam
APBD Kabupaten Merangin melalui kegiatan penggunaan dana pemerintah bagi
usaha kecil menengah dan tempat pelaksanaan program KUPEM tersebut berada
di seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Merangin. Seperti halnya yang
diutaran oleh SHM, beliau mengatakan:
“Pelaksanaan program KUPEM ini melalui pola channeling telah dimulai
pada tahun 2005. Waktu pelaksanaannya sesuai dengan tahun anggaran
APBD berjalan yaitu 1 januari sampai dengan 31 desember setiap
tahunnya. Nama kegiatan yang terdapat dalam APBD tersebut yaitu
kegiatan penggunaan dana pemerintah bagi usaha kecil menengah.
Program ini memang merupakan program Pemerintah Provinsi Jambi tapi
pelaksanaannya berada di wilayah Kabupaten Merangin”. (Wawancara
tanggal 3 Agustus 2015).
e) Dukungan prasarana transportasi dalam pelaksanaan program
Dalam berkehidupan manusia akan melakukan berbagai aktivitas yang
dapat mendukung mereka untuk tetap dapat bertahan hidup dan meningkatkan
kesejahteraannya. Untuk dapat melakukan aktivitasnya tersebut maka masyarakat
membutuhkan suatu pelayanan-pelayanan atau fasilitas-fasilitas yang dapat
mendukung mereka dalam beraktivitas. Berbagai pelayanan yang dapat
memfasilitasi masyarakat dalam beraktivitas ini disebut juga dengan infrastruktur.
Salah satu infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung manusia
untuk dapat melakukan aktivitasnya adalah infrastruktur transportasi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) prasarana adalah segala
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,
pembangunan, proyek, dan sebagainya) seperti jalan dan angkutan merupakan hal
yang penting bagi pembangunan suatu daerah sedangkan transportasi adalah
perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan
menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
Infrastruktur transportasi merupakan suatu bentuk pelayanan penyediaan
fasilitas transportasi baik sarana (moda) maupun prasarana (jalan) yang akan
memudahkan

manusia

untuk

melakukan

pergerakan

dalam

melakukan
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aktivitasnya. Salah satu infrastruktur transportasi yang memiliki peran penting
agar transportasi dapat berjalan adalah prasarana jalan. Jalan merupakan suatu
jalur di mana terjadinya perpindahan atau pergerakan dari manusia ataupun
barang dari suatu tempat menuju tempat lain sesuai dengan tujuannya.
Berdasarkan hasil pemantauan peneliti di lapangan ditemui bahwa kondisi
wilayah tempat pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada seluruh ibukota kecamatan sebagai
pusat pemerintahan kecamatan dalam Kabupaten Merangin seluruhnya dapat
terjangkau melalui akses jalan darat baik itu dengan menggunakan roda empat
maupun menggunakan roda dua sehingga dapat memudahkan tim pelaksana
KUPEM Kabupaten Merangin dalam melaksanakan program tersebut dan
pedagang eceran bertoko juga mudah dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.
f) Pertumbuhan ekonomi daerah
Salah satu tujuan pembangunan secara makro adalah meningkatnya
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini berhubungan dengan proses
peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan
dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang
diukur dengan peningkatan hasil produksi dan pendapatan. Salah satu indikator
yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik
Bruto (PDB). Menurut Mankiw (2006) mengemukakan bahwa Produk Domestik
Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi
dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu.
Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Saggaf (1999) PDRB merupakan
indikator ekonomi makro suatu daerah yang menggambarkan ada atau tidaknya
perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan
akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat
diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu
daerah yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili
peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada.
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Berdasarkan pengertian di atas, konsep regional pertumbuhan ekonomi
daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan PDRB
suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi,
kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan
ekonomi dapat dilihat dalam data sektor-sektor ekonomi yang meliputi pertanian,
pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih,
bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi,
keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya.
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin pada tahun 2013 hanya
mencapai 6,45% dan mengalami penurunan sebesar 0,02% dari tahun sebelumnya
di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang telah mencapai 7,88%.
Walaupun demikian secara nasional pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin
masih di atas pertumbuhan ekonomi secara nasional yaitu 5,02% sehingga dengan
kondisi ekonomi Kabupaten Merangin tersebut masih dapat dijadikan sebagai
salah satu faktor pendukung untuk mengembangkan usaha perdagangan eceran
bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:
Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin dan Provinsi
Jambi
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Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Merangin Distribusi Persentase
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut
lapangan usaha tahun 2013 sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh
sebesar 9,18%. Sektor ini berperan sebagai penunjang kegiatan perekonomian
yang menghasilkan produk barang dan jasa. Sumbangan sektor ini terhadap
PDRB Kabupaten Merangin pada tahun 2013 menempati posisi kedua yaitu
sebesar 17,57%. Proporsi terbesar sektor ini disumbang oleh subsektor
perdagangan besar dan eceran sebesar 14,39% sedangkan subsektor hotel dan
restoran memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,06% dan 3,12%.
Berdasarkan kondisi di atas maka akan berdampak pada kemampuan dan
peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Merangin sehingga mampu
membeli barang-barang ataupun produk-produk yang dijual oleh pedagang eceran
bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM tersebut.
g) Adanya motivasi pedagang
Adanya program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
mempunyai dampak terhadap motivasi pedagang eceran bertoko untuk
meningkatkan hasil pendapatan usahanya. Hal ini bisa dilihat dari minat para
pedagang eceran bertoko untuk mengajukan proposal sehingga dapat memperoleh
manfaat dari pemanfaatan dana bergulir program KUPEM Provinsi Jambi di
Kabupaten Merangin. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh SHM, beliau
mengatakan bahwa:
“Setiap tahunnya banyak pedagang yang mengajukan proposal untuk
mendapatkan pinjaman melalui dana KUPEM namun karena keterbatasan
alokasi dana maka tidak mendapatkan dana pinjaman tersebut kami ajukan
kembali pada tahun berikutnya”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang eceran bertoko dapat
disimpulkan bahwa pedagang sangat berkeinginan untuk mendapatkan dana
bergulir melalui program KUPEM tersebut sehingga dapat meningkatkan
kehidupan ekonomi keluarga mereka melalui pengajuan proposal kepada
sekretariat tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin yang berada pada Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin. Kondisi tersebut
merupakan salah satu dukungan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk
keterlibatan atau partisipasinya diberbagai kegiatan program KUPEM tersebut.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor
pendukung pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir melalui program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ini yaitu :
1. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah berupa pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin untuk mengatasi
permasalahan permodalan usaha pedagang eceran bertoko.
2. Adanya tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin yaitu tenaga fungsional
staf Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Merangin, Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin dan Bank Jambi.
3. Dukungan permodalan dana bergulir program KUPEM Di Kabupaten
Merangin sebesar Rp1,6 milyar dan biaya operasional program KUPEM
tersebut sebesar Rp70 juta setiap tahunnya.
4. Ketersediaan waktu dan tempat pelaksanaan program KUPEM Provinsi Jambi
Di Kabupaten Merangin yang telah disesuaikan dengan dukungan APBD
Pemerintah Kabupaten Merangin dan tempat pelaksanaan program tersebut
berada di seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Merangin.
5. Dukungan prasarana transportasi dalam pelaksanaan program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dimana seluruh ibukota kecamatan
sebagai pusat pemerintahan kecamatan dapat terjangkau melalui akses jalan
darat menggunakan roda empat maupun roda dua sehingga memudahkan tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin melaksanakan program tersebut dan
pedagang eceran bertoko mudah dalam melakukan aktivitas berdagangnya.
6. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Merangin tahun 2013 mencapai
7,88% yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dapat
memberikan gambaran semakin membaiknya kondisi ekonomi daerah di
Kabupaten Merangin sehingga dapat dijadikan salah satu faktor pendukung
untuk mengembangkan usaha eceran bertoko melalui pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin.
7. Adanya motivasi pedagang dalam bentuk keterlibatan atau partisipasinya
diberbagai kegiatan program KUPEM seperti meningkatnya setiap tahun para
pedagang mengajukan proposal memperoleh dana dari program KUPEM.
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c. Pemahaman makna tanggung jawab sosial (Sosial Responsibility) dan
kemitraan (Partnerships)
Kondisi faktor-faktor pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi juga dapat dilihat dari pemahaman makna tanggung jawab sosial (sosial
responsibility) dan kemitraan (partnerships).
1) Tanggung jawab sosial (Sosial Responsibility)
Pedoman dasar mengenai pelaksanaan Sosial Responsibility (SR) diatur
dalam International Organization for Standardization (ISO) 26000 yang
mengungkapkan bahwa setiap organisasi baik sipil, perusahaan maupun
pemerintah dalam berbagai ukuran memiliki tanggung jawab sosial yang pada
dasarnya sama. ISO 26000 tersebut menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial
sesunggunhnya adalah tanggung jawab organisasi atas dampak dari keputusan dan
tindakannya. Lebih lengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions an
activities on society and the environment, through transparent and ethical
behavior that contributes to sustainable development, health and the
welfare of society; takes into account the expectation of stakeholders; is in
compliance with applicable la and consistent with international norm of
behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in
its relationships”.
Berdasarkan pada ISO 26000 tersebut maka setiap organisasi baik civil,
corporate maupun government wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
Pada ISO 26000 tanggung jawab sosial yang dimaksud mencangkup tujuh isu
pokok yaitu pengembangan atau pemberdayaan masyarakat, konsumen, praktek
kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, Hak Azazi Manusia
dan organizational governance. Karena itu untuk mendukung dan menjamin
berjalannya instruksi dari ISO 26000 maka Pemerintah Republik Indonesia
menyusun beberapa kebijakan yang mengarah pada masalah-masalah tersebut.
Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya dituangkan dalam bentuk:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (UUPM) pasal 15 ayat b, d dan e yang menyatakan bahwa
setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial,
menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha
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penanaman modal dan memenuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan serta pasal 16 ayat d yang menyatakan bahwa kewajiban menjaga
kelestarian lingkungan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT) pasal 74 ayat 1, 2 dan 3. Ayat 1 menyatakan bahwa
perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Ayat 2 mengungkapkan bahwa tanggung jawab sosial dan
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat satu merupakan kewajiban
perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Dinyakatn lagi pada ayat 3 bahwa perseroan yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat satu dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 5 ayat 2 yaitu tentang hak
masyarakat atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran
dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
pasal 2 ayat 1 huruf a, b dan e yaitu maksud dan tujuan pendirian BUMN
adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional
pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; menyelenggarakan
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu
tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; turut aktif
memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi
lemah, koperasi dan masyarakat.
5. Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/ MBU/ 2003 tentang Program
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/ MBU/ 2007 tentang
tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil
dan Program Bina Lingkungan.
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Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undangundang, keputusan maupun peraturan tersebut di atas mesti harus menjadi
landasan hukum bagi setiap organisasi sipil, perusahaan maupun pemerintah.
Azheri (2012) menyatakan bahwa bila dikaitkan teori tanggung jawab sosial
dengan aktivitas perusahaan maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial
lebih menekankan pada kepedulian terhadap kepentingan stakeholders dalam arti
luas dari pada sekadar kepentingan perusahaan belaka.
Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada
tanggung jawab bagi setiap organisasi sipil, perusahaan maupun pemerintah atas
tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu,
masyarakat dan lingkungan di mana bagi setiap organisasi sipil, perusahaan
maupun pemerintah tersebut melakukan aktivitasnya. Organisasi sipil, perusahaan
maupun pemerintah harus menjalankan aktivitas usahanya sedemikian rupa
sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat
untuk dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.
Kepedulian, perhatian dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Merangin
dan Bank Jambi terhadap usaha mikro kecil dan menengah khususnya bagi para
pedagang eceran bertoko merupakan bagian dari tanggung jawab sosial termasuk
tanggung jawab sosial secara ekonomi oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dan
Bank Jambi yang diwujudkan melalui pemanfaatan dana bergulir program
KUPEM Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin.
Program KUPEM tersebut juga telah sesuai dengan nilai-nilai masyarakat
karena dianggap baik oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Merangin yang
menghendaki adanya perubahan ke arah yang lebih baik di segala bidang terutama
program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dalam
rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut di atas sesuai
dengan yang disampaikan oleh SHM, beliau mengungkapkan bahwa:
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“Program KUPEM ini pada dasarnya merupakan wujud kepedulian dan
perhatian Pemerintah Kabupaten Merangin bersama-sama dengan Bank
Jambi terhadap usaha mikro kecil dan menengah termasuk didalamnya para
pedagang eceran bertoko. Dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan nilainilai masyarakat yang ada di Kabupaten Merangin karena memang program
ini dianggap baik oleh masyarakat untuk mengatasi kesulitan permodalan
usaha. Secara ekonomi program ini juga merupakan program-program yang
berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan
pendapatan masyarakat yang menghendaki adanya perubahan ke arah yang
lebih baik”. (Wawancara tanggal 25 Agustus 2015).
Senada dengan yang disampaikan oleh SHM di atas, BN juga
mengungkapkan bahwa:
“Bank Jambi sangat peduli dalam melayani segala kebutuhan keuangan
dari dan untuk masyarakat terutama menyangkut dengan fungsi kami
sebagai suatu lembaga keuangan yang dapat mendorong kemajuan
pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Merangin di antaranya
melalui pemberian fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran
lainnya. Dalam pelaksanaan program KUPEM ini Bank Jambi bersama
dengan Pemerintah Kabupaten Merangin memiliki komitmen untuk
mengatasi kesulitan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah
termasuk dalam hal ini para pedagang eceran bertoko tentunya sesuai
dengan fungsinya masing-masing dalam rangka peningkatan pendapatan
masyarakat”. (Wawancara tanggal 2 September 2015).
Menurut Mardikanto (2013) mengungkapkan bahwa kegiatan yang masuk
dalam kategori tanggung jawab sosial harus memiliki unsur di antaranya
Continuity and Sustainability (berkesinambungan dan berkelanjutan) merupakan
unsur vital dari tanggung jawab sosial. Suatu kegiatan amal yang berdasarkan
trend ataupun insidental bukanlah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial
merupakan hal yang bercirikan pada long term perspective bukan instant,
happening, ataupun booming. Tanggung jawab sosial adalah suatu mekanisme
kegiatan yang terencanakan, sistematis, dan dapat dievaluasi.
Tanggung jawab sosial Bank Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin
yang terencana melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM tersebut
dalam pemberdayaan pedagang eceran bertoko dapat diinterpretasikan bahwa
program KUPEM tersebut telah direncanakan pelaksanaannya sebagai salah satu
program dalam penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Jambi
bersama pemerintah kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi dan Bank Jambi dalam
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rangka mengatasi permodalan usaha industri mikro, kecil dan menengah (UKM)
yang ada di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Merangin seperti halnya yang
disampaikan oleh SHM sebagai berikut:
”Terkait dengan perencanaan dalam rangka mengatasi permodalan usaha
industri mikro, kecil dan menengah di Provinsi Jambi khususnya di
Kabupaten Merangin maka Pemerintah Daerah Provinsi Jambi bersama
pemerintah kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi dan Bank Jambi membuat
suatu program yang dinamakan Kredit Usaha Penguatan Ekonomi
Masyarakat (KUPEM) yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD
Provinsi Jambi yang kemudian disalurkan melalui Bank Jambi. Dana
tersebut awalnya disalurkan sebesar Rp 5 miliar rupiah pada tahun 2001,
Rp 5 miliar rupiah pada tahun 2002 dan Rp 5 miliar rupiah pada tahun
2004 dengan pola executing. Pola tersebut mengamanatkan bahwa pihak
Bank Jambi bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan kredit.
Kemudian pada tahun 2005 yang mengubah pola kredit menjadi pola
chanelling yaitu Bank Jambi sebagai penyalur dan dijamin sepenuhnya
oleh Pemerintah Provinsi Jambi”. (Wawancara tanggal 25 Agustus 2015).
Hal senada juga disampaikan oleh BN selaku pelaksana program KUPEM
dari Bank Jambi, beliau mengatakan bahwa:
“Program KUPEM ini telah dimulai pada tahun 2001 dengan jumlah dana
yang telah disiapkan awalnya sebesar Rp 5 milyar rupiah hingga totalnya
menjadi Rp 15 milyar rupiah pada tahun 2004. Pada tahun 2001 sampai
dengan 2004 pelaksanaannya dilakukan dengan pola executing di mana
pihak BPD Jambi bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan kredit.
Kemudian pada tahun 2005 mengubah pola kredit menjadi pola chanelling
yaitu Bank Jambi sebagai penyalur dan dijamin sepenuhnya oleh
Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/ kota se-Provinsi
Jambi”. (Wawancara tanggal 2 September 2015).
Tanggung jawab sosial Bank Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin
dalam pemberdayaan pedagang eceran bertoko yang sistematis dapat diartikan
bahwa program tersebut telah tersusun secara sistematis yang dituangkan melalui
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi di mana dalam peraturan tersebut
dikemukakan tentang ketentuan umum, tujuan penyelenggaraan, usaha yang
dibiayai, penunjukan dan tugas bank pelaksana, syarat dan tugas anggota
kelompok, syarat dan tugas kelompok, tugas ppl dan petugas lapangan pembina
industri kecil, tugas tim terpadu provinsi, tugas tim terpadu kabupaten/ kota,
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ketentuan kredit usaha penguatan ekonomi masyarakat, sumber dan syarat-syarat
pendanaan KUPEM, koordinasi dan laporan serta Surat Keputusan Bupati
Merangin tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kredit Usaha
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) di Kabupaten Merangin Untuk
Penguatan Modal dan Persertifikatan Hak Atas Tanah Petani/ Pengrajin/
Pedagang Kecil seperti halnya yang disampaikan oleh SHM sebagai berikut:
“Terkait pertanyaan tentang program KUPEM tersebut telah tersusun
secara sistematis dapat kami kemukakan bahwa program tersebut
pelaksanaannya telah diatur melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369
Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi
mulai dari ketentuan umum sampai kepada pelaporan dan untuk Kabupaten
Merangin melalui SK Bupati Merangin tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat (KUPEM) di Kabupaten Merangin sehingga peraturan tersebut
kami jadikan acuan dan pedoman dalam pengelolaannya”. (Wawancara
tanggal 25 Agustus 2015).
Hal yang sama juga disampaikan oleh BN, beliau mengungkapkan bahwa:
“Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi telah tersusun secara sistematis
dalam pengelolaan program KUPEM tersebut. Dalam peraturan gubernur
tersebut telah memuat tentang ketentuan umum, tujuan penyelenggaraan,
usaha yang dibiayai, penunjukan dan tugas bank pelaksana, syarat dan
tugas anggota kelompok, syarat dan tugas kelompok, tugas ppl dan petugas
lapangan pembina industri kecil, tugas tim terpadu provinsi, tugas tim
terpadu kabupaten/ kota, ketentuan kredit usaha penguatan ekonomi
masyarakat, sumber dan syarat-syarat pendanaan KUPEM, koordinasi dan
laporan”. (Wawancara tanggal 2 September 2015).
Tanggung jawab sosial Bank Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin
dalam pemberdayaan pedagang eceran bertoko yang berkenaan dengan dapat
dievaluasi, menurut Arikunto (2004) mengemukakan bahwa evaluasi adalah
kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang
selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat
dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah
menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk
menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah
dilakukan.
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Kemudian Worthen dan Sanders (1987) mengemukakan juga bahwa
evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga
tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif
prosedur tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam
kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang.
Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah
yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula.
Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi
merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh
mana keberhasilan sebuah program dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai
oleh program tersebut melalui efektifitas dan efisiensi masing-masing komponen
yang terdapat di dalamnya sehingga dapat diketahui apakah sebuah program dapat
direalisasikan atau tidak.
Arikunto (2004) juga mengemukakan bahwa ada dua tujuan evaluasi yaitu
tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara
keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing
komponen. Beberapa tujuan evaluasi di antaranya adalah;
1. Untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa
yang telah dicapai, apa yang belum dicapai dan apa yang perlu mendapat
perhatian khusus.
2. Untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi
pada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efesien dan ekonomis.
3. Untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat
dari aspek-aspek tertentu.
Tanggung jawab sosial Bank Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin
dalam pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM tersebut yang dapat dievaluasi diartikan bahwa evaluasi
kegiatan dalam program tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor
369 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi
adalah diadakannya rapat koordinasi oleh tim pelaksana KUPEM secara teratur
setiap bulannya di masing-masing tingkatan untuk membahas masalah-masalah
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dalam pelaksanaan KUPEM tersebut dan memecahkan masalah yang dihadapi
oleh tim pelasana KUPEM serta berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut maka
tim pelaksana KUPEM melakukan pemantauan ke lapangan.
Rapat koordinasi tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin dipimpin
langsung oleh Bupati Merangin. Namun dalam pelaksanaannya rapat koordinasi
tersebut hanya bisa dilaksanakan setiap triwulan sekali karena keterbatasan dana
operasional yang dapat dianggarkan oleh tim pelaksana KUPEM di Kabupaten
Merangin sesuai yang disampaikan oleh SHM yaitu:
”Untuk evaluasi pelaksanaan program KUPEM termasuk didalamnya
pemberdayaan usaha mikro pada pedagang eceran bertoko maka
dilaksanakan rapat koordinasi setiap triwulan sekali karena anggaran untuk
rapat koordinasi tim pelaksana KUPEM sangat terbatas. Rapat
koordinisasi tersebut pada tingkat Kabupaten Merangin dipimpin langsung
oleh Bapak Bupati Merangin atau Bapak Asisten II Setda Kabupaten
Merangin. Hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut menyangkut
permasalahan yang dihadapi oleh tim pelaksana KUPEM untuk
selanjutnya dapat ditindaklanjuti di lapangan maupun hal-hal lainnya yang
dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan program KUPEM tersebut”.
(Wawancara tanggal 25 Agustus 2015).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh BN yaitu :
“Biasanya kita mendapat undangan dari sekretariat KUPEM Kabupaten
Merangin setiap triwulan sekali untuk rapat koordinasi berkaitan dengan
pelaksanaan KUPEM termasuk dalam hal ini perkembangan pemberdayaan
usaha mikro pada pedagang eceran bertoko. Dalam rapat koordinasi tersebut
membahas hal-hal apa saja yang telah dilakukan termasuk yang akan
dilakukan kedepannya. Kami dari Bank Jambi selalu menyiapkan data yang
berkaitan dengan penyaluran dan pengembalian kredit KUPEM sehingga
dapat dilihat penerima KUPEM mana saja yang sesuai jadwal atau tidak
pembayaran kreditnya”. (Wawancara tanggal 2 September 2015).
Mardikanto (2013) dan Zahro (2012) mengemukakan bahwa kegiatan yang
masuk dalam kategori tanggung jawab sosial di antaranya harus memiliki unsur
empowering atau pemberdayaan yakni kegiatan yang dilakukan menekankan pada
aktivitas pemberdayaan dengan partisipasi penuh masyarakat yang bersangkutan.
Salah satu indikasi dari suksesnya sebuah program tanggung jawab sosial adalah
adanya kemandirian yang lebih pada masyarakat dibandingkan dengan sebelum
program tanggung jawab sosial. Lebih lanjut Lindzey & Ritter dalam Basri (2000)
bahwa ciri individu yang mandiri di antaranya adalah menunjukkan inisiatif dan
berusaha untuk mengejar prestasi.
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Program pemanfaatan dana bergulir KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi bagi usaha mikro kecil dan menengah khususnya bagi para
pedagang eceran bertoko merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan dalam
rangka meningkatkan pendapatan (income generating) masyarakat. Program
KUPEM tersebut berdasarkan data laporan penyaluran dana KUPEM dari Bank
Jambi dapat diketahui walaupun hanya sebagian namun terdapat beberapa
pedagang eceran bertoko yang memanfaatkan dana bergulir KUPEM untuk kedua
kalinya.
Keadaan tersebut menunjukkan telah adanya usaha dalam diri individu
pedagang eceran bertoko itu sendiri untuk berinisiatif dalam merubah kondisi
usahanya kearah yang lebih baik melalui pemanfaatan dana bergulir program
KUPEM tersebut seperti halnya yang disampaikan oleh SHM sebagai berikut:
“Kalau dilihat memang ada kemandirian pedagang dalam program ini yaitu
terdapat beberapa penerima KUPEM khususnya pedagang eceran bertoko
yang memanfaatkan dana bergulir tersebut untuk kedua kalinya yaitu Ibu
Emardianti yang mendapatkan dana pada tahun 2005 dan memanfaatkan
kembali pada tahun 2007. Kemudian Ibu Nunung, Hermanila dan Bapak
Jamatul Muslimin yang mendapatkan dana pada tahun 2006 dan
memanfaatkan kembali tahun 2008. Selanjutnya Ibu Rosmaidar yang
mendapatkan dana pada tahun 2007 dan memanfaatkan kembali tahun 2009
serta Bapak Maliki mendapatkan dana pada tahun 2006 dan memanfaatkan
kembali tahun 2010”. (Wawancara tanggal 25 Agustus 2015).
Unsur tanggung jawab sosial lainnya menurut Mardikanto (2013) yaitu dua
arah (two ways) di mana lembaga tidak berperan sebagai komunikator saja tetapi
juga harus mampu sebagai komunikan yang mendengarkan aspirasi dari
masyarakat dan identifikasi yaitu harus bisa memprioritaskan kegiatan tersebut
untuk orang-orang yang benar membutuhkan (needs) dibanding mementingkan
keinginan (wants), disini prioritas diberikan untuk melakukan sesuatu yang
bermanfaat untuk masyarakat (Zuhro, 2012).
Pemerintah

Kabupaten

Merangin

dan

Bank

Jambi

dalam

hal

mendengarkan aspirasi dari pedagang eceran bertoko dilakukan pada saat tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin melakukan penelitian kelayakan usaha,
pemantauan, pembinaan serta penagihan terhadap kreditur yang menunggak.
Kondisi ini disampaikan oleh SHM sebagai berikut:
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“Ketika survei ke lapangan untuk pengecekan kelayakan usaha,
pembayaran angsuran kredit tidak sesuai dengan jadwal dan saat penagihan
kepada penerima KUPEM yang telah menunggak, selain menerangkan halhal yang berkaitan dengan program KUPEM tersebut mulai dari
penyaluran sampai kepada pengembalian kredit kami juga mendengarkan
hal-hal apa saja yang menjadi kemudahan dan kesulitan penerima KUPEM
dalam hal ini pedagang eceran bertoko dalam program tersebut. Hal-hal
yang sering mereka utaran adalah persyaratan penerima KUPEM,
persyaratan pengajuan kredit, jumlah plafon dana yang akan mereka
terima, besaran bunga kredit, proses pengajuan kredit dan proses
pengembalian kredit”. (Wawancara tanggal 25 Agustus 2015).
2) Kemitraan (Partnerships)
Kemitraan pada dasarnya merupakan upaya yang melibatkan berbagai
sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah
untuk dapat bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan
kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Kemitraan dalam pelaksanaan
KUPEM oleh pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi dalam
pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi melalui prinsip
kesetaraan atau keseimbangan dapat diartikan sebagai terbangunnya sikap saling
menghormati, saling menghargai dan saling percaya.
Hal ini dapat terlihat dari adanya tugas dan fungsi masing-masing institusi
yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang
Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi sehingga saling menyadari
pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang
sama, harus berpijak pada landasan yang sama dan kesediaan untuk berkorban.
Keadaan tersebut dapat dijelaskan oleh SHM dari Bagian Perekonomian
Setda Kabupaten Merangin, beliau mengungkapkan bahwa:
“Dalam pelaksanaan program KUPEM tersebut, Pemerintah Kabupaten
Merangin bersama Bank Jambi sepenuhnya telah menyadari akan tugas
dan fungsi kami masing-masing sesuai dengan yang diamanatkan oleh
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi”. (Wawancara tanggal 25
Agustus 2015).
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Senada dengan itu BN tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin dari
Bank Jambi juga mengungkapkan:
“Kalau ditanyakan berkenaan dengan kemitraan kami dengan Pemerintah
Kabupaten Merangin, kami bekerjasama dengan tim pelaksana KUPEM
Kabupaten Merangin sesuai dengan aturan atau pedoman pelaksanaan
KUPEM Provinsi Jambi yaitu Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369
Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi”.
(Wawancara tanggal 2 September 2015).
Dalam petunjuk penyelenggaraan KUPEM tersebut telah diatur secara
bersama-sama mengenai tugas dan fungsi pemerintah daerah dan Bank Jambi di
antaranya yaitu:
a. Membantu pelaksanaan koordinasi dalam rangka terlaksananya KUPEM yang
lancar, aman dan terkendali, efektif dan efisien.
b. Membimbing dan memantau penerima KUPEM dalam pemanfaatan dan
pengembalian kredit.
c. Melakukan pertemuan dengan Tim Pelaksana KUPEM pada tingkat
kecamatan untuk membahas masalah KUPEM dan memecahkan masalah yang
dihadapi.
d. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut maka dilakukan pemantauan ke
lapangan dalam hal ini pedagang eceran bertoko di Kabupaten Merangin.
e. Bank Jambi menyusun perhitungan analisis keuangan untuk menetapkan
rencana jumlah dan jadwal penyaluran serta pengembalian kredit.
Kemudian untuk pelaksanaannya di Kabupaten Merangin terdapat juga
tugas dari tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin yang tertuang dalam Surat
Keputusan Bupati Merangin tersebut di antaranya yaitu :
1. Mengoptimalkan kebijakan dalam penyelenggaraan KUPEM di Kabupaten
Merangin untuk penguatan modal usaha dan pensertifikatan tanah masyarakat.
2. Melakukan penelitian kelayakan dan membantu dalam melakukan penagihan
terhadap kreditur yang menunggak.
3. Mengevaluasi

kegiatan

perkreditan

KUPEM

secara

periodik

dan

melaporkannya ke Bupati.
Untuk menghindari rasa saling curiga antara Pemerintah Kabupaten
Merangin dan Bank Jambi dalam pelaksanaan KUPEM terhadap pelaksanaan
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pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi maka dilakukan
transparansi pengelolaan informasi keuangan. Hal ini dapat terlihat dari laporan
penyaluran dan realisasi pengembalian dana KUPEM setiap bulannya oleh Bank
Jambi kepada Pemerintah Kabupaten Merangin seperti halnya yang disampaikan
oleh SHM sebagai berikut:
“Bank Jambi selalu mengirimkan laporan penyaluran dan realisasi
pengembalian dana KUPEM kepada Pemerintah Kabupaten Merangin
setiap bulannya untuk selanjutnya kami laporkan kepada Pemerintah
Provinsi Jambi. Laporan tersebut kami jadikan pedoman untuk melihat
apakah penerima KUPEM tersebut telah melakukan pembayaran angsuran
kredit yang sesuai atau tidak dengan waktu yang telah ditetapkan dan juga
dijadikan dasar untuk melakukan penagihan bagi yang menunggak”.
(Wawancara tanggal 25 Agustus 2015).
Hal yang sama juga disampaikan oleh BN, beliau mengatakan bahwa:
”Dana KUPEM tersebut memang dibayarkan oleh bank kepada pedagang
setelah dana tersebut diterima kemudian sesuai dengan jumlah dan jadwal
yang telah ditetapkan maka pedagang melakukan penyetoran langsung ke
Bank Jambi. Berdasarkan hal tersebut kami menyusun laporan penyaluran
dan realisasi pengembalian dana KUPEM dan selanjutnya dikirimkan
kepada Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Bagian Perekonomian
Setda Kabupaten Merangin, Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura serta
Dinas Peternakan dan Perikan Kabupaten Merangin setiap bulannya serta
kami tembuskan kepada Divisi Kredit dan Divisi Branch Banking di kantor
pusat Jambi”. (Wawancara tanggal 2 September 2015).
Kemitraan dalam pelaksanaan program KUPEM tersebut oleh Pemerintah
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi dalam pemberdayaan pedagang eceran
bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi menganut prinsip saling menguntungkan yang
membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat di antaranya tertuang dalam
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi pada pemanfaatan pengembalian kredit
dan bunga KUPEM yaitu tingkat suku bunga KUPEM ditetapkan sebesar 6%
(enam per seratus) setahun tidak bunga berbunga dan dapat digunakan untuk dana
kegiatan operasional Bank Jambi sebesar 3% (tiga per seratus) dan 3% (tiga per
seratus) lagi pelaksanaannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur Jambi.
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5. Realisasi tanggung jawab sosial Bank Jambi dan Pemerintah Kabupaten
Merangin sebagai proses pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi
Realisasi tanggung jawab sosial Bank Jambi dan Pemerintah Kabupaten
Merangin sebagai proses pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi dalam penelitian ini dapat dilihat dari lingkup kegiatan pemberdayaan
masyarakat, tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sistem pemberdayaan
masyarakat dan penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat.
a. Lingkup pemberdayaan pedagang eceran bertoko
Mardikanto (2005) mengungkapkan bahwa hakikat pemberdayaan
mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan
masyarakat dalam arti perbaikan ekonomi terutama kecukupan pangan, perbaikan
kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan), kemerdekaan dari segala bentuk
penindasan, terjaminnya keamanan dan terjaminnya hak-hak azasi manusia yang
bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.
Program Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM)
Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin merupakan salah satu program dana
bergulir yang bertujuan untuk perbaikan mutu hidup melalui perbaikan ekonomi
masyarakat. Program ini merupakan upaya membantu petani dan usaha kecil dan
menengah dalam mengatasi keterbatasan kebutuhan modal usaha dalam rangka
peningkatan pendapatannya melalui penyediaan permodalan dalam bentuk kredit
dengan tingkat suku bunga yang terjangkau dan prosedur yang sederhana.
Mengacu kepada Sumadyo (2001) seperti dikutip Mardikanto (2010) yang
merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang
disebut sebagai Tri Bina yaitu Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan.
Terhadap rumusan ini, Mardikanto (2010) menambahkan pentingnya Bina
Kelembagaan karena ketiga bina yang dikemukakan (Bina Manusia, Bina Usaha
dan Bina Lingkungan) itu hanya akan terwujud seperti yang diharapkan manakala
didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan tim pelaksana KUPEM dari
Pemerintah

Kabupaten

Merangin

dan

Bank

Jambi

dalam

melakukan

pemberdayaan terhadap pedagang eceran bertoko di Kabupaten Merangin melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM tersebut meliputi bina manusia, bina
usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan.
1. Bina Manusia
Bina manusia merupakan upaya penting yang harus diperhatikan dalam
setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa
tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah untuk perbaikan mutu hidup atau
kesejahteraan manusia. Lingkup pemberdayaan bina manusia yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi melalui pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi meliputi
pengembangan kapasitas pedagang eceran bertoko oleh tim pelaksana KUPEM
Kabupaten Merangin melalui peningkatan etos kerja dan peningkatan kompetensi
pedagang eceran bertoko melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan
sikap.
Menurut Anoraga (1992) etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap
suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Bila individu-individu dalam komunitas
memandang kerja sebagai suatu hal yang luhur bagi eksistensi manusia maka etos
kerjanya akan cenderung tinggi. Sebaliknya sikap dan pandangan terhadap kerja
sebagai sesuatu yang bernilai rendah bagi kehidupan maka etos kerja dengan
sendirinya akan rendah. Kemudian dalam situs resmi kementerian KUKM, etos
kerja diartikan sebagai sikap mental yang mencerminkan kebenaran dan
kesungguhan serta rasa tanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas
(www.depkop.go.id). Jadi dapat disimpulkan bahwa etos kerja dipandang dari sisi
praktisnya adalah sikap yang mengarah pada penghargaan terhadap kerja dan
upaya peningkatan produktivitas.
Kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat 10 bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja
setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa kompetensi
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adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki,
dihayati dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan
pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan
tertentu. Hal senada juga diungkapkan oleh Abeng (2006) bahwa terdapat tiga
pilar yang membangun kompetensi yaitu knowledge (pengetahuan), skill
(keterampilan) dan attitude (sikap).
Peningkatan etos kerja pedagang eceran bertoko dilakukan pada saat tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin turun ke lapangan untuk melakukan
penelitian kelayakan usaha, pemantauan, pembinaan serta penagihan terhadap
kreditur yang menunggak di antaranya yaitu:
1. Mengembangkan semangat optimis berusaha dalam diri pedagang eceran
bertoko sehingga memiliki motivasi diri untuk bekerja lebih maju seperti
memberikan dorongan semangat bahwa dengan adanya program KUPEM ini
sangat membantu dalam permodalan usaha.
2. Mendorong keberanian pedagang eceran bertoko sehingga tidak takut untuk
gagal dalam berusaha seperti memberikan dorongan bahwa dengan adanya
program KUPEM ini modal usaha menjadi bertambah sehingga dapat
mengatasi keterbatasan barang-brang dagangan yang dijual.
3. Menghargai waktu dalam berdagang seperti membuka toko jangan terlalu
siang ataupun sebaliknya menutup toko jangan terlalu awal untuk
mendapatkan pendapatan usaha yang maksimal. Hal ini dilakukan supaya
pedagang eceran bertoko tidak merasa cepat puas dengan keadaan saat ini.
Mengenai lingkup pemberdayaan masyarakat bina manusia untuk
meningkatkan etos kerja pedagang eceran bertoko dapat dilihat dari penjelasan
SHM selaku tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin dari Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin yaitu:
“Pada waktu kami turun bersama dengan tim ke lapangan untuk
pengecekan kelayakan usaha, pemantauan, pembinaan dan penagihan,
kami memberikan dorongan semangat kepada pedagang bahwa dengan
adanya Program KUPEM ini akan sangat membantu mereka dalam hal
permodalan sehingga diharapkan akan tumbuh rasa percaya diri pedagang
untuk lebih giat lagi dalam berusaha. Pada umumnya pedagang sulit untuk
mengembangkan usaha mereka karena modal usaha yang dimiliki masih
sangat terbatas sehingga barang dagangan yang mereka jual juga terbatas.
Dengan adanya program kupem ini mereka mulai sangat “bergairah” untuk
melanjutkan usahanya dan juga ada rasa optimis bahwa usaha mereka akan
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dapat meningkatkan perekonomian mereka. Selain itu kami juga
menjelaskan supaya apabila nantinya mendapatkan dana bergulir tersebut
pedagang diharapkan dapat mengembalikannya sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan. Dengan adanya target pengembalian tersebut kami juga
memberikan dorongan agar para pedagang dapat menghargai waktu dan
merasa tidak cepat puas dalam berusaha misalnya untuk membuka toko
jangan terlalu siang ataupun sebaliknya menutup toko jangan terlalu awal
sehingga diharapkan pendapatan yang mereka terima menjadi maksimal.
Pembinaan ini kami lakukan supaya para pedagang dapat menghindari
keterlambatan pembayaran kredit”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
Pada saat tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin turun ke lapangan
untuk melakukan penelitian kelayakan usaha, pemantauan, pembinaan serta
penagihan terhadap kreditur yang menunggak juga dilakukan peningkatan
kompetensi pengetahuan pedagang eceran bertoko di antaranya yaitu:
1. Meningkatkan pemahaman pedagang eceran bertoko terhadap konsumen di
antaranya meliputi pemahaman tentang pelanggan yang potensial dengan
memberikan layanan istimewa kepada pelanggan tersebut seperti memberikan
pelayanan kepada pelanggan dengan sepenuh hati, melayani pelanggan
dengan memebrikan senyuman, memberikan penjelasan detail barang-barang
yang akan dibeli pelanggan.
2. Sensitivitas pelanggan terhadap harga barang sehingga menjadi strategi
pedagang eceran bertoko dalam menetapkan harga barang. Hal ini
dikarenakan pelanggan pada saat ini sangat peka terhadap harga barang
sehingga penetapan keuntungan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan
pelanggan, pelanggan cenderung membandingkan harga dari satu toko ke toko
yang lainnya apabila harga barang ditoko pedagang eceran bertoko dirasa oleh
pelanggan mahal maka akan ditinggalkan.
3. Peningkatan pemahaman tentang segmentasi pelanggan sehingga pedagang
eceran bertoko dapat menentukan jenis dan harga barang-barang yang akan
dijual seperti menentukan kelompok-kelompok pembeli misalnya pedagang
manisan terdapat ibu-ibu yang membeli barang kebutuhan pokok, remaja yang
membeli perlengkapan harian, anak-anak membeli jajanan dan mainan,
pedagang pakaian menjual pakaian untuk bapak, ibu, remaja putra dan putri
serta anak-anak putra dan putri, pedagang dan lain sebagainya.
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Lingkup pemberdayaan bina manusia untuk meningkatkan pengetahuan
pedagang eceran bertoko dapat dilihat dari penjelasan BHD selaku tim pelaksana
KUPEM Kabupaten Merangin dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Merangin, beliau menjelaskan sebagai berikut:
“Kami dari Dinas Koperindag Kabupaten Merangin yang tergabung dalam
tim pelaksana KUPEM bersama-sama dengan instansi terkait lainnya pada
waktu pemantauan ke lapangan melakukan pembinaan terhadap pedagang
dalam hal ini pedagang eceran bertoko dengan meningkatan pengetahuan
pedagang di antaranya meningkatkan pemahaman tentang memberikan
layanan istimewa kepada pelanggan yang potensial misalnya memberikan
pelayanan kepada pelanggan dengan sepenuh hati, melayani pelanggan
dengan senyuman, memberikan penjelasan detail barang yang akan dibeli
oleh pelanggan. Kemudian kami juga menjelaskan kepada pedagang bahwa
pada saat ini pelanggan sangat peka terhadap harga barang sehingga
penetapan keuntungan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan
pelanggan, mereka akan membandingkan harga dari satu toko ke toko yang
lainnya apabila harga barang ditoko Bapak/Ibu dirasa oleh pelanggan
mahal maka untuk selanjutnya mereka akan meninggalkan toko Bapak/Ibu
tersebut. Selain itu kami juga melakukan pemahaman kepada pedagang
terhadap kelompok-kelompok pembeli misalnya pedagang manisan
terdapat ibu-ibu yang membeli barang kebutuhan pokok, remaja yang
membeli perlengkapan harian, anak-anak membeli jajanan dan mainan,
pedagang pakaian menjual pakaian untuk bapak, ibu, remaja putra dan
putri serta anak-anak putra dan putri, pedagang dan lain sebagainya”.
(Wawancara tanggal 12 Agustus 2015).
Untuk meningkatkan kompetensi pedagang eceran bertoko melalui
keterampilan oleh tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin juga dilakukan
pada saat turun ke lapangan untuk melakukan penelitian kelayakan usaha,
pemantauan, pembinaan serta penagihan terhadap kreditur yang menunggak
dengan menyampaikan beberapa pemahaman yang berkenaan dengan manajemen
distribusi dan manajemen pemasaran di antaranya :
1. Memberikan saran yang baik kepada pelanggan seperti memberikan saran
terhadap barang yang lebih bagus dan berkualitas.
2. Mempertahankan bentuk kemasan barang agar berpenampilan baik.
3. Membuat paket-paket kebutuhan misalnya paket kebutuhan sembako,
perlengkapan mandi, paket pakaian dan lain sebagainya.
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4. Memberikan penghargaan dengan cara membuat program khusus untuk
pelanggan setia misalnya dengan memberikan potongan harga.
5. Peningkatan kualitas pemasaran dengan mempercepat pelayanan seperti
pembeli

dapat memesan barang melalui

handphone dan pedagang

mengantarkan langsung barang tersebut kepada pembeli.
Kondisi tersebut di atas seperti hal yang dijelaskan oleh BN yaitu:
“Pada waktu ke lapangan bersama tim pelaksana KUPEM kami melakukan
pemahaman kepada pedagang untuk meningkatkan produktivitas pedagang
melalui distribusi dan pemasaran barang di antaranya yaitu memberikan
saran yang baik kepada pelanggan seperti memberikan saran terhadap
barang yang lebih bagus dan berkualitas, mempertahankan bentuk kemasan
barang agar berpenampilan baik, membuat paket-paket kebutuhan
misalnya paket kebutuhan sembako, perlengkapan mandi, paket pakaian
dan lain sebagainya, memberikan penghargaan dengan cara membuat
program khusus untuk pelanggan setia misalnya dengan memberikan
potongan harga, Peningkatan kualitas pemasaran dengan mempercepat
pelayanan seperti pembeli dapat memesan barang melalui handphone dan
pedagang mengantarkan langsung barang tersebut kepada pembeli”.
(Wawancara tanggal 2 September 2015).
Peningkatkan kompetensi pedagang eceran bertoko melalui sikap oleh tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin juga dilakukan pada saat turun ke
lapangan untuk melakukan penelitian kelayakan usaha, pemantauan, pembinaan
serta penagihan terhadap kreditur yang menunggak dengan menyampaikan
pemahaman tentang pentingnya disiplin, komitmen yang tinggi dalam berusaha
seperti menyampaikan pemahaman bahwa berdagang merupakan usaha mereka
untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka, selalu buka toko lebih awal,
dapat membedakan mana yang pendapatan, keuntungan dan pengeluaran dan
jangan menunda pembelian barang ketika stok ditoko mulai menipis.
Kemudian kejujuran terhadap barang dagangan yang ditawarkan di
antaranya mau mengatakan kondisi toko pedagang sebagaimana adanya misalnya
ada barang yang baik harus dikatakan baik dan ada barang yang rusak harus
dikatakan rusak, menimbang, mengukur dan membagi barang sesuai dengan
angka dan ukurannya, adanya gagasan dan ide-ide baru terhadap barang yang
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serta

memberikan

pemahaman

terhadap

kemandirian

untuk

mengurangi ketergantungan dengan pihak lain dalam mengambil keputusan
karena yang mengetahui kodisi toko mereka adalah mereka sendiri seperti halnya
yang dikemukakan oleh SHM sebagai berikut:
“Dalam berbagai kesempatan saat pemantauan di lapangan kami juga
menyampaikan kepada penerima KUPEM termasuk pedagang eceran
bertoko akan arti pentingnya komitmen dan kedisiplinan dalam berdagang
seperti menyampaikan pemahaman bahwa berdagang merupakan usaha
mereka untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka, selalu buka toko
lebih awal, dapat membedakan mana yang pendapatan, keuntungan dan
pengeluaran dan jangan menunda pembelian barang ketika stok ditoko
mulai menipis. Kami juga menyampaikan pentingnya kejujuran dalam
berdagang untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan di antaranya mau
mengatakan kondisi toko pedagang sebagaimana adanya misalnya ada
barang yang baik harus dikatakan baik dan ada barang yang rusak harus
dikatakan rusak, menimbang, mengukur dan membagi barang sesuai
dengan angka dan ukurannya. Kemudian dalam mengambil keputusan
jangan tergantung dengan pihak lain karena yang mengetahui kodisi toko
mereka adalah mereka sendiri”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
2. Bina Usaha
Mardikanto (2010) mengungkapkan bahwa bina usaha merupakan
kegiatan yang diperlukan karena pemberdayaan tidak akan memperoleh respon
jika tidak memberikan manfaat (utamanya manfaat ekonomi) yang segera dapat
dirasakan. Lingkup pemberdayaan bina usaha yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi melalui pemanfaatan dana bergulir program
KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi untuk pengembangan kapasitas
usaha pedagang eceran bertoko oleh tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin
pada saat turun ke lapangan untuk melakukan penelitian kelayakan usaha,
pemantauan, pembinaan serta penagihan terhadap kreditur yang menunggak.
Hal yang dilakukan adalah menyampaikan pemahaman tentang strategi
pemasaran produk, pendirian legalitas badan usaha melalui Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perdagangan (TDP), memberikan
pemahaman akan pentingnya menjaga kerjasama dengan toko besar/ distributor
serta pengembangan sarana permodalan.
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Pengembangan kapasitas usaha melalui strategi pemasaran produk dalam
rangka meningkatkan penjualan barang oleh pedagang eceran bertoko dalam
pelaksanaan program KUPEM tersebut lebih banyak dilakukan oleh dinas teknis
terkait yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin
seperti yang dijelaskan oleh BHD sebagai berikut:
“Untuk pengembangan usaha pedagang eceran bertoko kami dari Dinas
Koperindag Kabupaten Merangin pada saat melakukan pembinaan di
lapangan bersama tim terkait menyampaikan pemahaman tentang strategi
pemasaran produk agar meningkatkan pejualan barang dagangan mereka
seperti mencatat siapa-siapa saja orang yang sering berbelanja ditoko
mereka sehingga dapat menjadi acuan terhadap jenis dan ketersediaan
barang yang ada ditoko. Kemudian dalam meningkatkan penjualan kami
juga menyarankan agar pedagang bisa memberikan potongan diskon atau
hadiah kepada orang-orang yang merekomendasikan membeli barang
ditoko mereka. Kami juga menyarankan agar toko mereka berpenampilan
menarik sehingga menarik minat orang untuk membeli barang ditoko
mereka. Yang paling penting adalah para pedagang dapat menjalin ikatan
baik dengan konsumen karena ada pepatah yang mengatakan pembeli
adalah raja sehingga harus dilayani dengan baik”. (Wawancara tanggal 12
Agustus 2015).
Pengembangan kapasitas lainnya adalah dengan memberikan kemudahan
bagi pedagang eceran bertoko untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) dan Tanda Daftar Perdagangan (TDP) sebagai alat pengesahan yang di
berikan oleh pemerintah daerah dalam kegiatan usaha perdagangannya sehingga
tidak terjadi permasalahan dalam hal perizinan serta dapat menghindari terjadinya
masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha perdagangan tersebut di
kemudian hari. SIUP dan TDP tersebut dapat juga digunakan oleh pedagang
eceran bertoko sebagai penambahan modal usaha pada lembaga keuangan lainnya
seperti yang disampaikan SHM dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten
Merangin kepada peneliti yaitu:
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“Kita telah menyampaikan kepada penerima KUPEM yaitu pedagang
eceran bertoko bahwa salah syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang
untuk mendapatkan dana bergulir tersebut adalah adanya SIUP dan TDP.
Hal ini dimaksudkan supaya dalam berusaha mereka memiliki legalitas
atau kekuatan hukum. Selain itu dengan adanya SIUP dan TDP tersebut
dapat juga mereka gunakan untuk menambah modal usaha kearah yang
lebih besar lagi pada lembaga keuangan lainnya karena kredit permodalan
melalui program KUPEM tersebut rata-rata hanya mendapat Rp 7,5 juta
rupiah sampai dengan Rp 15 juta rupiah saja”. (Wawancara tanggal 3
Agustus 2015).
Hal yang sama juga disampaikan oleh BHD dari Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin sebagai berikut:
“Syarat penerima KUPEM memang harus ada SIUP dan TDP. SIUP ini
merupakan surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan wajib dimiliki oleh orang atau
badan yang memiliki usaha perdagangan oleh karenanya kami memberikan
kemudahan dalam pengurusannya sehingga tidak lagi menjadi hambatan
bagi pedagang yang akan menerima manfaat dana bergulir melalui
program KUPEM tersebut”. (Wawancara tanggal 12 Agustus 2015).
Salah satu upaya yang dianggap tepat dalam memecahkan masalah
kesenjangan ini adalah melalui kemitraan usaha antara yang besar dan usaha yang
kecil, antara yang kuat dan yang lemah. Melalui kemitraan diharapkan dapat
secara cepat bersimbiose mutualistik sehingga kekurangan dan keterbatasan
pengusaha kecil dapat teratasi. Di samping itu, sekaligus diharapkan dapat
mempercepat kemampuan golongan ekonomi lemah, memecahkan masalah
pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Hafsah, 2000).
Kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
pada Pasal 8 ayat 1 menegaskan bahwa kemitraan adalah kerja sama usaha antara
usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan
dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling
menguntungkan. Untuk meningkatkan pengembangan usaha pedagang eceran
bertoko maka tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin pada saat turun ke
lapangan untuk melakukan penelitian kelayakan usaha, pemantauan, pembinaan
serta penagihan terhadap kreditur yang menunggak memberikan pemahaman akan
pentingnya menjaga kerjasama antara pedagang dengan toko besar/ distributor
seperti halnya yang dijelaskan BHD sebagai berikut:
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“Pada waktu ke lapangan bersama tim pelaksana KUPEM kami juga
melakukan pemahaman kepada penerima KUPEM dalam hal ini pedagang
eceran bertoko bahwa untuk mengembangkan usahanya pedagang harus
melakukan kerjasama dengan toko besar misalnya pedagang manisan
dengan toko serba ada, pedagang elpiji dengan agen resmi elpiji dari
pertamina, bengkel motor dengan dealer motor resmi, fotocopy & ATK
dengan distributor, konter HP dengan distributor HP dan dagang alat
pertanian dengan distributor alat pertanian”. (Wawancara tanggal 12
Agustus 2015).
Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam
Nugraha (2011) modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk)
untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan
sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang
menambah kekayaan. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai
sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.
Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya
dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha
sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya
modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana
mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan
lancar (Amirullah, 2005).
Pemanfaatan dana bergulir melalui program KUPEM oleh pedagang
eceran bertoko merupakan salah satu program dalam pengembangan usaha
perdagangan eceran melalui sarana permodalan dengan tingkat suku bunga yang
sangat terjangkau sebesar 6% pertahun dibandingkan dengan lembaga-lembaga
keuangan lainnya seperti contoh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan
program dari pemerintah pusat pada saat ini tingkat suku bunga yang paling
rendah adalah mencapai 9% pertahun sehingga dengan adanya program KUPEM
tersebut dapat meningkatkan produktivitas pedagang eceran bertoko dapat dilihat
dari peningkatan penjualan barang dagangan seperti yang disampaikan SHM
sebagai berikut:
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“Kalau ditanyakan tentang pengembangan usaha melalui sarana
permodalan dapat kami jelaskan disini bahwa program KUPEM itu sendiri
merupakan suatu program untuk penyediaan permodalan dalam bentuk
kredit dengan tingkat bunga yang sangat terjangkau bagi pedagang yang
mengalami kesulitan pendanaan sehingga diharapkan dapat memperbaiki
ekonomi pedagang melalui peningkatan pendapatan”. (Wawancara tanggal
3 Agustus 2015).
Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang eceran bertoko dapat
disimpulkan bahwa tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin telah
menyampaikan pemahaman tentang strategi pemasaran produk, pendirian legalitas
badan usaha melalui Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perdagangan (TDP), memberikan pemahaman akan pentingnya menjaga
kerjasama antara pedagang dengan toko besar/ distributor serta pengembangan
sarana permodalan pada saat melakukan penelitian kelayakan usaha, pemantauan,
pembinaan serta penagihan terhadap kreditur yang menunggak seperti mencatat
siapa-siapa saja pelanggan yang sering berbelanja ditoko, memberikan potongan
harga atau diskon atau hadiah kepada orang-orang yang telah merekomendasikan
membeli barang ditoko, toko hendaknya berpenampilan menarik dan menjalin
ikatan baik dengan konsumen atau pelanggan.
Tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin juga menyampaikan kepada
pedagang eceran bertoko bahwa salah syarat yang harus dipenuhi oleh untuk
mendapatkan dana bergulir tersebut adalah adanya SIUP dan TDP sehingga
memiliki

legalitas

atau

kekuatan

hukum

dalam

menjalankan

usaha

perdagangannya.. Kemudian SIUP dan TDP ini merupakan syarat mutlak untuk
mendapatkan dana bergulir KUPEM maka pedagang eceran bertoko dalam
penelitian ini telah memiliki SIUP dan TDP tersebut. Selain itu dengan adanya
SIUP dan TDP tersebut dapat digunakan untuk menambah modal usaha pada
lembaga keuangan lainnya.
Selanjutnya tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin juga telah
memberikan kemudahan kepada pedagang eceran bertoko dalam pengurusan
SIUP dan TDP tersebut sehingga tidak lagi menjadi hambatan sebagai penerima
manfaat dana bergulir melalui program KUPEM tersebut. Selain itu pedagang
eceran bertoko mendapatkan pemahaman dari tim pelaksana KUPEM Kabupaten
Merangin untuk menjaga ketersediaan barang dagangan di toko dengan
melakukan kerja sama dengan toko besar atau distributor.
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3. Bina Lingkungan
Morison dalam Satori (2013) melihat capacity building sebagai suatu
proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi level
di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem
dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan
organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.
Kemudian Brown dalam Satori 2013) menyimpulkan bahwa capacity
building

atau

pembangunan

kapasitas

merupakan

proses

meningkatkan

kemampuan, keterampilan, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh individu,
kelompok individu atau organisasi. Kemampuan tersebut guna memperkuat diri
sehingga mampu mempertahankan profesinya di tengah perubahan yang terjadi di
lingkungan individu, kelompok individu atau organisasi.
Salah satu lingkup pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah
pengembangan kapasitas lingkungan dan lingkungan sosial perdagangan eceran
bertoko usaha mikro oleh tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin.
Pengembangan kapasitas lingkungan tersebut dilakukan dengan melakukan
penyadaran kepada pedagang eceran bertoko tentang perlunya menjaga
kebersihan lingkungan tempat mereka berdagang demi menjaga kelangsungan
bisnis usaha dan kehidupannya seperti halnya yang disampaikan oleh SHM
kepada peneliti sebagai berikut:
“Pada saat tim pelaksana KUPEM melakukan pemantauan ke lapangan tim
pelaksana KUPEM melihat keadaan toko pedagang dalam keadaan kurang
terjaga kebersihannya dan penataan barang yang kurang tertata rapi
sehingga pembeli harus bertanya dulu dengan pedagang terhadap barang
yang akan mereka beli. Oleh karena itu tim melakukan penyadaran kepada
pedagang akan pentingnya menjaga lingkungan disekitar toko seperti
secara rutin membersihkan tempat usaha pedagang dan menyediakan
tempat sampah supaya nyaman kalau dilihat pembeli”. (Wawancara tanggal
3 Agustus 2015).
Hal senada juga diungkapkan BHD dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Merangin sebagai berikut:
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“Kami juga menyampaikan kepada pedagang tentang penataan toko yang
baik agar kelihatan bersih, rapi, indah dan sehat seperti motto iklan “kesan
pertama begitu menggoda selanjutnya terserah pembeli” sehingga
memberikan kesan yang baik dan dapat menarik minat pembeli untuk
berbelanja di toko mereka”. (Wawancara tanggal 12 Agustus 2015).
Tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin juga melakukan penyadaran
kepada pedagang eceran bertoko berkaitan dengan betapa pentingnya menjalin
ikatan sosial dengan toko besar/ distributor dan konsumen/ pelanggan untuk
kelangsungan bisnis usaha dan kehidupannya misalnya dengan menjaga sikap
saling menghargai dan menghormati, menyampaikan suatu produk atau barang
dagangan secara detail dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan baik itu
oleh toko besar/distributor maupun konsumen/pelanggan. Keaadan ini seperti
halnya yang disampaikan SHM sebagai berikut:
“Pada waktu ketemu dengan pedagang di lapangan kami juga
menyampaikan supaya para pedagang dapat menjaga sikap saling
menghargai dan menghormati baik itu antar sesama pedagang, para
pembeli, maupun dengan toko besar/ distributor. Kemudian pedagang
dapat memberikan kemudahan informasi mengenai suatu barang yang akan
diperdagangkan kepada pembeli sehingga nantinya ada kepastian mengenai
harga suatu barang sehingga dapat dijadikan pedagang untuk mengambil
keputusan apakah barang dagangan tersebut dapat pengurangan harga atau
pemberian hutang. Selanjutnya kami juga menyampaikan supaya
hendaknya dapat menjaga hubungan baik dengan toko besar/ distributor
sehingga pedagang mendapat kepercayaan dalam rangka menjaga
ketersediaan barang ditoko mereka”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
Hasil wawancara dengan pedagang eceran bertoko disimpulkan bahwa tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin pada saat melakukan penelitian
kelayakan usaha, pemantauan, pembinaan serta penagihan terhadap kreditur yang
menunggak telah menyampaikan pemahaman akan betapa pentingnya menjaga
lingkungan disekitar toko dengan membersihkan toko tersebut secara rutin dan
menyediakan tempat sampah agar kelihatan bersih, rapi, indah dan sehat. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan kesan baik kepada pelanggan sehingga dapat
menarik minat pembeli untuk berbelanja di toko mereka. Tim pelaksana KUPEM
Kabupaten Merangin juga telah menyampaikan supaya para pedagang eceran
bertoko dapat menjaga sikap saling menghargai dan menghormati baik itu antar
sesama pedagang, para pembeli, maupun dengan toko besar/ distributor.
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4. Bina Kelembagaan
Menurut Hayami dan Kikuchi (1998) mengartikan bahwa kelembagaan
sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas
(masyarakat). Ditegaskan Mardikanto (2013) pada prinsipnya suatu bentuk relasi
sosial dapat disebut sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen yaitu
komponen person, komponen kepentingan, komponen aturan dan komponen
struktur. Berdasarkan hasil wawancara, bina kelembagaan dalam penelitian ini
adalah kelembagaan penyedia permodalan melalui program Kredit Usaha
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Provinsi Jambi di Kabupaten
Merangin bagi pedagang eceran bertoko dapat dilihat dari empat komponen yaitu:
a. Komponen person, di mana orang-orang yang terlibat di dalam satu
kelembagaan dapat diidentifikasikan secara jelas. Person yang terlibat dalam
pengelolaan program KUPEM tersebut adalah tim pelaksana KUPEM
Kabupaten Merangin yaitu terdiri dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten
Merangin, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Merangin dan Bank Jambi serta sasarannya adalah penerima manfaat dari
program KUPEM tersebut di antaranya yaitu pedagang eceran bertoko.
b. Komponen kepentingan, di mana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh
satu kepentingan atau tujuan, sehingga di antara mereka terpaksa harus saling
berinteraksi. Komponen kepentingan yang dimaksud adalah tim pelaksana
KUPEM Kabupaten Merangin dalam pelaksanaannya diikat oleh tujuan
penyelenggaraan KUPEM yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
melalui penyediaan kredit usaha dan investasi pengembangan usaha dalam
rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan
KUPEM Provinsi Jambi sehingga pelaksanaan program KUPEM tersebut
dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai tiga sukes KUPEM yaitu sukses
penyaluran, sukses pemanfaatan dan sukses pengembalian. Selain itu dengan
adanya program tersebut juga akan membawa dampak kepentingan bagi
penerima manfaat dana bergulir tersebut khususnya pedagang eceran bertoko
sehingga mereka dapat saling mengenal dan bertukar informasi baik itu
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mengenai program yang sedang berjalan maupun kondisi usaha yang sedang
dijalaninya antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Hal ini juga
dikarenakan adanya satu kepentingan atau tujuan dari pedagang eceran
bertoko yaitu untuk perbaikan kehidupan ekonomi melalui pemanfaatan dana
bergulir KUPEM tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan usaha mereka
dengan memperoleh fasilitas tingkat suku bunga pinjaman yang sangat
terjangkau dibandingkan apabila mereka memperoleh pinjaman melalui
lembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya.
c. Komponen aturan, di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat
kesepakatan yang dipegang secara bersama sehingga dapat menduga apa
perilaku orang lain dalam lembaga tersebut. Aturan yang telah disepakati
bersama oleh tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin dalam program
pemanfaatan dana bergulir melalui program KUPEM ini adalah Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang petunjuk penyelenggaraan
KUPEM Provinsi Jambi dan Surat Keputusan Bupati Merangin tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (KUPEM) di Kabupaten Merangin Untuk Penguatan
Modal dan Persertifikatan Hak Atas Tanah Petani/ Pengrajin/ Pedagang Kecil
di Kabupaten Merangin sehingga aturan tersebut menjadi pedoman atau acuan
dalam pelaksanaannya. Bagi pedagang eceran bertoko kemampuan dalam
mengembalikan kredit dana bergulir tersebut sesuai dengan waktu ditentukan
merupakan ketentuan yang harus mereka sepakati bersama seperti amanat
dalam petunjuk penyelenggaraan KUPEM tersebut.
d. Komponen struktur, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran yang
harus dijalanlan secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya
dengan kemampuan sendiri. Dalam hal komponen struktur melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi adalah adanya keterlibatan masing-masing pihak tim pelaksana
KUPEM Kabupaten Merangin di antaranya Bagian Perekonomian Setda
Kabupaten Merangin, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi dalam mengoptimalkan kebijakan
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dalam penyelenggaraan KUPEM di Kabupaten Merangin untuk penguatan
modal usaha dan pensertifikatan tanah masyarakat, membantu pelaksanaan
koordinasi dalam rangka terlaksananya KUPEM yang lancar, aman dan
terkendali, efektif dan efisien, membimbing dan memantau penerima KUPEM
dalam pemanfaatan dan pengembalian kredit serta melakukan pertemuan
dengan tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin pada tingkat kecamatan
untuk membahas masalah KUPEM dan memecahkan masalah yang dihadapi.
Selain itu adanya keterlibatan Bank Jambi dalam menyusun perhitungan
analisis keuangan untuk menetapkan rencana jumlah pagu kredit pinjaman
serta jadwal penyaluran dan pengembalian kredit pinjaman tersebut.
Kemudian tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin secara bersama-sama
berdasarkan hasil pertemuan/ rapat yang telah dilakukan tersebut maka akan
dilakukan pemantauan ke lapangan dan melakukan penelitian kelayakan usaha
serta membantu dalam melakukan penagihan terhadap kreditur yang
menunggak. Para pedagang eceran bertoko sebagai penerima manfaat dari
program KUPEM tersebut diharuskan juga untuk mentaati aturan yang telah
ditentukan mulai dari kriteria, persyaratan, pengajuan proposal, penyaluran
sampai kepada pengembalian kredit pinjaman.
Tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin telah melakukan beberapa
hal seperti yang telah diuraikan di atas terkait bina manusia, bina usaha, bina
lingkungan maupun bina kelembagaan namun belum sepenuhnya dirasakan
hasilnya dan dapat diterapkan oleh pedagang eceran bertoko. Kondisi ini
dikarenakan proses pemberdayaan hanya dapat dilakukan secara informal dengan
pola learning by doing pada saat tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin
turun langsung ke lapangan pada saat penelitian kelayakan usaha, pemantauan dan
penagihan terhadap kreditur yang menunggak. Selain itu adanya faktor
penghambat di antaranya terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya manajemen
pemasaran, kurangnya kemauan mengakses informasi barang, kurangnya
pengendalian persediaan barang, kurang mampu mengantisipasi peluang pasar,
jumlah pagu kredit yang kecil, belum adanya pelatihan formal dan belum
tersedianya wadah bagi pedagang.
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b. Tahapan pemberdayaan pedagang eceran bertoko
Pengertian pengembangan masyarakat menurut PBB (1956) adalah proses
di mana warga masyarakat bersatu dengan pejabat pemerintah untuk memperbaiki
kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, untuk mengintergrasikan
kehidupan masyarakat lokal ke dalam kehidupan bangsa guna memungkinkan
memberikan sumbangan secara penuh terhadap kemajuan bangsanya. Jika
dicermati (Mardikanto, 2013) ternyata pengembangan masyarakat menurut PBB
tersebut telah tercantum dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
yang berbunyi:
“… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …”.
Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan
proses

untuk

memfasilitasi

dan

mendorong

masyarakat

agar

mampu

menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam
memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam
jangka panjang. Selain itu pemberdayaan juga merupakan suatu upaya untuk
memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat
luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan-pilihan dan
mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya tersebut
termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang ada terkait dengan
pekerjaan dan aktivitas sosialnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan tim pelaksana KUPEM Kabupaten
Merangin tahapan pemberdayaan masyarakat terhadap pedagang eceran bertoko
melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi meliputi penyadaran masyarakat, penetapan & pengenalan wilayah
kerja, sosialisasi kegiatan, pengorganisasian masyarakat, pelaksanaan kegiatan
dan advokasi kegiatan.
1. Penyadaran masyarakat
Menurut Mardikanto (2013) bahwa penyadaran masyarakat merupakan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang
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keberadaannya, baik sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi
lingkungannya yang menyangkut lingkungkan fisik/teknis, sosial budaya,
ekonomi

dan

politik.

Kemudian

ditambahkan

oleh

Sulistiyani

(2004)

mengemukakan bahwa tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju
perilaku sadar dan peduli, sehingga yang bersangkutan merasa membutuhkan
untuk peningkatan kapasitas diri.
Oleh karena itu untuk dapat maju atau melakukan sesuatu, orang harus
dibangunkan dari tidurnya. Demikian masyarakat juga harus dibangunkan dari
“tidur” keterbelakangannya dari kehidupannya sehari-hari yang tidak memikirkan
masa depannya. Orang yang pikirannya tertidur merasa tidak mempunyai
masalah, karena mereka tidak memiliki aspirasi dan tujuan-tujuan yang harus
diperjuangkan.
Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar
bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat yang
sadar

juga

mulai

menemukan

peluang-peluang

dan

memanfaatkannya,

menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada ditempat itu yang barangkali
sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang. Masyarakat yang sadar menjadi
semakin tajam dalam mengetahui apa yang sedang terjadi baik di dalam maupun
diluar masyarakatnya. Masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhankebutuhan dan aspirasinya.
Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program KUPEM
di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah dengan melakukan penyadaran
melalui pemberian pemahaman penjelasan kepada pedagang eceran bertoko oleh
tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin bahwa pada saat ini di Kabupaten
Merangin terdapat suatu potensi kegiatan program penanggulangan kemiskinan
salah satunya adalah adanya pemanfaatan dana bergulir melalui program KUPEM
yang dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalah keterbatasan modal
usaha untuk meningkatkan pendapatan.
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Wujud kongkrit dari melakukan penyadaran pedagang eceran bertoko
tersebut adalah sebagai berikut:
a) Tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin menganalisis keadaan yang
menyangkut potensi dan masalah keterbatasan modal bagi usaha mikro, kecil
dan menengah di Kabupaten Merangin.
b) Tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin menganalisis akar masalah,
alternatif pemecahan dan pilihan alternatif pemecahan masalah terkait dengan
keterbatasan modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah termasuk pedagang
eceran bertoko di Kabupaten Merangin.
c) Tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin dan usaha mikro, kecil dan
menengah pedagang eceran bertoko di Kabupaten Merangin menunjukkan
komitmen pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaan.
Kondisi tersebut di atas seperti yang disampaikan oleh SHM salah satu tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin sebagai berikut:
“Pada awalnya tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin
menyampaikan pemahaman kepada usaha mikro, kecil dan menengah
termasuk dalam hal ini pedagang eceran bertoko di Kabupaten Merangin
secara berjenjang berkenaan dengan program KUPEM tersebut dengan
cara menyurati pemerintah kecamatan untuk seterusnya dilanjutkan pada
tingkat pemerintah kelurahan dan desa. Setelah itu ditingkat kabupaten tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin bersama aparatur pemerintah
kecamatan mengadakan pertemuan atau rapat untuk membahas bahwa
pada saat ini terdapat peluang bagi pedagang eceran bertoko di Kabupaten
Merangin sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengatasi
masalah keterbatasan modal usaha melalui program KUPEM. Kemudian
berdasarkan hasil pertemuan tersebut maka dilakukan pemantauan ke
lapangan sehingga nantinya dapat dilihat kemauan dari usaha mikro, kecil
dan menengah yang ingin mengajukan permohonan sebagai penerima
manfaat dana bergulir program KUPEM tersebut. Kegiatan kami ini juga
mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Merangin dan DPRD
Kabupaten Merangin yang dapat dilihat dari adanya kebijakan dan aturan
serta dana operasional dari APBD Kabupaten Merangin untuk pelaksanaan
program KUPEM tersebut”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh ES Sekretaris Kecamatan Bangko,
beliau mengemukakan bahwa:
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“Sebelumnya kami dari pemerintah kecamatan diundang rapat oleh Bagian
Perekonomian Setda Merangin terkait adanya Program KUPEM di
Kabupaten Merangin. Sebagai tindaklanjutnya kami menyurati lurah dan
kepala desa se-Kecamatan Bangko untuk seterusnya dapat disampaikan
kepada mayarakat bahwa pada saat ini pemerintah daerah terdapat program
KUPEM sehingga bagi masyarakat yang memiliki usaha dan ingin
mengembangkannya dapat memanfaatkan program tersebut melalui
pinjaman modal usaha. Kemungkinan besar program ini menarik minat
masyarat di wilayah kami karena bunga pinjamannya sangat kecil
dibanding meminjam di bank”. (Wawancara tanggal 20 Agustus 2015).
Hal ini senada juga diungkapkan oleh pedagang eceran bertoko yang telah
menerima manfaat dana bergulir melalui program KUPEM tersebut. Berdasarkan
hasil wawancara dengan pedagang eceran bertoko pada umumnya pedagang telah
mengetahui adanya aparatur Pemerintah Kabupaten Merangin yaitu tim pelaksana
KUPEM Kabupaten Merangin, pemerintah kecamatan dan pemerintahan
kelurahan/ desa untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada mereka akan
manfaat dari dilaksanakannya program KUPEM tersebut sehingga merupakan
potensi bagi mereka dalam mengatasi keterbatasan permodalan usaha.
2. Penetapan dan pengenalan wilayah kerja
Pengenalan daerah merupakan langkah awal bagi orang atau lembaga yang
berminat dan berkepentingan terhadap dinamika suatu daerah baik yang
menyangkut pembangunan maupun kemasyarakatan. Oleh karena itu pencatatan
keadaan daerah (Wilayah tertentu: desa, kecamatan, wilayah kerja suatu
instansi/petugas, dll.) dipandang sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya. Catatan-catatan tersebut harus
memuat banyak hal, didalamnya harus mencatat kenyataan-kenyataan (faktafakta) yang baik maupun yang kurang baik atau kekurangan-kekurangan dari
daerah tersebut. Kenyataan yang baik atau buruk dapat digunakan sebagai titik
permulaan perbaikan atau pembangunan daerah yang bersangkutan.
Tahapan pemberdayaan masyarakat berikutnya dalam pelaksanaan
program KUPEM tersebut adalah penetapan dan pengenalan wilayah kerja seperti
yang disampaikan oleh Mardikanto (2013) sebelum melakukan kegiatan,
penetapan wilayah kerja perlu memperoleh kesepakatan antara Tim Fasilitator,
Aparat pemerintah setempat, (perwakilan) masyarakat setempat dan pemangku
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kepentingan yang lain (pelaku bisnis, tokoh masyarakat, aktivis LSM, akademisi
dll). Hal ini tidak saja untuk menghindari gesekan atau konflik kepentingan antar
semua pemangku kepentingan, tetapi juga untuk membangun sinergi dan
memperoleh dukungan berupa partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan
demi keberhasilan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan
dilakukan. Kondisi ini juga disampaikan oleh SHM sebagai berikut:
”Untuk penetapan wilayah kerja dalam pelaksanaan program KUPEM
tersebut maka tim pelaksana KUPEM telah melakukan rapat dan
menyepakati bahwa pelaksanaannya berada diseluruh kecamatan dan
kelurahan/ desa se-Kabupaten Merangin baik itu yang dapat dijangkau oleh
kendaraan roda empat, roda dua maupun yang tidak sesuai dengan jenis
usaha masing-masing baik itu pertanian, perindustrian maupun
perdagangan termasuk para pedagang eceran bertoko”. (Wawancara
tanggal 3 Agustus 2015).
3. Sosialisasi kegiatan
Sosialisasi kegiatan merupakan salah satu tahapan dalam proses kegiatan
pemberdayaan masyarakat berupa penyebarluasan informasi mengenai suatu
program kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman
kepada masyarakat menyangkut keseluruhan aspek program yang dilakukan oleh
pelaksana program kegiatan. Dengan adanya penyebarluasan informasi ini
diharapkan masyarakat memahami program kegiatan tersebut dan tumbuh
kesadaran serta motivasi untuk mendukung dan melaksanakannya dengan penuh
tanggung jawab.
Tahapan pemberdayaan masyarakat selanjutnya dalam pelaksanaan
program KUPEM tersebut adalah sosialisasi kegiatan. Sosialisasi kegiatan
dimaksud adalah tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin yang dibantu oleh
pemerintah kecamatan mensosialisasikan kegiatan pemanfaatan dana bergulir
melalui program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi kepada
masyarakat yang memiliki usaha agar dapat berpartisipasi dalam program
KUPEM tersebut.
Sosialisasi kegiatan tersebut juga melibatkan peran aparatur pemerintah
kecamatan, kelurahan dan desa yang merupakan ujung tombak penyampai
informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Merangin
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dan mengetahui lebih dalam lagi tentang kondisi masyarakat di wilayah kerjanya.
Dengan demikian sosialisasi kegiatan pemanfaatan dana bergulir melalui program
KUPEM tersebut dapat sampai dengan lancar, efektif dan efisien kepada
masyarakat di Kabupaten Merangin khususnya masyarakat yang memiliki usaha.
Kondisi ini sesuai dengan Mardikanto (2013) yang menyatakan bahwa
sosialisasi

kegiatan

yaitu

upaya

mengkomunikasikan

rencana

kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Termasuk
dalam sosialisasi kegiatan, perlu juga dikemukakan tentang pihak-pihak terkait
yang akan diminta partisipasi/ keterlibatannya, pembagian peran yang diharapkan,
pendekatan, strategi serta langkah-langkah yang akan dilakukan.
Sosialisasi kegiatan program KUPEM sebagaimana yang dimaksud di atas
dapat dijelaskan oleh SHM sebagai berikut:
“Sebelum Pemerintah Kabupaten Merangin melaksanakan program
KUPEM tersebut kami melakukan pertemuan tim pelaksana KUPEM
Kabupaten Merangin dan disepakati tim pelaksana KUPEM bersama
Camat, Lurah dan Kepala Desa diwilayah kerjanya masing-masing
menyampaikan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah termasuk
pedagang eceran bertoko bahwa pada saat ini di Kabupaten Merangin
terdapat suatu program untuk mengatasi keterbatasan modal usaha untuk
meningkatkan pendapatan mereka melalui pemanfaatan dana bergulir yang
dinamakan program KUPEM”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh ES Sekretaris Kecamatan Bangko,
beliau mengemukakan bahwa:
“Kami dari pemerintah kecamatan juga mensosialisasikan terkait adanya
Program KUPEM di Kabupaten Merangin kepada masyarakat khususnya
yang memiliki usaha. Sosialisasi ini kami lakukan juga menyurati para
lurah dan kepala desa se-Kecamatan Bangko untuk selanjutnya dapat
disampaikan kepada mayarakat bahwa pada saat ini pemerintah daerah
terdapat program KUPEM sehingga bagi masyarakat yang memiliki usaha
memanfaatkan program tersebut melalui pinjaman modal usaha”.
(Wawancara tanggal 20 Agustus 2015).
4. Pengorganisasian masyarakat
Pengorganisasian masyarakat (Mardikanto, 2013) ini penting dilakukan
karena untuk melaksanakan perubahan guna pemecahan masalah dan atau
memperbaikai keadaan sering kali tidak dapat dilakukan secara individual
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(perorangan) tetapi memerlukan pengoraganisasian masyarakat. Termasuk dalam
pengorganisasian adalah pembagian peran dan pengembangan jejaring kemitraan.
Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin melalui pengorganisasian masyarakat
adalah mengikutsertakan masyarakat yang memiliki usaha dalam pelaksanaan
program KUPEM tersebut. Masyarakat yang dimaksud salah satunya yaitu
pedagang eceran bertoko sehingga dapat menimbulkan partisipasi, motivasi
kerjasama dan minat untuk mengembangkan kemampuannya dalam berusaha.
Pengorganisasian masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan program
KUPEM tersebut di atas dapat dijelaskan oleh SHM sebagai berikut:
“Ya memang keberadaan program KUPEM tersebut adalah
mengikutsertakan pedagang eceran bertoko untuk berpartisipasi
memanfaatkan dana bergulir khususnya yang mengalami kesulitan
permodalan usaha. Bisa kita katakan disini apalah artinya program dari
pemerintah daerah tapi masyarakat tidak ikut serta didalamnya.
Berdasarkan data laporan penyaluran dana KUPEM, jumlah nasabah
penerima KUPEM yaitu sebanyak 219 orang dari berbagai jenis kelompok
usaha yaitu perdagangan, perindustrian, perkebunan, pertanian dan
peternakan. Setelah kita inventarisir diketahui bahwa pedagang eceran
bertoko yang ikut serta dalam pemanfaatan dana bergulir program KUPEM
ini sebanyak 99 orang pedagang”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
5. Pelaksanaan kegiatan
Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin melalui pelaksanaan kegiatan dapat
diketahui dengan adanya proses penyaluran dana KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
termasuk didalamnya pedagang eceran bertoko sesuai dengan Peraturan Gubernur
Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM
Provinsi Jambi meliputi sosialisasi dan pendataan, pendistribusian, pencairan dana
KUPEM, pengembalian dana KUPEM, koordinasi, pengawasan dan pengendalian
serta pelaporan. Tahapan pemberdayaan ini seperti yang dijelaskan oleh SHM
selaku tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin kepada peneliti yaitu sebagai
berikut:
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“Dalam pelaksanaan pemenfaatan dana bergulir melalui program KUPEM
ini, kita semuanya merujuk kepada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369
Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi
yang meliputi sosialisasi dan pendataan, pendistribusian, pencairan dana
KUPEM, pengembalian dana KUPEM, koordinasi, pengawasan dan
pengendalian serta pelaporan. Penjelasan masing-masing kegiatan tersebut
juga terdapat dalam Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi”.
(Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
a) Sosialisasi dan pendataan
Proses sosialisasi pelaksanaan program KUPEM ini dilakukan oleh tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin dibantu dengan aparatur pemerintah
kecamatan dan kelurahan/ desa yang menyampaikan dan menjelaskan tentang
kemanfaatan program KUPEM tersebut kepada pelaku usaha/ pedagang yang
berniat untuk memajukan usahanya. Tahap selanjutnya pelaku usaha/ pedagang
tersebut kemudian diminta untuk membuat proposal pengajuan permohonan kredit
terhadap usaha yang sedang dijalaninya. Proposal tersebut selanjutnya harus
mendapat rekomendasi dari pihak kecamatan dan kelurahan/ desa serta diketahui
oleh dinas teknis terkait dikabupaten misalnya usaha perdagang eceran bertoko
usaha mikro harus mendapatakan persetujuan dari Dinas Koperasi, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Merangin. Proposal yang telah diterima kemudian
dibatasi disesuaikan dengan anggaran yang telah disiapkan oleh tim pelaksana
KUPEM Kabupaten Merangin. Setelah itu tim pelaksana KUPEM Kabupaten
Merangin akan turun ke lapangan untuk mensurvei lokasi dan kelayakan usaha.
Setelah semua proposal terkumpul maka tim pelaksana KUPEM akan
mengadakan rapat untuk penilaian kelayakan usaha tersebut dan menentukan
prioritas siapa-siapa saja yang akan menerima manfaat dari pemanfaatan dana
bergulir tersebut serta melakukan penyesuaian dana yang akan diberikan kepada
pelaku usaha termasuk pedagang eceran bertoko.
b) Pendistribusian
Setelah proposal pengajuan permohonan kredit diterima dan telah
ditelusuri sebelumnya oleh tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin dari
beberapa sektor usaha yaitu perdagangan, perindustrian, perkebunan, pertanian
dan peternakan maka selanjutnya akan dibuatkan surat keputusan Bupati
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Merangin pada bulan apa dana KUPEM tersebut disalurkan. Sesuai dengan
ketersediaan dana KUPEM yang akan maka pemanfaatan dana bergulir akan
diberikan kepada sektor-sektor usaha yang telah ditetapkan sebagai penerima dana
KUPEM tersebut.
c) Pencairan dana KUPEM
Pada tahapan ini pelaku usaha akan menerima modal usaha sesuai besaran
dana yang telah diperhitungkan dan ditetapkan oleh tim pelaksana KUPEM
Kabupaten Merangin. Kemudian pemilik usaha tersebut membuka rekening
tabungannya di Bank Jambi agar lebih mudah dalam pelaksanaan proses
penyaluran dana KUPEM tersebut.
d) Pengembalian dana KUPEM
Pengembalian dana melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM
tersebut dilakukan setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah
ditentukan. Para pelaku usaha atau nasabah akan langsung menyetorkan cicilan
kreditnya ke Bank Jambi kemudian Bank Jambi akan memberikan slip setoran
kepada pelaku usaha atau nasabah selanjutnya slip setoran yang sudah diberikan
tadi kemudian diserahkan lagi kepada tim pelaksana KUPEM Kabupaten
Merangin yang sekretariatnya berada di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten
Merangin sebagai bukti telah melakukan pembayaran cicilan kredit. Bagi pelaku
usaha yang macet atau mengalami tunggakan lebih dari 2 bulan maka tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin akan memberikan surat peringatan serta
melakukan penagihan dengan mendatangi secara intensif kepada nasabah atau
pelaku usaha tersebut.
e) Koordinasi
Koordinasi penyelenggaan KUPEM di Kabupaten Merangin dilaksanakan
melalui rapat koordinasi tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin. Rapat
koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Merangin atau pejabat yang
ditunjuk untuk mengkoordinasikan perencanaan, penyaluran pemanfaatan dan
pengembalian KUPEM minimal dua kali setahun. Untuk membantu pelaksanaan
koordinasi dalam rangka terlaksananya KUPEM yang lancar aman dan terkendali
efektif dan efisien perlu dilakukan kegiatan pembinaan dan pengendalian secara
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terpadu dan terkoordinasi mulai dari persiapan, perencanaan, penyaluran,
pengembalian KUPEM dalam wadah kelompok kerja agar dicapai tiga sukses
KUPEM (Sukses Penyaluran, Sukses Pemanfaatan dan Sukses Pengembalian).
f) Pengawasan dan Pengendalian
Setiap triwulan tim pelaksana KUPEM di Kabupaten Merangin melakukan
pertemuan untuk membahas masalah KUPEM dan memecahkan masalah yang
sedang dihadapi. berdasarkan pertemuan tersebut tim pelaksana KUPEM
melakukan pemantauan ke lapangan mulai dari proses perencanaan, penyaluran,
pengembalian kredit serta pembinaan dan pengawasan penggunaan kredit. Bank
Jambi dan tim pelaksana KUPEM melakukan pengawasan dalam penggunaan dan
pengembalian

kredit

khususnya

tertib

administrasi

perkreditan

serta

perkembangan fisik usaha dilaporkan secara periodik oleh masing-masing instansi
terkait secara berjenjang.
g) Pelaporan
Kepala Desa melaporkan pelaksanaan program KUPEM tersebut kepada
Camat dan Camat melaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya Bupati
melaporkan kepada Gubernur. Masing-masing instansi terkait juga melaporkan
perkembangan pelaksanaan program KUPEM pada instansi masing-masing secara
berjenjang dan selanjutnya disampaikan kepada sekretariat tim pelaksana KUPEM
di Kabupaten Merangin. Bank Jambi yang ditunjuk wajib di Kabupaten Merangin
menyampaikan laporan bulanan perkembangan dan pengembalian KUPEM
kepada instansi terkait setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
6. Advokasi kebijakan
Menurut Hopkins (1990) advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi
kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Senada
dengan itu Mardikanto (2013) menyatakan bahwa advokasi kebijakan, karena
semua upaya pemberdayaan masyarakat (peningkatan pendapatan, penguatan
posis tawar dll) memerlukan dukungan kebijakan yang berpihak kepada
kepentingan masyarakat. Kegiatan advokasi ini diperlukan guna memperoleh
dukungan politik dan legitimasi dari elit masyarakat (aparat pemerintah, pelaku
bisnis, tokoh masyarakat, penggiat LSM, akademis dll).
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Tahapan pemberdayaan masyarakat selanjutnya melalui pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin melakukan advokasi kebijakan dengan
cara mendapatkan dukungan politik dan legitimasi dari steakholders di Kabupaten
Merangin. Dukungan legitimasi berupa kebijakan yang didapat dari Pemerintah
Kabupaten Merangin sedangkan dukungan politik didapat dari DPRD Kabupaten
Merangin seperti halnya yang diungkapkan oleh SHM selaku tim pelaksana
KUPEM Kabupaten Merangin kepada peneliti yaitu sebagai berikut:
“Kegiatan pemanfaatan dana bergulir melalui program KUPEM ini sudah
mendapatkan legitimasi dari Pemerintah Kabupaten Merangin berupa
kebijakan yaitu SK Bupati Merangin tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat (KUPEM) di Kabupaten Merangin Untuk Penguatan Modal
dan Persertifikatan Hak Atas Tanah Petani/ Pengrajin/ Pedagang Kecil.
Untuk pelaksanaannya Program KUPEM ini juga telah mendapat
dukungan dana operasional dari APBD Kabupaten Merangin yang
merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Merangin dan DPRD
Kabupaten Merangin”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2015).
Mardikanto (2013) juga mengaitkan advokasi dengan politisasi yaitu
secara terus menerus memelihara dan meningkatkan posisi tawar melalui kegiatan
politik praktis. Hal ini diperlukan guna memperoleh dan melestarikan legitimasi
dan keberlanjutan kebijakan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat.
Politisasi ini perlu dilakukan melalui beragam cara, seperti menanam “virus” atau
kader-kader perubahan yang memliki komitmen untuk mendukung pemberdayaan
masyarakat, ke dalam jajaran birokrasi, politisasi, pelaku bisnis, dll.
Tim pelaksana KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi memiliki
komitmen yang tinggi terhadap keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat
tersebut seperti yang terlihat dari tahapan pemberdayaan masyarakat melalui
advokasi kegiatan yang telah mendapatkan dukungan legitimasi dari steakholders
di Kabupaten Merangin yaitu Pemerintah Kabupaten Merangin dan DPRD
Kabupaten Merangin seperti halnya yang dijelaskan kembali oleh SHM kepada
peneliti sebagai berikut:
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“Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, program KUPEM ini
pelaksanaannya telah mendapatkan dukungan dari DPRD Kabupaten
Merangin sehingga kami tidak mengalami keraguan ataupun hambatanhambatan dalam dalam menjalankannya program tersebut.” (Wawancara
tanggal 3 Agustus 2015).
c. Sistem pemberdayaan pedagang eceran bertoko
Sistem pemberdayaan berkaitan erat dan seiring sejalan dengan sistem
penyuluhan karena pemberdayaan tanpa adanya penyuluhan begitu juga
sebaliknya maka tidak akan mudah untuk mencapai tujuan dari program-program
kesejahterakan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Sistem
pemberdayaan tersebut tertuang di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006
tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang
mencangkup kebijakan, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan,
pengawasan dan pengendalian penyuluhan pertanian.
Sistem pemberdayaan pedagang eceran usaha mikro melalui pemanfaatan
dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam
penelitian ini juga melihat dari sisi kebijakan, kelembagaan, ketenagaan,
penyelenggaraan, pembiayaan, pengawasan dan pengendalian sesuai yang
dimanatkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tersebut .
1. Kebijakan
Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan suatu program kegiatan
dapat dilihat dari aturan-aturan yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaannya.
Dasar hukum yang dipakai dalam pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi. KUPEM yang sumber dananya dari
Pemerintah Provinsi Jambi yang disalurkan melalui Bank Jambi merupakan upaya
pemberdayaan ekonomi rakyat dengan tujuan adalah:
a. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi usaha rakyat.
b. Mendekatkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat (petani dan
UMKM) terhadap jasa perbankan.
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c. Merubah perilaku masyarakat (petani dan pengusaha kecil dan menengah) agar
mampu menjadi pengelola usahanya secara optimal melalui dukungan permodalan.
d. Meningkatkan peranan kelembagaan terkait, seperti kelompok tani – nelayan,
koperasi dan lainnya.
Kemudian terdapat peraturan Bupati Merangin yang mendukung
pelaksanaan KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam Surat
Keputusan

Bupati

Merangin

tentang

Pembentukan

Tim

Koordinasi

Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) di
Kabupaten Merangin Untuk Penguatan Modal dan Persertifikatan Hak Atas Tanah
Petani/ Pengrajin/ Pedagang Kecil yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan kebijakan dalam penyelenggaraan KUPEM di Kabupaten
Merangin untuk penguatan modal usaha dan pensertifikatan tanah masyarakat.
2. Melakukan penelitian kelayakan dan membantu dalam melakukan penagihan
terhadap kreditur yang menunggak.
3. Mengevaluasi

kegiatan

perkreditan

KUPEM

secara

periodik

dan

melaporkannya ke Bupati.
Kedua kebijakan ini merupakan suatu upaya untuk membantu petani dan
usaha mikro, kecil dan menengah termasuk pedagang eceran bertoko dalam
penyediaan permodalan dalam bentuk kredit dengan tingkat suku bunga yang
terjangkau dan prosedur yang sederhana sehingga dapat meningkatan pendapatan
pedagang eceran bertoko.
Kebijakan tersebut juga merupakan komitmen dari pemerintah daerah
yang memihak kepada pedagang eceran bertoko sehingga dapat berdampak
kepada menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan di Kabupaten
Merangin. Kemudian kebijakan tersebut juga merupakan langkah awal dari proses
pemberdayaan masyarakat menuju keberdayaan pedagang eceran bertoko di
Kabupaten Merangin.
2. Kelembagaan
Kelembagaan yang terjadi dalam pemberdayaan pedagang eceran bertoko
melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi adalah adanya kemitraan yang terjalin pada saat ini antara
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Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi dalam pelaksanaan program
KUPEM tersebut di antaranya yaitu:
1. Bank Jambi merupakan bank pelaksana untuk penyaluran dana bergulir
KUPEM di Kabupaten Merangin yang merupakan program dari Pemerintah
Provinsi Jambi namun pelaksanaan program KUPEM tersebut diserahkan
kewenangannya kepada Pemerintah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi merupakan Tim pelaksana
KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang tugasnya telah diatur
dalam petunjuk penyelenggaraan KUPEM.
3. Pemerintah Kabupaten Merangin bersama-sama dengan Bank Jambi
melakukan penelitian kelayakan usaha melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM tersebut.
4. Pemerintah Kabupaten Merangin bersama-sama dengan Bank Jambi
melakukan penagihan terhadap kreditur yang menunggak termasuk di
dalamnya melakukan pembinaan terhadap penerima KUPEM tersebut
khususnya dalam hal ini pedagang eceran bertoko supaya mampu
mengembalikan dana bergulir tersebut sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan.
5. Pemerintah Kabupaten Merangin bersama-sama dengan Bank Jambi
menyusun laporan penyaluran dan realisasi pengembalian kredit dalam
pelaksanaan program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang
selanjutnya akan di sampaikan kepada Bapak Bupati Merangin dan Bapak
Gubernur Jambi.
3. Ketenagaan
Sistem pemberbadayaan memerlukan ketenagaan yang mendukung
keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh
pemerintahbaik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketenagaan dalam
pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah adanya tenaga
fungsional staf dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Merangin, Dinas
Kopperindag Kabupaten Merangin dan Bank Jambi Cabang Bangko yang
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merupakan fasilitator sekaligus sebagai anggota tim pelaksanaan KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi
Jambi dengan tugas yang diberikan antara lain sebagai berikut :
a. Membantu pelaksanaan koordinasi dalam rangka terlaksananya KUPEM yang
lancar, aman dan terkendali, efektif dan efisien.
b. Membimbing dan memantau penerima KUPEM dalam pemanfaatan dan
pengembalian kredit.
c. Melakukan pertemuan/ rapat dengan tim pelaksana KUPEM pada tingkat
kecamatan untuk membahas masalah-masalah dalam pelaksanaan program
KUPEM tersebut serta memecahkan masalah yang sedang dihadapi.
d. Berdasarkan hasil pertemuan/ rapat tersebut maka tim pelaksana KUPEM
dilakukan pemantauan ke lapangan dalam hal ini pada pedagang eceran
bertoko di Kabupaten Merangin.
e. Bank Jambi menyusun perhitungan analisis keuangan untuk menetapkan
rencana jumlah dana bergulir yang akan diterima oleh penerima manfaat
program KUPEM.
f.

Tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin menyusun jadwal penyaluran
serta pengembalian pemanfaatan dana bergulir program KUPEM.

4. Penyelenggaraan
Penyelenggaraan dalam pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi dapat dilihat dari adanya penyelarasan program pemerintah daerah
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi yang dilakukan dengan cara mengadakan
pertemuan/ rapat untuk melihat keselarasan program yang ada pada kedua
lembaga

tersebut

khususnya

program-program

bagi

masyarakat

yang

berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.
Penyelarasan program tersebut merupakan bentuk kepedulian, perhatian
dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi dalam
membantu pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di
Kabupaten

Merangin.

Pada

sisi

pemerintah

terdapat

program-program
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penanggulangan kemiskinan di antaranya mengatasi keterbatan permodalan bagi
usaha mikro, kecil dan menengah melalui program KUPEM tersebut sedangkan
dari sisi perbankan melihat hal tersebut adanya keterkaitan dengan fungsi
perbankan yang melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat
dan mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahankemudahan pembayaran dan penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan
oleh para pelaku ekonomi.
Penyelenggaraan pelaksanaan KUPEM oleh pemerintah Kabupaten
Merangin dan Bank Jambi dalam pemberdayaan usaha mikro pada pedagang
eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir KUPEM di Kabupaten
Merangin dilakukan dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan sehingga
membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat seperti halnya yang tertuang
dalam petunjuk penyelenggaraan KUPEM bahwa pemanfaatan pengembalian
kredit dan bunga KUPEM yaitu suku bunga KUPEM ditetapkan sebesar 6%
(enam persen) setahun tidak bunga berbunga. Hasil pengembalian tersebut
digunakan dana operasional Bank Jambi 3% (tiga persen) dan 3% (tiga persen)
lagi pelaksanaannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur Jambi.
5. Sarana dan Prasarana
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, sarana dan prasarana dalam
mendukung pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dapat dilihat
dari adanya dukungan sekretariat pelaksanaan KUPEM di Kabupaten Merangin
yang berada pada Bagian Perekonomi Setda Kabupaten Merangin.
Dukungan sekretariat tersebut dimaksudkan untuk menampung segala
masukan dan saran baik dari penerima manfaat dana bergulir itu sendiri dalam hal
ini pedagang eceran bertoko maupun dari semua elemen masyarakat terkait
pelaksanaan KUPEM tersebut. Selain itu adanya dukungan kendaraan operasional
roda dua dan roda empat yang digunakan untuk melakukan penelitian kelayakan
usaha, pembinaan penerima dana bergulir pedagang eceran bertoko, penagihan
terhadap kreditur yang menunggak dan monitoring pelaksanaan kegiatan tersebut.
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6. Pembiayaan
Pembiayaan dalam pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi yaitu dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi Jambi yang telah
menyediakan dana sebesar Rp15 milyar untuk mendukung peningkatan
pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk pedagang eceran bertoko.
Penyediaan dana bergulir program KUPEM tersebut disalurkan secara
bertahap mulai dari tahun 2001, 2002 dan 2004 melalui Bank Jambi. Kemudian
Pemerintah Kabupaten Merangin melalui APBD Kabupaten Merangin telah
menyiapkan dana kegiatan operasional dalam mendukung pelaksanaan program
KUPEM di Kabupaten Merangin setiap tahunnya.
7. Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan dan pengendalian dalam pemberdayaan pedagang eceran
bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh tim pelaksana
KUPEM di Kabupaten Merangin dengan cara melakukan pertemuan untuk
membahas masalah KUPEM dan memecahkan masalah yang dihadapi dan
berdasarkan pertemuan tersebut maka tim pelaksana KUPEM melakukan
pemantauan ke lapangan yang dimulai dari proses perencanaan, penyaluran
sampai pengembalian kredit, pembinaan dan pengawasan penggunaan kredit.
Bank Jambi dan tim pelaksana KUPEM melakukan pengawasan dalam
penggunaan dan pengembalian kredit khususnya tertib administrasi perkreditan
serta perkembangan fisik usaha yang dilaporkan secara periodik oleh masingmasing instansi terkait secara berjenjang.
Bank Jambi juga memberikan laporan dana bergulir KUPEM yang berasal
dari pengembalian pemanfaatan dana bergulir oleh para nasabah dan kemudian di
teruskan kepada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Merangin dan Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin sehingga dapat
diketahui perkembangan pelaksanaan program KUPEM tersebut.
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d. Penerima manfaat pemberdayaan pedagang eceran bertoko
Mardikanto (2013) menyatakan bahwa kebanyakan penerima manfaat
pemberdayaan masyarakat hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas bawah.
Padahal kegiatan pemberdayaan masyarakat akan melibatkan banyak pemangku
kepentingan. Di samping itu keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya
tergantung pada efektivitas komunikasi antara fasilitator dan masyarakatnya tetapi
sering lebih ditentukan oleh perilaku/ kegiatan pemangku kepentingan
pembangunan yang selain sebagai agent of development sekaligus juga turut
menikmati dari kegitan pemberdayaan masyarakat.
Program

pemberdayaan

masyarakat

bertujuan

untuk

membantu

masyarakat secara perorangan agar bisa memiliki masa depan yang lebih baik dan
dapat hidup secara lebih produktif melalui usahanya sendiri sehingga dapat
menaikkan martabatnya dan meningkatkan derajat kesejahteraannya. Pada
hakekatnya penerima manfaat yang berkaitan dengan pemberdayaan pedagang
eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam penelitian ini adalah segenap
pemangku kepentingan (steakholders) yang berkaitan dengan program KUPEM
tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung di antaranya pedagang
eceran bertoko, konsumen dan distributor, Pemerintah Kabupaten Merangin dan
Bank Jambi.
1. Pedagang eceran bertoko
Pedagang eceran bertoko merupakan pihak yang paling utama sebagai
penerima manfaat melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM Provinsi
Jambi Di Kabupaten Merangin. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang
eceran bertoko pada umumnya mereka tidaklah mengharapkan terlalu tinggi yaitu
kelangsungan usahanya melalui peningkatan penjualan barang dagangannya.
Selain itu pemanfaatan dana bergulir melalui program KUPEM ini juga
menarik minat pedagang eceran bertoko untuk mengembangkan usahanya karena
adanya tingkat suku bunga yang sangat terjangkau yaitu sebesar 6% (enam
persen) pertahun dibandingkan apabila mereka meminjam pada lembaga-lembaga
keuangan lainnya.
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Bagi pedagang eceran bertoko pemanfaatan dana bergulir tersebut
diperuntukkan untuk menambah kuantitas dan variasi barang dagangan mereka
sehingga dapat menambah keuntungan dan pendapatan. Hal lain yang juga sangat
dirasakan manfaatnya oleh pedagang eceran bertoko adalah adanya kemudahan
yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin untuk mengurus legalitas
badan usaha melalui Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perdagangan (TDP) yang mereka miliki sehingga legaliatas usaha tersebut dapat
dijadikan sebagai alternatif lain dalam penambahan modal usaha melalui lembaga
penyedia permodalan keuangan lainnya.
Selain itu manfaat lain yang dirasakan oleh pedagang eceran bertoko
adalah meningkatnya pemahaman mereka tentang strategi pemasaran produk
walaupun masih sederhana misalnya melayani konsumen dengan senyum dan
ramah serta memberikan informasi secara detail terhadap barang-barang dagangan
yang akan dibeli oleh konsumen, mulai mencatat siapa-siapa saja orang yang
sering berbelanja ditoko yang dapat dijadikan acuan terhadap pembelian barang
dagangan berikutnya, memberikan potongan diskon kepada orang-orang yang
merekomendasikan membeli barang ditoko mereka dan membuat toko agar
berpenampilan menarik dengan cara membersihkan toko dan merapikan penataan
barang-barang dagangan agar kelihatan bersih, rapi, indah dan sehat sehingga
akan memberikan kesan yang baik dan dapat menarik minat pembeli untuk
berbelanja di toko mereka.
2. Mitra usaha mikro
Penerima manfaat lain secara tidak langsung dalam pemberdayaan usaha
mikro pada pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program
KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah konsumen/ pelanggan dan
toko besar/ distributor. Bagi konsumen dengan adanya penambahan jumlah dan
variasi barang yang ditawarkan oleh pedagang eceran bertoko membuat mereka
tidak khawatir lagi akan ketersediaan barang dan dapat memilih barang yang
diinginkan begitu pula dengan toko besar/ distributor akan semakin banyak
jumlah dan variasi barang yang keluar dari toko mereka. Hal ini diungkapkan oleh
HR konsumen dagang manisan yaitu:
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“Saya lihat sekarang toko Pak Said sudah banyak barang dagangannya
terus banyak pula macamnya jadi saya sekarang tidak khawatir kalau
sewaktu-waktu saya membutuhkan barang karena barang yang saya
inginkan kelihatannya telah tersedia ditokonya”. (Wawancara tanggal 5
April 2015).
Begitu pula dengan ABD toko besar serba ada yang berlokasi di Kota
Bangko, beliau mengungkapkan:
“Saya senang sekali dengan Pak Nazmi sekarang dia sudah mulai banyak
mengambil barang ditoko saya bahkan bermacam-macam pula barang yang
diambilnya sehingga secara tidak langsung banyak barang yang keluar dari
toko saya”. (Wawancara tanggal 9 April 2015).
3. Pemerintah Kabupaten Merangin
Bagi pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk dapat memakmurkan
masyarakat tentunya program-program pemerintah daerah tersebut harus
ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pedagang eceran bertoko
yang merupakan bagian dari masyarakat di Kabupaten Merangin termasuk
kelompok UMKM yang belum berdaya sehingga perlu diberdayakan melalui
pemberdayaan pemanfaatan dana bergulir program KUPEM Provinsi Jambi di
Kabupaten Merangin. Program KUPEM tersebut bagi Pemerintah Kabupaten
Merangin merupakan suatu potensi kegiatan dalam rangka penanggulangan
kemiskinan khususnya di Kabupaten Merangin.
Program KUPEM tersebut juga merupakan salah satu solusi untuk
menyelesaikan permasalahan keterbatasan modal usaha perdagangan eceran
bertoko dalam meningkatkan pendapatan pedagang eceran bertoko sehingga akan
dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten

Merangin. Dengan

berkembangnya usaha perdagangn eceran bertoko tersebut apabila setiap
pedagang eceran bertoko yang diberdayakan mampu merekrut satu orang saja
kesempatan tenaga kerja maka secara tidak langsung akan dapat mengurangi
angka pengangguran dan akan berdampak juga kepada menurunnya angka
kemiskinan yang ada di Kabupaten Merangin.
Berkurangnya angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kabupaten
Merangin melalui kegiatan pemberdayaan program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi dalam pemanfaatan dana bergulir bagi pedagang eceran
bertoko juga merupakan prestasi bagi pemerintah daerah khususnya tim pelaksana
KUPEM Kabupaten Merangin.
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4. Bank Jambi
Kemitraan yang terjalin dalam pemberdayaan usaha mikro pada pedagang
eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin membawa dampak adanya kepercayaan Pemerintah
Kabupaten Merangin terhadap Bank Jambi. Hal ini dapat terlihat dari adanya
pembagian keuntungan dalam pemanfaatan pengembalian kredit yaitu berupa
bunga KUPEM.
Tingkat suku bunga KUPEM yang telah ditetapkan sebesar 6% (enam
persen) setahun sebahagiannya 3% (tiga persen) dapat dimanfaatkan sebagai dana
operasional Bank Jambi. Tingkat suku bunga KUPEM tersebut bagi Bank Jambi
dapat dimanfaatkan kembali sebagai dana Corporate Social Responsibility (CSR)
dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Merangin
sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat akan keberadaan Bank Jambi
khususnya di kabupaten Merangin.
Selain itu Bank Jambi juga akan semakin dipercaya oleh Pemerintah
Kabupaten Merangin untuk menitipkan dana kegiatan APBD Kabupaten
Merangin yang besarannya pada saat ini lebih dari satu triliun rupiah serta akan
dipercaya juga untuk membiayai proyek-proyek pembangunan daerah yang ada di
Kabupaten Merangin.
Untuk tertibnya administrasi perkreditan dalam pemberdayaan usaha
mikro pada pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program
KUPEM tersebut maka mengharuskan pedagang tersebut untuk melakukan
pengembalian kredit sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan melalui Bank
Jambi sehingga secara tidak langsung Bank Jambi sebagai salah satu lembaga
keuangan yang ada di Kabupaten Merangin akan semakin dikenal dan dipercaya
oleh masyarakat di Kabupaten Merangin untuk melayani segala kebutuhan
keuangan dari dan untuk masyarakat.
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6. Hasil pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
Hasil pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang telah
didilakukan dalam penelitian ini berupa kelangsungan usaha mikro toko eceran,
peningkatan usaha mikro toko eceran, pengembangan diri pedagang eceran
bertoko dan peningkatan mentalitas pedagang eceran bertoko.
a. Kelangsungan usaha mikro toko eceran
Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang eceran bertoko sebagai
penerima manfaat dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi dapat diketahui bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi telah memiliki hasil yaitu dengan dipertahankannya terus kelangsungan dan
keberadaan usaha mikro perdagangan toko eceran oleh pedagang eceran bertoko
yang pada saat ini sebagai sumber pendapatan dalam rangka memperbaiki
ekonomi dan kehidupan mereka.
Hal ini dapat terlihat dari keuntungan atau laba yang bisa dihasilkan oleh
usaha mikro toko eceran tersebut sehingga nantinya akan dipergunakan kembali
untuk membeli barang-barang dagangan dan membiayai operasional usahanya.
Keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh pedagang eceran bertoko tersebut
berasal dari harga penjualan barang dagangan yang berada di atas dari harga
pokok pembelian barang sehingga barang dagangan tersebut dapat dijual kembali
kepada konsumen sesuai dengan harga kewajaran yang diinginkan dan dibutuhkan
oleh konsumen.
Kondisi di atas diungkapkan oleh para pedagang eceran bertoko melalui
hasil wawancara yang memiliki variasi keuntungan atau laba yang bisa dihasilkan
oleh usaha eceran bertoko usaha mikro berikut ini:
1. Unit usaha dagang manisan/ kelontong (SA dan NZM)
”Kalau keuntungan ada meningkat kalau dulu sekitar Rp. 80 ribu sekarang
ya sekitar Rp. 100 ribu sehari saya dapat”.
”Usaha kelontongan ini rata-rata sekarang sehari bisa mencapai Rp. 120
ribu dibading dulu ya sekitar Rp. 100 ribu”.
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2. Unit usaha dagang pakaian (SFN)
”Dagang pakaian ini kalau ramai yang beli bisa saya dapat untung Rp. 2
juta setiap bulan meningkat sekitar Rp. 300 ribu sekarang ini”.
3. Unit usaha warung makan (MLK dan DF)
”Warung makan lumayan keuntungan yang saya terima perbulannya bisa
bersih sekitar Rp. 1,5 juta”.
”Keuntungan bisa saya dapat Rp. 1,7 juta setiap bulannya naik kalau dulu
ya sekitar Rp. 1,5 juta saja”.
4. Unit usaha bengkel motor (NNG)
”Yang namanya usaha saya juga ingin meningkat keuntungannya tapi ya
tergantung banyak motor juga yang servis ketempat saya untuk satu bulan
bisa juga saya dapat Rp. 3 juta bisa juga kurang dari itu memang kalau
dulu rata-rata saya dapat Rp. 2,5 juta saja”.
5. Unit usaha fotocopy & ATK (MS)
”Usaha saya ini bisa saya dapat untuk kalau dirata-ratakan setiap bulannya
Rp. 2 juta dulu memang masih sekitar Rp. 1,8 juta saja”.
6. Unit usaha dagang gas elpiji (HN)
”Memang ada peningkatan minimal tabung gas elpiji saya bertambah
kalau keuntungan perbulannya bisa mencapai sekitar Rp. 1,5 juta
tergantung pasokan juga”.
7. Unit usaha dagang alat pertanian (AF)
”Peningkatan dari sebelumnya ada dulu saya kira-kira sebulan dapat Rp. 3
juta sekarang saya dapat Rp. 3,4 juta”.
8. Unit usaha konter HP (DK)
”Keuntungan dari saya jualan pulsa ini bila saya rata-rata sebulan dapat
saya keuntungan Rp. 2 juta”.
Hal lain yang dapat dilihat dari kelangsungan usaha mikro toko eceran ini
adalah pedagang eceran bertoko mulai mampu menyesuaikan penyediaan barang
dagangan sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pelanggan misalnya
penyediaan sejumlah barang dagangan yang sering dibeli oleh konsumen/
pelanggan. Kondisi tersebut juga diungkapkan oleh para pedagang eceran bertoko
melalui hasil wawancara yang menyesuaiakan barang dagangan dengan
kebutuhan konsumen berikut ini:
1. Unit usaha dagang manisan/ kelontong (SA dan NZM)
”Barang-barang yang ada ditoko saya beli mana yang banyak saja dibeli
orang biar sehingga keuntungan yang saya dapat bertambah”.
”Memang sekarang barang dagangan saya sesuaikan dengan maunya
pembeli supaya perputaran barang ditoko saya cepat begitu”.
2. Unit usaha dagang pakaian (SFN)
”Ditoko saya sekarang sudah mulai banyak macam pakaiannya jadi kalau
ada pembeli yang mau model lain dengan harga yang sama sudah ada”.
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3. Unit usaha warung makan (MLK dan DF)
”Kalau macam makanan ditempat saya lumayan sehingga pembeli nanti
dapat memilih makanan yang mereka mau”.
”Untuk kebutuhan pembeli saya buat makanan itu dari satu macam bisa
jadi bermacam-macam misalnya saja ayam saya buat ada ayam goreng,
ayam gulai dan ayam bakar”.
4. Unit usaha bengkel motor (NNG)
”Untuk onderdil motor saya sesuaikan juga dengan dana orang yang mau
servis mau onderdil asli buatan pabrik motor atau yang biasa saja tapi
kebanyakan orang mau beli yang biasa-biasa saja”.
5. Unit usaha fotocopy & ATK (MS)
”Kebutuhan saya sesuaikan barang-barang ditoko saya dengan harganya
saja ada yang murah dan kalau mau kualitas dan merek bagus ada juga
ditoko saya jadi pembeli bisa memilih barang yang mereka mau”.
6. Unit usaha dagang gas elpiji (HN)
”Kalau macamnya ya cuma dua saja tabung gas elpiji yang 3 kilogram
dengan 12 kilogram saya hanya bisa mengusahakan gas elpiji tersebut
selalu ada ditoko untuk menjaga pembeli juga supaya tidak lari ketempat
lain”.
7. Unit usaha dagang alat pertanian (AF)
”Ditoko saya sekarang sudah saya usahakan sesuai dengan kondisi duit
dari pembeli mau yang murah atau yang harganya bagus”.
8. Unit usaha konter HP (DK)
”Seperti asesoris HP ditoko saya sudah sesuikan dengan uang pembeli dan
harga pulsa juga saya sesuaikan pulsa berapa yang mau dibeli orang
tinggal mana saja yang mau”.
Keberlangsungan usaha mikro juga dapat dilihat dari adanya penambahan
jumlah barang dagangan yang dijual kepada konsumen sehingga pedagang eceran
bertoko mulai mampu menyesuaikan selera kebutuhan konsumen dengan harga
barang dagangan yang ditawarkan. Kondisi tersebut juga diungkapkan oleh para
pedagang eceran bertoko melalui hasil wawancara bahwa telah terjadi
penambahan jumlah variasi produk barang dagangan sebagai berikut:
1. Unit usaha dagang manisan/ kelontong (SA dan NZM)
”Banyaknya barang ditoko saya lumayan sekarang paling tidak satu
produk bisa ada dua jenis barang”.
”Untuk penambahan jumlah barang saya katakan tadi baru ada makanan
sering dibeli oleh pembeli saja”.
2. Unit usaha dagang pakaian (SFN)
”Alhamdulillah ada terutama celana jeans sudah bermacam merek ditoko
saya”.
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3. Unit usaha warung makan (MLK dan DF)
”Sudah saya bilang tadi macam makanan ditempat saya ada bertambah
tinggal pembeli saja memilih makanan yang mereka mau”.
”Untuk kebutuhan pembeli saya katakan tadi saya buat makanan itu dari
satu macam bisa jadi bermacam-macam”.
4. Unit usaha bengkel motor (NNG)
”Untuk onderdil motor lumayan ada macamnya sekarang dari yang
onderdil asli buatan pabrik motor sampai yang biasa saja sudah ada ditoko
saya”.
5. Unit usaha fotocopy & ATK (MS)
”Memang ada saya menambah macam barang-barang ditoko misalnya
pena, pensil, map, kertas”.
6. Unit usaha dagang gas elpiji (HN)
”Saya bilang tadi ada penambahan banyaknya saja”.
7. Unit usaha dagang alat pertanian (AF)
”Variasi barang ada bertambah karena orang yang beli tidak semuanya
duitnya ada jadi saya kasih barang lain yang sejenis dengan harga lebih
murah”.
8. Unit usaha konter HP (DK)
”Mungkin maksudnya asesoris HP ditoko saya sudah ada macamnya dan
juga macam pula harganya tinggal pembeli saja mana yang mau”.
Selain itu terjadi penambahan jumlah konsumen yang datang ke toko
mereka. Kondisi tersebut juga diungkapkan oleh para pedagang eceran bertoko
melalui hasil wawancara bahwa telah terjadi terjadi peningkatan jumlah
konsumen usaha toko eceran sebagai berikut:
1. Unit usaha dagang manisan/ kelontong (SA dan NZM)
”Kalau sekarang lumayan peningkatannya berapanya untuk satu hari ada
orang yang berbelanja ditoko saya sekitar 20 orang”.
“Untuk sekarang sekitar 25 orang ada yang belanja ditoko saya”.
2. Unit usaha dagang pakaian (SFN)
”Paling banyak satu harinya sekitar 10 orang lumayan juga karena toko
seperti saya ini dipasar banyak juga”.
3. Unit usaha warung makan (MLK dan DF)
”Kalau jumlahnya saya kira sekitar 20 orang ada yang makan ditempat
saya setiap harinya”.
”Meningkat alhamdulillah ada sekitar 25 orang adasaja yang makan
diwarung saya ini”.
4. Unit usaha bengkel motor (NNG)
”Untuk servis motor setiap harinya ada sekitar 15 motor dan ganti onderdil
motor ada sekitar 10 motor sekarang”.
5. Unit usaha fotocopy & ATK (MS)
”Kerja sama dengan kantor ada 3 sekarang sedangkan yang beli barang
atau fotocopy kalau ditotal ada sekitar 40 orang”.
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6. Unit usaha dagang gas elpiji (HN)
”Sekarang paling sedikit setiap harinya sekitar 10 tabung gas elpiji keluar
dari toko saya”.
7. Unit usaha dagang alat pertanian (AF)
”10 orang lumayan ada sekarang yang beli barang-barang untuk pertanian
apalagi pupuk yang paling banyak dibeli orang”.
8. Unit usaha konter HP (DK)
”Kalau saya lihat dari catatan pulsa saya untuk yang beli pulsa ada ratarata sekitar 30 orang setiap hari beli pulsa ditoko saya ini”.
b. Pengembangan diri pedagang eceran bertoko
Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang eceran bertoko diketahui
bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi berdampak kepada
pengembangan diri pedagang eceran bertoko. Keadaan ini dapat dilihat dari
pedagang eceran bertoko mulai berani untuk meminta tambahan diskon terhadap
suatu barang dagangan dan meminta keringanan waktu pembayaran pada saat
menawar harga barang dagangan dari penyedia barang di toko besar/ distributor
sebagai berikut:
1. Unit usaha dagang manisan/ kelontong (SA dan NZM)
“Karena saya sudah sering berbelanja ditoko itu saya hanya minta
tambahan diskon walaupun sedikit”.
“Toko tempat saya beli barang itu sekarang cara bayarnya untuk barangbarang tertentu sudah mau tempo tinggal saya jaga saja kepercayaannya”.
2. Unit usaha dagang pakaian (SFN)
”Paling tidak kalau saya beli banyak saya bisa menawar supaya dapat
tambahan diskon saja”.
3. Unit usaha warung makan (MLK dan DF)
”Karena harga dipasar semuanya hampir sama jadi yang penting bahan
makanan untuk dimasak disimpan dulu takut kehabisan begitu”.
”Kalau beli banyak harga bisa dikurangi sedikit lumayan bisa tambah
ongkos bensin kepasar”.
4. Unit usaha bengkel motor (NNG)
”Kadang-kadang kalau saya ambil banyak onderdil ditoko itu harga untuk
saya bisa kurang kadang-kadang juga dapat bonus”.
5. Unit usaha fotocopy & ATK (MS)
”Didistributor saya bisa minta waktu bayarnya waktu saya mengambil
barang berikutnya karena saya sudah sering pesan barang dengan mereka”.
6. Unit usaha dagang gas elpiji (HN)
”Bagi saya dengan agen cuma menjaga ada gas elpiji saja karena kalau gas
elpiji tidak datang saya juga tidak dapat untung”.
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7. Unit usaha dagang alat pertanian (AF)
”Dapat saya diskon lagi kalau saya banyak beli barang”.
8. Unit usaha konter HP (DK)
”Untuk tambahan diskon ada sesuai dengan pembelian pulsa semakin
banyak saya deposit pulsa semakin rendah harga pulsa kesaya”.
Perubahan lainnya yaitu pedagang eceran bertoko mulai berani dalam
menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah melalui tim pelaksana
KUPEM Kabupaten Merangin supaya dapat diikutkan kembali sebagai penerima
manfaat dana bergulir program KUPEM Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin.
Hal ini dikarenakan tumbuhnya motivasi pedagang eceran bertoko untuk
mengembangkan usahanya sehingga pedagang merasa selama ini pinjaman modal
usaha yang diterima masih kecil. Pedagang eceran bertoko juga menyalurkan
aspirasinya melalui tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin supaya dapat
diikutsertakan pada program-program permodalan usaha lainya dari Pemerintah
Kabupaten Merangin dalam rangka pengembangan usahanya.
Kondisi tersebut juga diungkapkan oleh para pedagang eceran bertoko
melalui hasil wawancara bahwa pernah menyampaikan aspirasi kepada
pemerintah dan perbankan terkait dengan bisnis yang sedang dijalaninya yaitu
sebagai berikut:
1. Unit usaha dagang manisan/ kelontong (SA dan NZM)
”Memang pernah saya menyampaikan dengan orang dari kabupaten
supaya pinjaman saya bisa ditambah lagi itu saja”.
”Saya hanya menyampaikan kalau pinjaman saya ini lunas supaya bisa
ikut pinjam KUPEM lagi”.
2. Unit usaha dagang pakaian (SFN)
”Karena saya butuh modal yang lumayan banyak kalau bisa saya dapat
pinjaman yang lebih besar lagi”.
3. Unit usaha warung makan (MLK dan DF)
“Bagi saya dapat pinjaman saja sudah bagus untuk saya”.
“Orang dari kabupaten waktu itu akan mengusahakan pinjaman lagi
apabila pinjaman saya ini lancar dan lunas”.
4. Unit usaha bengkel motor (NNG)
”Waktu itu saya bilang kalau bisa saya dapat keterampilan lain yang
berhubungan dengan motor”.
5. Unit usaha fotocopy & ATK (MS)
”Katanya pinjaman dari KUPEM ini kecil saya hanya bisa sampakan
supaya diperbesar lagi karena agunannya sertifikat tanah”.
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6. Unit usaha dagang gas elpiji (HN)
”Saya berharap dengan orang kabupaten supaya saya dapat pinjaman lain
dengan bunga ringan dari bank juga tidak apa-apa”.
7. Unit usaha dagang alat pertanian (AF)
”Pada waktu itu saya menanyakan ada tidak pinjaman lain dari pemerintah
kalau dapat dua pinjaman lumayan juga untuk mengembangkan usaha
saya ini”.
8. Unit usaha konter HP (DK)
”Saya sudah dua kali dapat pinjaman KUPEM ini memang waktu itu
dibilang kalau lancar bayar kreditnya saya bisa dapat yang kedua kalinya”.
c. Peningkatan mentalitas pedagang eceran bertoko.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang eceran bertoko penerima
manfaat dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
diketahui bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi berdampak kepada peningkatan mentalitas
pedagang eceran bertoko.
Peningkatan mentalitas tersebut dapat dilihat dari kepedulian dan perhatian
pedagang eceran bertoko dalam menjaga kebersihan barang dagangan dan tempat
usaha namun belum dilakukan secara kontinu. Pedagang juga mulai mau untuk
mengganti barang dagangan yang rusak pada saat konsumen melakukan
pembayaran. Selain itu, adanya kemauan dari pedagang untuk mengantarkan
barang dagangan apabila barang dagangan yang telah dibeli oleh konsumen/
pelanggan tertinggal ditoko. Kondisi ini dikarenakan konsumen/ pelanggan yang
datang ke toko mereka umumnya tinggal disekitar toko mereka. Pedagang juga
mau menyimpan barang dagangan apabila tidak mengetahui di mana alamat
rumah konsumen/ pelanggan tersebut.
Kondisi tersebut juga diungkapkan oleh para pedagang eceran bertoko
melalui hasil wawancara berkaitan dengan keinginan untuk mengganti barang
dagangan yang rusak sebagai berikut:
1. Unit usaha dagang manisan/ kelontong (SA dan NZM)
“Kalau waktu bayar barang ada yang rusak ya saya ganti”.
“Kalau rusak saya ganti tapi jarang karena barang-barang ditoko saya
banyak yang kemasan”.
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2. Unit usaha dagang pakaian (SFN)
”Waktu pembeli membeli pakaian biasanya sudah dilihat dulu bagus apa
tidak tapiKalau pembeli komplain kesaya setelah pembayaran saya juga
punya alasan untuk tidak menggantinya”.
3. Unit usaha warung makan (MLK dan DF)
”Warung makan ini jarang yang rusak kalau tidak sesuai selera mungkin
ada”.
“Rusak tidak ada tapi kalau kurang garam atau kurang pedas ada dan
jarang juga mereka protes”.
4. Unit usaha bengkel motor (NNG)
”Kalau waktu sudah dipasang onderdil motor itu dan tidak berfungsi ya
saya ganti tidak apa-apa resiko saya itu”.
5. Unit usaha fotocopy & ATK (MS)
”Waktu beli kalau rusak saya ganti yang baru kebanyakan pena yang
sering macet tintanya tidak keluar dan fotocopy yang kurang jelas”.
6. Unit usaha dagang gas elpiji (HN)
”Saya bilang sebelumnya gas elpiji ini kan sudah bersegel maksudnya
kalau segel sudah terbuka pembeli tidak mau beli”.
7. Unit usaha dagang alat pertanian (AF)
”Rusak misalnya alat atau masa berlaku pupuk sudah habis tidak segansegan saya menggantinya tapi sebelum pembayaran dilihat dulu
barangnya”.
8. Unit usaha konter HP (DK)
”Yang sering terjadi ditempat saya itu salah masuk pulsa kenomor lain
kalau itu kesalahan saya ya saya ganti tapi ada juga pembeli yang
memberikan salah nomor kesaya”.
Kemudian kondisi lain juga diungkapkan oleh para pedagang eceran
bertoko melalui hasil wawancara berkaitan dengan adanya barang dagangan yang
telah dibeli konsumen tertinggal di toko sebagai berikut:
1. Unit usaha dagang manisan/ kelontong (SA dan NZM)
”Kalau barang pembeli tertinggal ya saya simpan saja dulu nanti biasanya
mereka akan kembali lagi”.
”Kalau rumahnya saya tahu saya antar kerumahnya tidak apa-apa menjaga
nama baik toko saya saja”.
2. Unit usaha dagang pakaian (SFN)
”Karena yang beli ditoko saya kebanyakan saya tidak tahu siapa-siapa saja
yang beli pakaian saya simpan saja banrang itu”.
3. Unit usaha warung makan (MLK dan DF)
”Untuk makanan yang dibungkus jarang yang tertinggal”.
”Tertinggal makanan itu tidak ada yang ada mungkin saya kurang jumlah
bungkusannya dan saya buat lagi yang kurang itu”.
4. Unit usaha bengkel motor (NNG)
”Karena onderdil motornya langsung dipasang ditempat saya
kemungkinan tertinggal tidak ada”.
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5. Unit usaha fotocopy & ATK (MS)
”Untuk fotocopy bukan tertinggal tapi mereka banyak yang menitipkan
dulu hasil fotocopynya ditempat saya”.
6. Unit usaha dagang gas elpiji (HN)
”Jarang sekali yang tertinggal karena waktu pembeli bayar tabung gas
elpiji sudah langsung mereka ambil”.
7. Unit usaha dagang alat pertanian (AF)
”Waktu membeli mungkin hanya tercecer saja barangnya jadi saya simpan
dulu barang tersebut”.
8. Unit usaha konter HP (DK)
”Kalau tertinggal tidak ada”.
Pedagang eceran bertoko juga telah berusaha menjalin ikatan dengan
penyedia barang dengan menjaga kepercayaan yang telah diberikan seperti
meminta keringanan waktu pembayaran dan barang dagangan yang telah diambil
terlebih dahulu oleh pedagang. Kemudian berusaha memberikan pelayanan yang
terbaik kepada konsumen seperti mau memberikan harga spesial dan potongan
harga dan menawarkan barang dagangan yang baik.
Berdasarkan uraian hasil pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi dalam penelitian ini juga dapat disimpulkan kondisi sebelum dan sesudah
pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sesuai dengan tabel
4.22 berikut ini:
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Tabel 4.22 Kesimpulan Kondisi Sebelum Dan Sesudah Pemberdayaan
Pedagang Eceran Bertoko Melalui Pemanfaatan Dana Bergulir
Program Kupem Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
No
Uraian
1
Keuntungan atau laba
2

Penyedian barang

3

Jumlah barang

4

Selera konsumen

5

Jumlah konsumen

6

Kemampuan menawar barang

7

Kemampuan menyampaikan
aspirasi

8

Kepedulian pedagang

10

cara menjaga kepercayaan

11

Cara pelayanan

12

Administrasi toko

Sumber : Data diolah, 2016

Sebelum
Sudah memperoleh
keuntungan
Belum menyesuaikan
kebutuhan konsumen
Dalam satu barang hanya
satu jenisnya
Belum menyesuaikan
selera konsumen
Adanya kedatangan
konsumen
Hanya menerima saja
dari penyedia barang

Belum pernah
menyampaikan aspirasi
kepada pemerintah
daerah dan perbankan
lokal
Pedagang hanya menjaga
kebersihan toko saja

Hubungan pedagang
dengan penyedia barang
hanya sebatas pejual dan
pembeli saja
Hubungan pedagang
dengan konsumen hanya
sebatas menjual barang
dagangan saja
Hanya berpatokan pada
hasil keuntungan yang
telah didapat

Sesudah
Keuntungan yang
diperoleh meningkat
Menyesuaikan
kebutuhan konsumen
Dalam satu barang
sudah lebih dari satu
jenisnya
Sudah menyesuaikan
selera konsumen
Bertambahnya
kedatangan konsumen
Berani meminta
potongan harga dan
bonus dari penyedia
barang
Berani menyampaikan
aspirasi kepada
pemerintah daerah dan
perbankan lokal
Selain menjaga
kebersihan toko
pedagangan juga
menjaga kebersihan
barang dagangan
Hubungan pedagang
dengan penyedia
barang sudah sebagai
mitra usaha
Hubungan pedagang
dengan konsumen
sudah menjalin ikatan
emosional
Sudah ada catatan
sederhana barang
dagangan yang keluar
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7. Tanggung Jawab Sosial Perbankan Lokal (Bank Jambi) dan Pemerintah
Daerah (Pemerintah Kabupaten Merangin)
Pelaksanaan tanggung jawab sosial (social responsibility) telah diatur di
dalam International Organization for Standardization (ISO) 26000 yang
mengungkapkan bahwa setiap organisasi baik sipil, perusahaan maupun
pemerintah dalam berbagai ukuran memiliki tanggung jawab sosial yang pada
dasarnya sama maka setiap organisasi baik civil, corporate maupun government
wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya tersebut yang mencangkup tujuh
isu pokok yaitu pengembangan atau pemberdayaan masyarakat, konsumen,
praktek kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, Hak Azazi
Manusia dan organizational governance.
Konsep tanggung jawab sosial ini lebih menekankan pada tanggung jawab
bagi setiap organisasi sipil, perusahaan maupun pemerintah atas tindakan dan
kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan
lingkungan di mana bagi setiap organisasi sipil, perusahaan maupun pemerintah
tersebut melakukan aktivitasnya. Organisasi sipil, perusahaan maupun pemerintah
harus menjalankan aktivitas usahanya sedemikian rupa sehingga tidak berdampak
negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat untuk dapat mewujudkan
masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab sosial
(social responsibility) Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi
merupakan tanggung jawab sosial secara ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk
kepedulian, perhatian dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Merangin dan
Bank Jambi dalam membantu usaha mikro kecil dan menengah untuk
pengembangan usaha perdagangan eceran bertoko melalui pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin.
Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Merangin telah memainkan
perannnya sebagai salah satu fungsi perbankan yaitu memberi dan menyalurkan
kredit, begitu juga dengan Bank Jambi bermitra dengan pemerintah daerah
merupakan tanggung jawab sosial kepada UMKM yang melampaui kewajibannya
sebagai lembaga pemberi dan penyalur kredit dibandingkan apabila dilaksanakan
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sendiri oleh bank tersebut. Program KUPEM tersebut yang merupakan kebijakan
dari pemerintah daerah juga telah sesuai dengan nilai-nilai masyarakat karena
dianggap baik oleh masyarakat yang menghendaki adanya perubahan ke arah
yang

lebih

baik

terutama

program-program

yang

berkaitan

dengan

penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Tanggung jawab sosial Bank Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin
dalam pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi dilaksanakan dengan pola kemitraan atau kerja sama untuk
melaksanakan kegiatan tersebut. Wujud konkrit dari pola kemitraan antara
Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi adalah sebagai berikut:
a) Bank Jambi merupakan bank pelaksana penyaluran KUPEM di Kabupaten
Merangin yang merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jambi yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin di Kabupaten Merangin.
b) Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi adalah merupakan Tim
pelaksana KUPEM Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin.
c) Pemerintah Kabupaten Merangin bersama Bank Jambi melakukan penelitian
kelayakan usaha melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM tersebut.
d) Pemerintah Kabupaten Merangin bersama-sama dengan Bank Jambi melakukan
penagihan terhadap kreditur yang menunggak termasuk di dalamnya melakukan
pembinaan terhadap penerima KUPEM tersebut supaya mampu mengembalikan
kredit tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
e) Pemerintah Kabupaten Merangin bersama-sama dengan Bank Jambi
menyusun laporan penyaluran dan realisasi pengembalian kredit dalam
pelaksanaan KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang akan di
sampaikan kepada Bapak Bupati Merangin dan Bapak Gubernur Jambi.
Tanggung jawab sosial Bank Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin
dalam rangka memenuhi kewajiban bersama melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yaitu bersama-sama
tergabung di dalam tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin sesuai tugas
dan fungsinya. Tugas dan fungsi tersebut telah tercantum di dalam Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan
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KUPEM Provinsi Jambi dan Surat Keputusan Bupati Merangin tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (KUPEM) di Kabupaten Merangin Untuk Penguatan Modal
dan Persertifikatan Hak Atas Tanah Petani/ Pengrajin/ Pedagang Kecil yaitu:
a) Membantu pelaksanaan koordinasi dalam rangka terlaksananya KUPEM yang
lancar, aman dan terkendali, efektif dan efisien.
b) Membimbing dan memantau penerima KUPEM dalam pemanfaatan dan
pengembalian kredit.
c) Melakukan pertemuan dengan Tim Pelaksana KUPEM di tingkat kecamatan
untuk membahas masalah KUPEM dan memecahkan masalah yang dihadapi.
d) Berdasarkan hasil pertemuan tersebut maka dilakukan pemantauan ke
lapangan dalam hal ini pedagang eceran bertoko di Kabupaten Merangin.
e) Bank Jambi menyusun perhitungan analisis keuangan untuk menetapkan
rencana jumlah dan jadwal penyaluran serta pengembalian kredit.
f) Mengoptimalkan kebijakan dalam penyelenggaraan KUPEM di Kabupaten
Merangin untuk penguatan modal usaha dan pensertifikatan tanah masyarakat.
g) Melakukan penelitian kelayakan dan membantu dalam melakukan penagihan
terhadap kreditur yang menunggak.
h) Mengevaluasi

kegiatan

perkreditan

KUPEM

secara

periodik

dan

melaporkannya ke Bupati.
Kemitraan Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi dalam
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi juga telah bersama-sama menanggung segala resiko maupun keuntungan
dalam pelaksanaan pelaksanaan program KUPEM tersebut yang dapat dilihat dari
apabila terjadi keterlambatan pembayaran kredit oleh pedagang eceran bertoko
maka tim pelaksanan KUPEM Kabupaten Merangin akan turun ke lapangan
untuk melakukan pemantauan dan pembinaan supaya dapat diketahui secara dini
permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan.
Begitu juga sebaliknya apabila pembayaran kredit tersebut sesuai dengan
waktu yang telah dijadwalkan maka Pemerintah Kabupaten Merangin bersama
Bank Jambi akan menerima manfaat berupa bunga pengembalian kredit yaitu suku
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bunga KUPEM telah ditetapkan sebesar 6% (enam per seratus) setahun tidak
bunga berbunga yang dapat digunakan untuk dana kegiatan operasional Bank
Jambi 3% (tiga per seratus) dan 3% (tiga per seratus) lagi yang pelaksanaannya
untuk pemerintah daerah akan ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur Jambi.
Selain untuk kegiatan operasional Bank Jambi, bunga pinjaman tersebut
dapat dijadikan salah satu sumber dana kegiatan CSR (Corporate Social
Responsibility) oleh Bank Jambi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan
menengah di Kabupaten Merangin baik itu yang dilakukan oleh Bank Jambi
sendiri maupun melalui kegiatan-kegiatan bersama berbasis sharing program
dengan pemerintah daerah.
Misalnya terkait dengan program pemerintah daerah melalui pemanfaatan
dana bergulir, Bank Jambi menyediakan tenaga ahli terkait pemberdayaan
penerima manfaat dana bergulir khusunya pemberdayaan pedagang ecrean bertoko
usaha mikro yang telah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi
pemberdayaan masyarakat (LSP-PM), membuat lembaga pengembangan bisnis
UMKM dan membuat fasilitas publik yang dilengkapi dengan kemudahan akses
internet disetiap unit Bank Jambi khusunya di Kabupaten Merangin.
Kemudian kemitraan Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi
dalam pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi juga telah menunjukkan adanya peninjau kembali terhadap
hubungan kerja sama dalam pelaksanaan pelaksanaan program KUPEM tersebut
yang dilakukan dengan cara melakukan pertemuan atau rapat setiap tiga bulan
sekali oleh Tim Pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin disesuaikan dengan
anggaran operasional kegiatan yang telah dianggarkan di dalam APBD Kabupaten
Merangin. Hal ini dimaksudkan untuk membahas segala permasalahan yang
terjadi selama pelaksanaan program KUPEM tersebut dan mencari solusi terhadap
permasalahan yang dihadapi tersebut.
Dalam proses penyelenggaraan kerja pemanfaatan dana bergulir program
KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi kemitraan Pemerintah
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi dilakukan secara bersama-sama untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga diperlukan adanya tertib
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administrasi dalam penyusunan laporan penyaluran pelaksanaan dan realisasi
pengembalian kredit sesuai dengan Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi
Jambi. Penyusunan laporan program kegiatan KUPEM tersebut adalah yaitu:
a) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan KUPEM kepada Camat dan Camat
melaporkan kepada Bupati/Walikota selanjutnya Bupati/Walikota melaporkan
kepada Gubernur.
b) Masing-masing instansi terkait melaporkan perkembangan pelaksanaan
KUPEM pada instansi masing-masing secara berjenjang dan selanjutnya
menyampaikan kepada Tim Terpadu KUPEM.
c) Cabang BPD Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan bulanan
perkembangan dan pengembalian KUPEM kepada instansi terkait setiap
tanggal 15 bulan berikutnya.
d) BPD Jambi menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan
pengembalian KUPEM kepada Gubernur melalui Kelompok Kerja KUPEM
yang ada dan tembusannya disampaikan kepada instalasi terkait, selambatlambatnya tanggl 20 bulan berikutnya.
Dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan kegiatan pemberdayaan
pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin
telah mengikutsertakan pedagang eceran bertoko sehingga keputusan dan
kebijakan tersebut dibuat setelah mendapatkan masukan dari pedagang eceran
bertoko antara lain adanya pedagang eceran bertoko yang telah menerima manfaat
dari program KUPEM tersebut untuk yang kedua kalinya karena lunas dan tidak
pernah menunggak dalam pembayaran pinjaman modal usaha.
Selain itu pedagang eceran bertoko sudah mulai aktif dalam memberikan
informasi terkait permasalahan usaha yang sedang dihadapi pada saat ini dan tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin memberikan masukan serta saran
terhadap permasalahan tersebut. Keadaan ini dilihat dari realisasi tanggung jawab
sosial Bank Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin sebagai proses dalam
kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk usaha mikro khususnya pedagang
eceran bertoko dalam pengembangan kapasitas manusia, kapasitas usaha,

library.uns.ac.id

275
digilib.uns.ac.id

kapasitas lingkungan dan kapasitas kelembagaan yang ada di dalam penelitian ini.
Tanggung jawab sosial Bank Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi membawa dampak bagi pedagang eceran bertoko yang sudah mulai berani
menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah melalui tim pelaksana
KUPEM Kabupaten Merangin. Aspirasi tersebut yaitu supaya mereka dapat
diikutkan kembali sebagai penerima manfaat dana bergulir program KUPEM
Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin.
Kondisi tersebut di atas menjadikan pedagang eceran bertoko termotivasi
untuk mengembangkan usahanya karena merasa bahwa selama ini plafond
pinjaman modal usaha yang diterima masih kecil hanya berkisar antara Rp7,5 juta
sampai Rp15 juta. Pedagang eceran bertoko juga menyalurkan aspirasi lainnnya
kepada tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin yaitu dapat diikutsertakan
dalam program-program lainya untuk pengembangan kapasitas usaha baik itu
yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Merangin maupun Bank Jambi
khususnya dalam bentuk permodalan usaha.
Kemudian tanggung jawab sosial Bank Jambi dan Pemerintah Kabupaten
Merangin melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi juga membawa dampak terhadap hasil kegiatan
pemberdayaan yang telah dilakukan di antaranya kelangsungan usaha mikro toko
eceran, peningkatan usaha mikro toko eceran, pengembangan diri pedagang
eceran bertoko dan peningkatan mentalitas pedagang eceran bertoko.
Namun demikian tanggung jawab sosial Bank Jambi dan Pemerintah
Kabupaten Merangin melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi masih terdapat beberapa hambatan dalam
pelaksanaannya. Hambatan tersebut di antaranya jumlah pagu kredit yang
diterima pedagang eceran bertoko masih kecil rata-rata mencapai Rp11,25 juta
yang menyebabkan terbatasnya kesempatan pedagang untuk menyesuaikan
kebutuhan usahanya dengan jumlah kredit yang diterima. Persyaratan administrasi
ketat yang mengharuskan pedagang mengikuti prosedur peminjaman dengan
berbagai macam jenjang rekomendasi pengajuan proposal kredit mulai dari lurah/
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kepala desa, camat hingga instansi teknis terkait. Adanya persyaratan jaminan
agunan berupa sertifikat tanah menyebabkan ketidaksesuaian nilai agunan kredit
dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh pedagang.
Belum adanya pelatihan formal bagi pedagang untuk peningkatan
kompetensi pedagang melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap
menjadi hambatan dalam optimalisasi pemberdayaan pedagang eceran bertoko
melalui pemanfaatan dana bergulir KUPEM Provinsi Jambi di Kabupaten
Merangin. Padahal terdapat pemanfaatan bunga pengembalian pinjaman sebesar
6% yang bisa dijadikan peluang untuk mengadakan pelatihan maupun bimbingan
secara formal mengembangkan kemampuan pedagang eceran bertoko.
Kualifikasi

fasilitator

yang

belum

tersertifikasi

karena

hanya

mengandalkan dari tim teknis pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing terkait pemberdayaan pedagang
eceran bertoko. Untuk menyikapi hal tersebut bisa memanfaatkan bunga pinjaman
yang diperuntukkan bagi Bank Jambi dapat dijadikan salah satu sumber dana
kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam sharing program bersama
pemerintah daerah misalnya penyediaan tenaga ahli terkait pemberdayaan
pedagang ecrean bertoko yang telah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi
pemberdayaan masyarakat (LSP-PM).
Berdasarkan hasil FGD (Focus Group discussion) yang dilakukan bersama
tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin diketahui bahwa pemberdayaan
pedagang eceran bertoko dalam pemanfaatan program dana bergulir melalui
sinergi tanggung jawab sosial perbankan lokal dan pemerintah daerah di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi diharapkan saling mendukung dan tidak
tumpang tindih misalnya adanya dukungan tenaga ahli yang berkompeten,
pelatihan formal dan informal pedagang eceran bertoko, membuat lembaga
pengembangan bisnis dan membuat fasilitas publik yang dilengkapi dengan
kemudahan akses internet disetiap unit Bank Jambi Cabang Bangko dan adanya
pengembangan kapasitas UMKM yang berasal dari CSR Bank Jambi. Selain itu
diupayakan untuk memperbesar jumlah pagu kredit, mempermudah agunan kredit,
mempercepat proses penyaluran kredit dan mempermudah perizinan.
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B. PEMBAHASAN
1. Deskripsi kondisi faktor-faktor pemberdayaan pedagang eceran bertoko
melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi
a. Kebijakan
Kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang eceran
bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi ini merupakan penjabaran dari visi Kabupaten Merangin
yaitu Bangun Ekonomi Rakyat, Bersih Dan Amanah Menuju Merangin Yang
Ekonomi Maju. Aman, Adil dan Sejahtera 2013 – 2018 yang disingkat dengan
”BERBENAH MENUJU MERANGIN EMAS 2018”. Visi Kabupaten Merangin
tersebut dijabarkan dalam kebijakan pemerintah daerah berupa program KUPEM
di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang pelaksanaannya dilihat dari aturanaturan yang dipakai sebagai acuan atau pedoman pelaksanaannya.
Dasar hukum yang dipakai dalam pemberdayaan pedagang eceran bertoko
melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi ini adalah peraturan Pemerintah Provinsi Jambi berupa Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan
KUPEM Provinsi Jambi dan peraturan Pemerintah Kabupaten Merangin berupa
Surat Keputusan Bupati Merangin tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) di
Kabupaten Merangin Untuk Penguatan Modal dan Persertifikatan Hak Atas Tanah
Petani/ Pengrajin/ Pedagang Kecil.
Kebijakan merupakan arah atau pedoman di mana tujuan dari sebuah
organisasi atau perusahaan ingin di capai menyangkut tujuan dan rencana dari
suatu organisasi, pemerintah, perusahaan, partai politik dan lainnya. Hasil temuan
di atas sejalan dengan Lasswell (1970) dan Anderson (1979) yang menyatakan
bahwa kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan
praktik-praktik yang terarah dan merupakan serangkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya
untuk memecahkan suatu masalah.
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Pendapat yang sama juga dikemukakan Tamtomo (2011) bahwa kebijakan
pemerintah

juga

diperlukan

untuk

mendorong

pengembangan

UMKM.

Pengembangan UMKM tersebut merupakan percepatan transformasi UMKM dari
fase formasi menuju fase stabilisasi. Aturan-aturan yang dipakai dalam kegiatan
pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ini sejalan dengan
Mustopadidjaja (2003) yang mengemukakan bahwa kebijakan merupakan
keputusan suatu organisasi untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai
keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan
yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih
lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi
pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang
telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun
dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan di atas merupakan salah
satu upaya untuk membantu petani dan usaha kecil dan menengah dalam
mengatasi

keterbatasan

kebutuhan

modal

dalam

rangka

peningkatan

pendapatannya melalui peningkatan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran
serta ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya manusia guna penguatan ekonomi masyarakat terhadap penyediaan
permodalan dalam bentuk kredit dengan tingkat bunga yang terjangkau dan
prosedur yang sederhana.
Sasaran pemanfaatan dana bergulir melalui program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah semua unit usaha yang bergerak
dibidang perdagangan, perindustrian, perkebunan, pertanian dan peternakan.
Salah satu unit usaha perdagangan sebagai penerima manfaat program KUPEM
tersebut di Kabupaten Merangin adalah pedagang eceran bertoko dengan
pengelolaan pelaksanaannya diberikan kewenangan oleh Pemerintah Provinsi
Jambi kepada Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi Cabang Bangko
melalui tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin.
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pemberdayaan pedagang eceran bertoko

dalam pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi maka Pemerintah Kabupaten Merangin telah menyiapkan sharing
dana pendampingan untuk kegiatan operasional program KUPEM tersebut
melalui kegiatan penggunaan dana pemerintah bagi usaha kecil dan menengah
yang dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Merangin dan dijabarkan di dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin setiap tahunnya.
Murwanti dan Sholahuddin (2013) bahwa permasalahan yang sering
dialami oleh pedagang kecil adalah dalam hal permodalan, maka BMT perlu
memberikan pembiayaan lunak kepada pedagang kecil dan dilakukan lebih efektif
agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan pembiayaan tersebut. Kepada
pedagang kecil agar benar-benar memanfaatkan pemberian pembiayaan yang
diberikan oleh BMT di Kabupaten Wonogiri untuk menambah modal usahanya.
Pemberdayaan pedagang eceran betoko yang menjadi permasalahan adalah
kesesuaian permodalan dalam meningkatkan usahanya yang sesuai dengan
manfaat dana bergulir program KUPEM tersebut.
Alokasi dana pendampingan tersebut berada pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin
yang nantinya akan digunakan untuk operasional kegiatan program KUPEM
tersebut mulai dari kegiatan pengecekan kelayakan usaha, penyaluran, pembinaan,
pemantauan sampai kepada penagihan. Bagi Bank Jambi keikutsertaannya dalam
pelaksanaan program KUPEM tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian,
perhatian dan keberpihakan Bank Jambi dalam penanggulangan kemiskinan
khususnya di Kabupaten Merangin untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) sebagaimana yang tertuang di dalam International
Organization for Standardization (ISO) 26000 bahwa setiap organisasi baik sipil,
perusahaan maupun pemerintah dalam berbagai ukuran memiliki tanggung jawab
sosial yang pada dasarnya sama maka setiap organisasi baik civil, corporate
maupun government wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya tersebut.
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Keikutsertaan Bank Jambi ini juga merupakan salah satu bentuk
implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas pada pasal 47 bahwa diwajibkan bagi setiap perusahaan yang
menjalankan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada pasal 15 bahwa setiap penanam
modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Keikutsertaan Bank Jambi tersebut juga merupakan salah satu bentuk
penjabaran dari visi Bank Jambi yaitu menjadi bank yang ideal dan sehat dalam
mewujudkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat di bidang jasa bank yang
memiliki nilai tambah bagi ekonomi daerah khususnya Usaha Kecil Menengah
(UKM) dengan pengelolaan secara profesional, kehati-hatian dan berkembang
secara wajar serta Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Jambi yang mengamanatkan
tentang perlu terus dikembangkannya permodalan usaha sehingga dapat
menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat
memberikan deviden kepada pemerintah Kabupaten Merangin sebagai salah satu
sumber pendapatan asli daerah.
Dengan mengacu pada aturan tersebut maka kepedulian, perhatian dan
keberpihakan Bank Jambi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) di Kabupaten Merangin secara tidak langsung telah melakukan kegiatan
sebagian dari tanggung jawab sosialnya (Corporate Social Responsibility).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemanfaatan dana bergulir program KUPEM
di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi belum sepenuhnya optimal karena dalam
pelaksanaannya hanya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing kedua
lembaga tersebut. Kondisi tersebut juga menyebabkan peran pemerintah daerah
dalam mengambil kebijakan menjadi lebih besar dibandingkan perbankan lokal
sehingga yang terjadi dalam pemanfaatan dana bergulir program KUPEM tersebut
lebih besar dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah.
Oleh karena itu untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dan
perbankan lokal maka kebijakan yang diambil hendaknya mengarah pada
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kebijakan berbasis sharing program (berbagi program) sehingga kebijakan yang
akan diambil oleh kedua lembaga tersebut dalam pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM tersebut akan saling melengkapi dan menghasilkan keluaran
yang lebih baik dan lebih besar. Hal ini sejalan dengan Kara (2013) bahwa salah
satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor
riil adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dalam perekonomian
nasional saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam
penyerapan tenaga kerja dan pendapatan domestik bruto (PDB), serta fleksibilitas
dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi.
b. Kondisional
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya bahwa
kondisi diluar pedagang eceran bertoko meliputi gambaran lokasi geografi
Kabupaten Merangin, gambaran kependudukan di Kabupaten Merangin,
gambaran kondisi perdagangan di Kabupaten Merangin dan gambaran kondisi
perekonomian di Kabupaten Merangin memberikan gambaran yang positif bagi
pengembangan usaha perdagangan eceran bertoko melalui pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Gambaran
positif tersebut berupa sektor usaha perdagangan di Kabupaten Merangin masih
sangat potensial untuk memasarkan dan memilih produk-produk yang akan dijual
kepada konsumen yang bekerja pada sektor usaha lainnya, pasar yang tersebar
pada 24 kecamatan menjadi alternatif lain bagi pedagang eceran bertoko di
Kabupaten Merangin dalam rangka mengembangkan usaha perdagangannya di
pasar tradisional tersebut.
Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor penunjang, akan
tetapi kalau dilihat kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Merangin terus
mengalami pertumbuhan yang positif secara sektoral rata-rata mencapai 16,09 %
setiap tahunnya. Dominasi perusahaan perdagangan kecil di Kabupaten Merangin
menjadikan keberadaannya perlu dikembangkan dalam rangka mengurangi angka
kemiskinan dan angka pengangguran melalui program-program yang dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten Merangin seperti program KUPEM tersebut.
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Di antaranya yaitu pedagang eceran bertoko dapat mengetahui segmentasi
pasar yang dituju atau ditargetkan dalam pemasaran suatu barang dagangan yang
dijual kepada konsumen dan juga menjadikan sektor usaha perdagangan sebagai
sektor potensial dalam memasarkan dan memilih barang dagangan yang akan
dijual kepada konsumen yang bekerja pada sektor usaha lainnya seperti sektor
pertanian dan kehutanan, industri pengolahan, perdagangan, restoran dan hotel,
jasa kemasyarakatan dan lainnya. Selain itu terdapat beberapa pasar tradisional di
Kabupaten Merangin sehingga menjadikannya sebagai alternatif lain bagi
pedagang eceran bertoko untuk mengembangkan usaha perdagangannya tersebut.
Kondisi di atas sejalan pendapat Rajamohan & Durairaj (2012) bahwa
sektor UMKM merupakan sektor yang mampu mendorong perkembangan dunia
bisnis dan menjadi tulang punggung bagi perekonomian suatu negara. Sektor ini
juga memberikan kontribusi positif pada pencapaian GDP secara nasional berupa
output produksi dan ekspor. Lebih lanjut dikatakan bahwa UMKM merupakan
sektor usaha yang mampu menyediakan lapangan kerja bagi penduduk dan adanya
pertumbuhan menyeluruh yang jauh lebih tinggi dari sektor UMKM ini
dibandingkan pertumbuhan industri besar. Dengan demikian menjadi keharusan
bagi pemerintah daerah dan perbankan untuk membantu sektor UMKM tersebut.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Merangin (2014) diketahui bahwa
perkembangan PDRB Kabupaten Merangin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
pada tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar Rp
4 triliun setiap tahunnya sedangkan perkembangan PDRB Kabupaten Merangin
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2009 sampai tahun 2013
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar Rp 1,3 triliun setiap tahunnya.
Pertumbuhan tersebut secara umum didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan,
peternakan, kehutanan dan perikanan sedangkan sektor lainnya merupakan sektor
penunjang. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor penunjang
tetapi kalau dilihat kontribusinya terhadap perkembangan perekonomian
Kabupaten Merangin, sektor tersebut terus mengalami pertumbuhan yang positif
dari tahun ke tahun. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Chakrabarty
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(2012), bahwa usaha kecil memainkan peran sangat penting dalam perekonomian
negara dengan mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.
Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa pada umumnya kondisi
pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ini bergerak di dalam penjualan berupa
barang-barang kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari misalnya
dagang manisan/ kelontong, warung makan, dagang gas elpiji dan ada pula yang
menjual barang-barang untuk keperluan lainnya seperti dagang pakaian, bengkel
motor, konter handphone, fotocopy & ATK dan dagang alat pertanian. Hal
tersebut

sejalan

dengan

temuan

penelitian

Srivastava

(2012)

yang

mengungkapkan bahwa usaha ritel mencangkup semua kegiatan yang terlibat
dalam penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir baik itu
untuk penggunaan pribadi maupun non pribadi.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa karakteristik pedagang eceran
bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi dapat dikelompokkan dari status kepemilikan usaha
sebagai pemilik dan sekaligus sebagai manajer, status kepemilikan modal yang
merupakan kombinasi modal sendiri dan meminjam atau kredit, jumlah tenaga
kerja berkisar antara satu sampai dua orang bahkan ada pemilik usaha yang
langsung melayani konsumen, struktur permodalan usaha pada awalnya berkisar
antara tiga juta sampai enam juta rupiah, sumber barang dagangan di pasar dan
toko besar atau distributor dan keterampilan yang dimiliki umumnya sangat
sederhana dan diperoleh secara turun temurun dari pendahulu sebelumnya serta
spontanitas dalam berdagang.
Peran individual untuk menunjang program KUPEM juga sangat
berpengaruh terutama dalam mengembangkan usaha. Faktor yang paling
menentukan keinginan pengusaha untuk mengembangkan usahanya adalah
motivasi awal ketika mendirikan usaha. Pengusaha mikro yang memulai usahanya
karena faktor ketertarikan untuk berbisnis lebih punya keinginan untuk bertumbuh
dari pada mereka yang mulainya karena ”keterpaksaan”. Daya tarik menjadi
wirausaha seperti kemandirian, potensi meningkatkan pendapatan, memanfaatkan
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peluang yang ada juga memotivasi wirausaha untuk mengembangkan usahanya.
faktor

individual

pengusaha

mempunyai

pengaruh

terhadap

intensi

mengembangkan usaha. Dalam konteks usaha mikro, karakteristik psikologis
yang cenderung mendominasi seseorang untuk berperilaku entrepreneurial
(mengembangkan usaha) adalah motivasi awal mendirikan usaha dan self-efficacy
(Inggarwati dan Kaudin, 2010).
Karakteristik pedagang eceran bertoko tersebut sejalan dengan hasil
penelitian Zairis (2013) yang mengemukakan bahwa manejer ritel memiliki peran
yang lebih tinggi sebagai penentu dari kinerja toko ritel tersebut, keterbatasan
keuangan dalam permodalan dapat mempengaruhi secara psikologis manejer toko
ritel, manejer ritel banyak melakukan peran multi faktor di antaranya yaitu
berorientasi pada penjualan, pengawasan dan orientasi pelanggan. Karakteristik
wirausaha,modal usaha secara individu dan secara bersama berpengaruh
signifikan terhadap perkembangan usaha, sedangkan strategi pemasaran secara
individu tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha,namun
demikian secara bersama berpengaruh signifikan (Purwanti, 2012). Motivasi
berwirausaha berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan usaha. Namun,
terdapat pengaruh tidak langsung antara motivasi berwirausaha terhadap
pertumbuhan usaha melalui inovasi produk.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor penghambat
dalam kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan
dana bergulir Program Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(KUPEM) Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin dilihat dari sisi pedagang
eceran bertoko adalah sebagai berikut:
1. Terbatasnya sumber daya manusia pedagang eceran bertoko yaitu belum
adanya pelatihan secara formal yang diikuti, pengetahuan dan keterampilan
dalam berdagang sifatnya menunggu pembeli serta mentalitas belum
menunjukkan sikap optimistis.
2. Lemahnya manajemen pemasaran pedagang eceran bertoko yaitu perencanaan
usaha eceran bertoko hanya berdasarkan melihat kondisi pasar dengan menjual
barang dagangan yang mudah laku untuk jual, belum memahami dalam
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penentuan harga barang dagangan dan jarang melakukan evaluasi usaha
terhadap barang dagangan yang telah dijual karena evaluasi usaha hanya
berpatokan pada hasil keuntungan yang telah didapat.
3. Kurangnya kemauan pedagang dalam mengakses informasi barang yang
hanya mengandalakan informasi dari satu toko besar/ distributor saja di mana
tempat biasanya mereka membeli barang dagangan.
4. Kurangnya pengendalian persediaan barang oleh pedagang karena manajemen
pembukuan yang masih sangat sederhana.
5. Pedagang kurang mampu mengantisipasi peluang pasar karena terbatasnya
kemampuan pedagang dalam pemanfaatan teknologi dan ritme kerja pedagang
masih berjalan dengan santai dan kurang aktif dalam menjual barang
dagangannya.
6. Belum tersedianya wadah bagi pedagang misalnya asosiasi pedagang eceran
bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi untuk memperjuangkan kepentingan pedagang.
Kondisi tersebut di atas sama halnya

yang diungkapkan oleh

Prawirokusumo (2001) bahwa masalah yang membuntuti UKM cukup beragam.
Secara

umum UKM memiliki kedudukan

yang

sangat

potensial

dalam

perekonomian nasional, namun dalam kenyataan masih banyak masalah yang
menghadang dalam pengembangannya.
Dalam hal ini, di antaranya adalah (a) kelemahan akses dan perluasan
pangsa pasar, (b) kelemahan akses dalam pemupukan modal, (c) kelemahan
akses

pada informasi dan teknologi, (d) kelemahan dalam organisasi dan

manajemen, serta (e) kelemahan dalam pembentukan jaringan usaha dan
kemitraan. Kesemuanya ini bersumber dari kelemahan sumber daya manusia
(SDM) yang berdampak pada rendahnya kualitas produk dan jasa sehingga
kurang memiliki daya saing, baik dalam pasar lokal maupun nasional dan
internasional.
Lebih lanjut dikatakan Schmitz dalam Mursito (2012) bahwa terdapat
beberapa permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil yaitu dibagi ke dalam
masalah internal dan eksternal. Permasalahan utama eksternal meliputi:
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a. Permintaan agregat untuk barang manufaktur mungkin lebih rendah dibanding
yang diinginkan secara ekonomi dalam perhitungan defisiensi kebijakan
makro ekonomi.
b. Harga-harga produk dan input mungkin berbeda dari nilai efisiensi mereka
dalam perhitungan tarif industri dan kebijakan insentif investasi di mana
dalam kenyataannya lebih menguntungkan usaha skala besar dibanding usaha
skala kecil.
c. Kelangkaan modal.
d. Ketiadaan institusi/ lembaga untuk mengurangi atau menjamin risiko yang
mungkin muncul dalam investasi yang akan dilakukan.
e. Kelangkaan jasa informasi berkaitan dengan pasar dan supplier.
f. Inefisiensi dalam supply input.
g. Ketidakcukupan dalam pemberian pendidikan dan pelatihan.
Sedangkan permasalahan internalnya yaitu :
a. Keterbatasan wawasan bisnis: pengetahuan pengusaha tentang cara mengelola
usaha.
b. Keterbatasan pengetahuan: manajemen pemasaran dan jaringan pemasaran,
sehingga mengalami kesulitan memperoleh akses ke pasar dan manajemen
produksi (desain, pengembangan produk, teknologi produk).
c. Keterbatasan modal: investasi dan kerja.
Kemudian beberapa hasil penelitian dari beberapa ahli yang dirangkum
oleh Husen (2005) menyebutkan bahwa faktor penyebab kegagalan sektor usaha
kecil untuk berkembang di antaranya: (1) lemahnya kemampuan dalam
pengambilan keputusan (poor decision making ability); (2) ketidakmampuan di
dalam manajemen (management incompetence); (3) kurang berpengalaman (lack
of experience); dan (4) lemahnya pengawasan keuangan (poor financial control).
Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan faktor-faktor penghambat
dalam kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan
dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dari sisi
pelaksanaan program tersebut di antaranya:
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1. Jumlah pagu kredit yang kecil yaitu rata-rata pedagang eceran bertoko
menerima Rp 11,25 juta rupiah sehingga menyebabkan terbatasnya
kesempatan bagi pedagang untuk menyesuaikan kebutuhan usahanya dengan
jumlah kredit yang diterima.
2. Persyaratan administrasi yang ketat menyebabkan pedagang eceran bertoko
yang berpengetahuan rendah sulit untuk mendapatkan manfaat dari
pemanfaatan dana bergulir karena diharuskan mengikuti prosedur peminjaman
dengan berbagai macam jenjang rekomendasi seperti permohonan pengajuan
proposal kredit yang memerlukan rekomendasi mulai dari lurah/ kepala desa,
camat hingga instansi teknis terkait dan juga adanya agunan kredit yang
nilainya tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang diterima.
3. Belum adanya pelatihan formal bagi pedagang eceran bertoko karena tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin belum memanfaatkan potensi bunga
pengembalian pinjaman sebesar 6% (enam persen) yang diperuntukkan bagi
pemerintah daerah dan Bank Jambi.
4. Kualifikasi fasilitator yang belum tersertifikasi sehingga pelaksanaannya
hanya mengandalkan dari tim teknis pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin
sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.
5. Masih terjadinya penundaan sementara dalam pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM tersebut disebabkan masih adanya pedagang eceran bertoko
yang tidak tepat waktu atau macet bahkan menunggak dalam mengembalikan
pemanfaatan dana bergulir tersebut.
Kondisi tersebut di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zhao
(2008) untuk mengetahui perkembangan pembiayaan UMKM yaitu kendala dari
pembiayaan UMKM merupakan alasan utama terhambatnya perkembangan
UMKM yang disebabkan oleh: 1) operasional UMKM berjalan normal, 2) dana
yang diperlukan untuk perkembangan pembiayaan UMKM tidak mencukupi, 3)
kurangnya akses UMKM terhadap permodalan, 4) sempitnya saluran pembiayaan
langsung, dan 5) minimnya dana sendiri.
UMKM bisa beroperasi dengan baik jika kondisi organisasi koperasi kuat
akan mendorong juga penguatan UMKM namun jika koperasi tidak sehat maka
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menjadi suatu kesia-sian UMKM bergabung dalam wadah ini (Suprayitno, 2007).
Selaras dengan itu Indonesia Policy Brief (2005) menjelaskan bahwa kendala
yang dihadapi usaha mikro di Indonesia adalah usaha mikro sering kali
menghadapi kesulitan dalam hal memenuhi persyaratan jaminan perbankan yang
disebabkan kecilnya usaha mereka. Pengusaha usaha mikro cenderung tidak
memiliki tanah atau sumber daya penting lainnya yang melindungi aset keuangan
mereka. Oleh karena itu ketika perbankan menerapkan peminjaman yang
didasarkan pada arus kas maka pemerintah harus menciptakan lingkungan yang
dapat memunculkan perusahaan sewa beli (leasing) maupun anjak piutang
(factoring), yang dapat membantu usaha mikro untuk mendapatkan akses modal
tanpa harus ada sejumlah jaminan pinjaman yang lebih besar lagi.
Hal lain menurut Suhardjono (2003) menyatakan bahwa tantangan dan
masalah pengembangan usaha mikro yaitu pembinaan yang telah dilakukan masih
kurang terpadu. Kondisi tersebut terlihat belum adanya pelatihan formal dalam
kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana
bergulir Program Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM)
Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin. Padahal terdapat pemanfaatan potensi
berupa peluang bunga pengembalian pinjaman sebesar 6% (enam persen) untuk
pemerintah daerah dan Bank Jambi yang dapat dimanfaatkan untuk pelatihan
formal bagi pemberdayaan pedagang eceran bertoko di Kabupaten Merangin.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kualifikasi fasilitator dalam
kegiatan

pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana

bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi semuanya
belum tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan
Masyarakat (LSP-FPM), fasilitator hanya mengandalkan dari tim teknis pelaksana
KUPEM Kabupaten Merangin sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.
Kondisi ini dapat mengakibatkan kurang optimalnya peran fasilitator dalam
melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat karena menurut Berlo dalam
Mardikanto (2012) ada empat kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap fasilitator
yaitu mencangkup:
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1. Kemampuan berkomunikasi, hal ini tidak hanya terbatas pada kemampuan:
memilih inovasi, memilih dan menggunakan media komunikasi yang efektif,
memilih dan menerapkan metoda pemberdayaan masyarakat yang efektif dan
efisien, memilih menyiapkan dan menggunakan alat bantu dan alat peraga
yang efektif dan murah; tetapi yang lebih penting adalah kemampuan dan
berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaatnya.
2. Sikap fasilitator yang
a. Menghayati dan bangga terhadap profesinya, serta merasakan bahwa
kehadirannya untuk melaksanakan tugas pemberdyaan masyarakat itu
memang sangat dibutuhkan masyarakat penerima manfaatnya.
b. Meyakini

bahwa

inovasi

yang

disampaikan

itu

telah

teruji

kemanfaatannya, memiliki peluang keberhasilan untuk diterapkan pada
posisi alam wilayah kerjanya, memberikan keuntungan dan tidak
bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, serta meyakini
bahwa inovasi yang akan disampaikan itu benar-benar merupakan
kebutuhan nyata (meskipun sering kali belum dapat dirasakan) masyarakat
penerima manfaatnya.
c. Menyukai dan mencintai masyarakat penerima manfaatnya, dalam artian
selalu siap dalam memberikan bantuan dan atau melaksanakan kegiatankegiatan demi berlangsungnya perubahan-perubahan usaha tani maupun
perubahan kehidupan masyarakat penerima manfaatnya.
3. Kemampuan pengetahuan fasilitator tentang
a. Isi, fungsi, manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang
disampaikan, baik secara konseptual (keilmiahan) maupun secara praktis.
b. Latar belakang dan keadaan masyarakat penerima manfaatnya, baik yang
menyangkut perilaku, nilai-nilai sosial budaya, keadaan alam, maupun
kebutuhan-kebutuhan nyata yang diperlukan masyarakat penerima
manfaatnya.
c. Segala sesuatu yang sering kali menyebabkan warga masyarakat suka atau
tidak menghendaki terjadinya perubahan maupun segala sesuatu yang
menyebabkan masyarakat sering kali cepat atau lamban mengadopsi inovasi.
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4. Karakteristik sosial budaya fasilitator
Di dalam kenyataannya, kualifikasi fasilitator tidak cukup hanya dengan
memenuhi persyaratan keterampilan, sikap dan pengetahuan saja, tetapi
keadaan latar belakang sosial budayanya (bahasa, agama, kebiasaankebiasaan) sering kali justru lebih banyak menentukan keberhasilan
penyuluhan yang dilaksanakan.
Karena itu, fasilitator yang baik, sejauh mungkin harus memilih latar
belakang yang sesuai dengan keadaan sosial budaya yang sesuai dengan keadaan
sosial budaya masyarakat penerima manfaatnya. Setidak-tidaknya, jika seorang
fasilitator akan bertugas di wilayah kerja yang memiliki kesenjangan sosial
budaya yang telah dimilikinya, ia harus selalu berusaha untuk menyiapkan diri
dan berusaha terus menerus mempelajari dan menghayati nilai-nilai sosial budaya
masyarakat penerima manfaatnya itu. Terkait dengan kualifikasi fasilitator
pemberdayaan masyarakat tersebut, Tim Persiapan Lembaga Sertifikasi Profesi
Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam
Negeri merumuskan bakuan kompetensi yang merupakan kebulatan pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas-tugas penyululan pertanian. Berdasarkan definisi
tersebut, pengelompokkan unit-unit kompetensi dibagi ke dalam tiga kelompok
yaitu kelompok kompetensi umum, kelompok kompetensi inti dan kelompok
kompetensi khusus.
Kelompok kompetensi umum mencangkup unit-unit kompetensi yang
berlaku dan dibutuhkan pada semua kelompok fasilitator pemberdayaan
masyarakat unit kelompok kompetensi umum meliputi:
1. Membangun relasi sosial
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya masyarakat
3. Menyadarkan kebutuhan masyarakat
4. Melaksanakan fasilitasi pembelajaran
5. Meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan
6. Membangun visi dan kepemimpinan
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Kelompok kompetensi inti mencangkup unit-unit kompetensi yang berlaku
dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti (fungsional) dan merupakan
unit-unit yang wajib (compulsory) untuk bidang keahlian bidang penyuluhan
pertanian. Unit kompetensi inti meliputi:
1. Membangun jejaring dan kemitraan
2. Membangun modal sosial
3. Membangun kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan
4. Memperkuat posisi tawar
5. Merancang perubahan
6. Mendesain proses pembelajaran
7. Menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat
8. Mengembangkan kemandirian masyarakat
9. Meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan
10. Mengelola konflik
11. Mengembangkan sistem sanksi (reward and punishment)
Kelompok kompetensi khusus mencangkup unit-unit kompetensi yang
bersifat spesifik sebagai inovator/ pembaharu, yaitu:
1. Mengembangkan ide/ metoda/ produk bari di bidang/ sektor kegiatan tertentu
2. Memfasilitasi penerapan ide/metoda/produk baru di bidang/sektor kegiatan
tertentu
Permasalahan lainnya yaitu masalah pembayaran yang merupakan salah
satu isu penting dari LKM yang menyangkut semua pemangku kepentingan
(Sharma & Zeller, 1997; Marr, 2002; Maata, 2004; Godquin, 2004) di mana
tingkat kredit macet yang tinggi merupakan penyebab utama dari kegagalan LKM
(Yaron, 1994; Woolcock, 1999; Marr, 2002; Maata, 2004). Nawai (2010)
menambahkan bahwa permasalahan internal LKM, pemberian kredit yang tidak
selektif dan karakteristik penerima kredit yang tidak jujur menjadi alasan utama
mengapa hal tersebut dapat terjadi.
Hal ini juga dikarenakan pemberi pinjaman tidak dapat mengamati perilaku
penerima kredit apakah jujur atau tidak. Pemberi pinjaman hanya dapat mengamati
hasil pemberian kredit melalui pinjaman dibayarkan atau tidak oleh penerima
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kredit. Untuk mengurangi permasalahan tersebut maka kedekatan hubungan antara
pemberi pinjaman dan peminjam dapat diterapkan melalui pemantauan,
pembinaan bisnis, pertemuan rutin dan memberikan reward bagi peminjam yang
membayar tepat waktu.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor pendukung
dalam kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana
bergulir program Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM)
Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:
1. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah berupa pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin untuk mengatasi
permasalahan permodalan usaha pedagang eceran bertoko.
2. Adanya dukungan tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin berupa
penyedian tenaga fungsional staf dari Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kabupaten Merangin, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi Cabang Bangko.
3. Adanya dukungan permodalan pemanfaatan dana bergulir program KUPEM
di Kabupaten Merangin sebesar Rp 1,6 milyar rupiah dan biaya operasional
kegiatan sebesar Rp 70 juta rupiah setiap tahunnya.
4. Adanya ketersediaan waktu dan tempat pelaksanaan pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin. Waktunya telah
disesuaikan dengan dukungan APBD Kabupaten Merangin dan tempat
pelaksanaannya berada di seluruh wilayah kecamatan dalam lingkup
Kabupaten Merangin.
5. Adanya dukungan prasarana transportasi dalam pelaksanaan pemanfaatan
dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin di mana seluruh
ibukota kecamatan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dapat terjangkau
melalui akses jalan darat dengan menggunakan roda empat maupun roda dua
sehingga dapat memudahkan tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin
dalam melaksanakan kegiatan program tersebut dan juga memudahkan
pedagang eceran bertoko dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari terkait
usaha berdagangnya.
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6. Adanya pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Merangin mencapai 7,88%
pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan
pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sehingga dapat memberikan gambaran
semakin membaiknya kondisi ekonomi daerah di Kabupaten Merangin.
Kondisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu faktor pendukung dalam
mengembangkan usaha perdagangan eceran bertoko melalui pemanfaatan
dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
Faktor-faktor pendukung dalam kegiatan pemberdayaan pedagang eceran
bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program Kredit Usaha Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin di atas
merupakan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Dalam sistem
pemerintahan, selain aparatur birokrat dan lembanga publik juga harus terdapat
suatu rumusan kebijakan publik yang merepresentasikan tujuan dari pemerintahan
itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan itu, haruslah memperhatikan tujuan
pemerintahan dan fenomena sosial masyarakat dalam lingkungan tersebut. Hal
tersebut sejalan dengan pendapat Thomas R. Dye (1995) yang mengemukakan
bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang di pilih pemerintah untuk
dilakukan ataupun tidak dilakukan dan pendapat Wahab (1997) juga
mengemukakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling
berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang
di pilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan
tersebut masih berada dalam batas-batas kewenangan aktor tersebut.
Di era perdagangan bebas atau globalisasi, maka sebaiknya pengembangan
dan pemberdayaan UMKM diarahkan untuk melakukan proses produksi yang
produktif dan efisien, yang tentunya memiliki kualitas unggul yang perlu didukung
oleh kebijakan yang mumpuni dan memudahkan (Wuryandani, 2013). Untuk
memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai publik aktor,
terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk
mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan
rakyat. Kebijakan pemerintah juga diperlukan untuk mendorong pengembangan
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UMKM. Pengembangan UMKM di DIY merupakan percepatan transformasi
UMKM dari fase formasi menuju fase stabilisasi (Hamid dan Susilo, 2011).
Kajian tentang implementasi kebijakan merupakan dukungan cara untuk
melakukan pemahaman terkait pemanfaatan dana bergulir program Kredit Usaha
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Provinsi Jambi di Kabupaten
Merangin yang merupakan produk dari kebijakan publik yang memiliki
keterkaitan secara langsung dengan kondisi lingkungan dan pelaksana kebijakan
yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selanjutnya Korten (1994)
mengemukakan bahwa terdapat tiga tema penting yang dianggap menentukan
bagi konsep perencanaan yang berpusat pada rakyat yaitu:
a. Penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum
miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
b. Kesadaran bahwa walaupun sektor modern merupakan sumber utama bagi
pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi
sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin.
c. Kebutuhan akan kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun
kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang
produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.
Hal tersebut juga sejalan dengan Kartasasmita (1996) yang menyatakan
bahwa upaya yang di lakukan harus diarahkan pada akar persoalannya yaitu
peningkatan kemampuan rakyat dengan mengembangkan dan mendinamisasikan
potensinya dengan kata lain memberdayakannya. Diharapkan dengan adanya
kebijakan pembangunan yang berakar kerakyatan ini potensi yang dimiliki
masyarakat akan berkembang dan meningkat produktifitasnya. Dengan demikian
masyarakat dan lingkungannya dapat mampu secara partisipatif menghasilkan dan
menumbuhkan nilai dalam pembangunan.
Faktor pendukung lainnya adalah adanya motivasi pedagang dalam bentuk
keterlibatan atau partisipasinya diberbagai kegiatan program KUPEM seperti
meningkatnya setiap tahun para pedagang mengajukan proposal untuk
memperoleh dana dari program KUPEM tersebut. Kondisi ini sejalan dengan
yang disampaikan oleh Ndraha (1990) yaitu program-program pemberdayaan
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masyarakat sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dilaksanakan tetapi sudah
cukup lama dijalankan seperti program pemberdayaan masyarakat sudah pernah
dilakukan oleh Pemerintah Inggris sejak tahun 1948 di daerah-daerah yang
menjadi jajahannya di wilayah afrika dengan tujuan untuk membangkitkan
keinginan masyarakat agar mau dan mampu membangun dirinya sendiri.
c. Pemahaman makna tanggung jawab sosial dan kemitraan
Menurut Mardikanto (2013) mengungkapkan bahwa kegiatan yang masuk
dalam kategori tanggung jawab sosial harus memiliki unsur di antaranya
Continuity and Sustainability (berkesinambungan dan berkelanjutan) merupakan
unsur vital dari tanggung jawab sosial. Suatu kegiatan amal yang berdasarkan
trend ataupun insidental bukanlah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial
merupakan hal yang bercirikan pada long term perspective bukan instant,
happening, ataupun booming.
Tanggung jawab sosial adalah suatu mekanisme kegiatan

yang

terencanakan, sistematis dan dapat dievaluasi. Hal lain yang berkaitan dengan
tanggung jawab sosial menurut Meehan et al. (2006) adalah bahwa C dalam CSR
tidak selalu berarti Corporate, tetapi juga dapat diartikan sebagai Commitments,
Consistency, dan Connections, sehingga bentuk lain dari CSR dapat berupa
Commitments Social Responsibility, Consistency Social Responsibility, dan
Connections Social Responsibility.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Pemerintah
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi telah memahami makna dari tanggung
jawab sosial dalam kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi seperti halnya yang disampaikan oleh Mardikanto (2013) bahwa kegiatan
yang masuk dalam kategori tanggung jawab sosial harus memiliki unsur yaitu:
a. Continuity and Sustainability
Continuity

and

Sustainability

(berkesinambungan

dan

berkelanjutan)

merupakan unsur vital dari tanggung jawab sosial. Suatu kegiatan amal yang
berdasarkan trend ataupun insidental bukanlah tanggung jawab sosial.
Tanggung jawab sosial merupakan hal yang bercirikan pada long term
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perspective bukan instant, happening, ataupun booming. Tanggung jawab
sosial adalah suatu mekanisme kegiatan yang terencanakan, sistematis, dan
dapat dievaluasi.
b. Community Empowerment
Community Empowerment atau pemberdayaan masyarakat, hal ini yang
membedakan membedakan tanggung jawab sosial dengan kegiatan yang
bersifat charity atau philantrophy semata. Kegiatan kedermawanan meskipun
membantu masyarakat, tetapi tidak menjadikan masyarakat tersebut mandiri.
Salah satu indikasi dari suksesnya sebuah program tanggung jawab sosial
adalah adanya kemandirian yang lebih pada masyarakat dibandingkan dengan
sebelum program tanggung jawab sosial.
c. Two ways
Two ways (dua arah), artinya program tanggung jawab sosial bersifat dua arah.
Lembaga tidak berperan sebagai komunikator saja, tetapi juga harus mampu
sebagai komunikan yang mendengarkan aspirasi masyarakat dengan
melakukan need assessment yaitu mengetahui needs, desires, interest dan
wants dari masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur tanggung jawab sosial yang
terencana melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM tersebut dalam
kegiatan pemberdayaan usaha mikro pada pedagang eceran bertoko adalah telah
direncanakan pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank
Jambi dengan terbentuknya tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin sebagai
salah satu program dalam penanggulangan kemiskinan untuk mengatasi
permodalan usaha industri mikro, kecil dan menengah (UKM) khususnya di
Kabupaten Merangin. Kemudian unsur tanggung jawab sosial yang sistematis
melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM tersebut dalam kegiatan
pemberdayaan usaha mikro pada pedagang eceran bertoko telah tersusunnya
secara sistematis seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor
369 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi.
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Dalam peraturan tersebut dikemukakan tentang ketentuan umum, tujuan
penyelenggaraan, usaha yang dibiayai, penunjukan dan tugas bank pelaksana,
syarat dan tugas anggota kelompok, syarat dan tugas kelompok, tugas ppl dan
petugas lapangan pembina industri kecil, tugas tim terpadu provinsi, tugas tim
terpadu kabupaten/ kota, ketentuan kredit usaha penguatan ekonomi masyarakat,
sumber dan syarat-syarat pendanaan KUPEM, koordinasi dan laporan serta Surat
Keputusan

Bupati

Merangin

tentang

Pembentukan

Tim

Koordinasi

Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) di
Kabupaten Merangin Untuk Penguatan Modal dan Persertifikatan Hak Atas Tanah
Petani/ Pengrajin/ Pedagang Kecil yang memiliki tugas yaitu:
1. Mengoptimalkan kebijakan dalam penyelenggaraan KUPEM di Kabupaten
Merangin untuk penguatan modal usaha dan pensertifikatan tanah masyarakat.
2. Melakukan penelitian kelayakan dan membantu dalam melakukan penagihan
terhadap kreditur yang menunggak.
3. Mengevaluasi

kegiatan

perkreditan

KUPEM

secara

periodik

dan

melaporkannya ke Bupati.
Selanjutnya unsur tanggung jawab sosial yang dapat dievaluasi melalui
pemanfaatan dana

bergulir program KUPEM tersebut

dalam

kegiatan

pemberdayaan usaha mikro pada pedagang eceran bertoko mengacu kepada
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi memuat koordinasi, pengawasan,
pengendalian dan pelaporan. Wujud kongkritnya adalah diadakannya rapat
koordinasi tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin di masing-masing
tingkatan untuk membahas masalah dan memecahkan masalah serta membahas
laporan penyaluran dan realisasi pengembalian kredit dalam pelaksanaan program
KUPEM tersebut. Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut maka tim pelaksana
KUPEM Kabupaten Merangin melakukan pemantauan ke lapangan. Namun
dalam pelaksanaannya rapat koordinasi tersebut hanya bisa dilaksanakan setiap
triwulan sekali mengingat keterbatasan dana operasional yang dapat dianggarkan
oleh tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin.
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Kepedulian, perhatian dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Merangin
dan Bank Jambi terhadap pengembangan UMKM khususnya pedagang eceran
bertoko merupakan bagian dari tanggung jawab sosial termasuk tanggung jawab
sosial secara ekonomi Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi yang
diwujudkan melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi. Program tersebut juga telah sesuai dengan nilai-nilai
masyarakat karena dianggap baik oleh masyarakat di Kabupaten Merangin yang
menghendaki adanya perubahan ke arah yang lebih baik di segala bidang terutama
program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dalam
rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
Mardikanto (2013) dan Zahro (2012) mengungkapkan bahwa kegiatan
yang masuk dalam kategori tanggung jawab sosial di antaranya harus memiliki
unsur Empowering atau pemberdayaan yakni kegiatan yang dilakukan
menekankan pada aktivitas pemberdayaan dengan partisipasi penuh masyarakat
yang bersangkutan. Salah satu indikasi dari suksesnya sebuah program tanggung
jawab sosial adalah adanya kemandirian yang lebih pada masyarakat dibandingkan
dengan sebelum program tanggung jawab sosial. Lebih lanjut dikatakan oleh
Lindzey & Ritter dalam Basri (2000) bahwa ciri individu yang mandiri di
antaranya adalah menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi.
Hasil penelitian terlihat bahwa program pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi merupakan salah satu
kegiatan pemberdayaan masyarakat (pedagang eceran bertoko) dalam rangka
meningkatkan pendapatan (income generating) masyarakat. Berdasarkan data
laporan penyaluran dana KUPEM dari Bank Jambi terdapat 76 pedagang eceran
bertoko yang menerima pemanfaatan dana bergulir tersebut dengan 8 macam jenis
usaha toko eceran yaitu dagang manisan, dagang pakaian, warung makan, bengkel
motor, fotocoy & ATK, dagang alat pertanian, konter HP dan dagang gas elpiji.
Namun demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa telah adanya usaha
dalam diri individu pedagang pedagang eceran bertoko itu sendiri berinisiatif
untuk merubah kondisi usahanya kearah yang lebih baik melalui pemanfaatan
dana bergulir program KUPEM tersebut. Hal ini sejalan pendapat Mardikanto
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(2013) yang mengemukakan bahwa salah satu indikasi dari suksesnya sebuah
program tanggung jawab sosial adalah adanya kemandirian yang lebih pada
masyarakat dibandingkan dengan sebelum adanya program tanggung jawab sosial.
Kemudian unsur tanggung jawab sosial lainnya menurut Mardikanto
(2013) yaitu dua arah (two ways) di mana lembaga tidak berperan sebagai
komunikator saja

tetapi juga

harus mampu sebagai

komunikan

yang

mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Sejalan dengan itu Zuhro (2012)
menyatakan bahwa sebuah kegiatan dikatakan termasuk tanggung jawab sosial
apabila memiliki ciri-ciri identifikasi yaitu harus bisa memprioritaskan kegiatan
tersebut untuk orang-orang yang benar membutuhkan (needs) dibanding
mementingkan keinginan (wants), disini prioritas diberikan untuk melakukan
sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat.
Berkenaan dengan hal tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi telah mendengarkan aspirasi
dari pedagang eceran bertoko dilakukan pada saat tim pelaksana KUPEM
Kabupaten Merangin melakukan penelitian terhadap kelayakan usaha calon
penerima KUPEM, pembayaran angsuran kredit yang tidak sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan dan penagihan terhadap penerima dana bergulir yang
menunggak. Aspirasi tersebut di antaranya dapat diikutkan kembali sebagai
penerima manfaat dana bergulir program KUPEM dan program-program
permodalan lainnya dari pemerintah daerah dan perbankan lokal. Akan tetapi
hanya sebagian kecil saja pedagang eceran bertoko yang memanfaatkan dana
bergulir tersebut untuk kedua kalinya bahkan belum ada satupun pedagang yang
difasilitasi untuk mendapatkan program-program permodalan lainnya baik itu dari
pemerintah daerah maupun perbankan lokal.
Dalam penelitian ini diketahui bahwa peran lintas sektoral sangat berperan
dalam kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi karena
pemerintah daerah sangat memerlukan partisipasi dari dunia bisnis khususnya
dalam bidang perbankan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan kaidahkaidah yang telah dipedomani oleh pihak perbankan. Hal ini senada dengan
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konsep kemitraan Tennyson dalam Wibisono (2007) bahwa kemitraan adalah
kesepakatan antar sektor di mana individu, kelompok atau organisasi sepakat
bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan
tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara
berkala meninjau kembali hubungan kerja sama.
Kemitraan pada dasarnya merupakan upaya yang melibatkan berbagai
sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah
untuk dapat bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan
kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Hasil penelitian juga menunjukkan
bahwa kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi dalam
kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi telah melalui
prinsip

kesetaraan

atau

keseimbangan

untuk

membangun

sikap

saling

menghormati, saling menghargai dan saling percaya.
Keadaan ini dapat terlihat dari adanya peran dan fungsinya masing-masing
institusi yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002
tentang Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi sehingga saling
menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai
yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama dan kesediaan untuk
berkorban. Untuk menghindari rasa saling curiga antara Pemerintah Kabupaten
Merangin dan Bank Jambi dalam kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko
melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi maka dilakukan transparansi pengelolaan informasi keuangan. Hal
ini dapat terlihat dari laporan penyaluran dan realisasi pengembalian dana
KUPEM setiap bulannya oleh Bank Jambi kepada Pemerintah Kabupaten
Merangin untuk selanjutnya dibahas dalam pertemuan atau rapat tim pelaksana
KUPEM Kabupaten Merangin.
Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi
pelaksanaan KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi secara konkrit dapat
dijelaskan sebagai berikut:
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1. Bank Jambi merupakan bank pelaksana penyaluran KUPEM di Kabupaten
Merangin yang merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jambi yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi adalah merupakan tim
pelaksana KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
3. Pemerintah Kabupaten Merangin bersama Bank Jambi melakukan penelitian
kelayakan usaha dari pedagang eceran bertoko yang akan memanfaatkan dana
bergulir program KUPEM tersebut.
4. Pemerintah Kabupaten Merangin bersama Bank Jambi melakukan penagihan
terhadap kreditur yang menunggak termasuk melakukan pembinaan terhadap
penerima manfaat tersebut (pedagang eceran bertoko) supaya mampu
mengembalikan pinjaman atau kredit sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan dan disepakati bersama.
5. Pemerintah Kabupaten Merangin bersama Bank Jambi menyusun laporan
penyaluran dan realisasi pengembalian kredit dalam pelaksanaan pemanfaatan
dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang
selanjutnya akan di sampaikan kepada Bapak Bupati Merangin dan diteruskan
kepada Bapak Gubernur Jambi.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan Pemerintah
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi bermitra dalam pelaksanaan pemanfaatan
dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
merupakan wujud tanggung jawab sosial lembaga tersebut yang didasarkan atas
kepedulian, perhatian dan keberpihakan terhadap pengembangan UMKM di
Kabupaten Merangin. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemitraan
tersebut telah dilaksanakan melalui prinsip saling menguntungkan sehingga
membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat didalamnya di antaranya yaitu
adanya pemanfaatan pengembalian kredit dan bunga KUPEM sebesar 6% (enam
persen) setahun dengan pembagian untuk pemerintah daerah sebesar 3% (tiga
persen) dan sebesar 3% (tiga persen) lagi untuk perbankan lokal.
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Hasil empiris memang menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan
perbankan lokal telah merujuk pada prinsip-prinsip kemitraan dalam pemanfaatan
dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Akan
tetapi prinsip-prinsip kemitraan yang setara atau seimbang belum sepenuhnya
optimal dilaksanakan dalam program pemanfaatan dana bergulir tersebut. Kondisi
ini dikarenakan peran pemerintah daerah yang lebih besar dalam mengambil
kebijakan jika dibandingkan peran perbankan lokal dan hanya sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing dari kedua lembaga tersebut sehingga untuk
keberlanjutannya perlu adanya sinergi kemitraan antara pemerintah daerah dan
perbankan lokal.
Sinergi kemitraan antara pemerintah daerah dan perbankan lokal dalam
pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir program KUPEM tersebut nantinya akan
mampu menghasilkan keluaran yang lebih besar. Keluaran tersebut di antaranya
peran pemerintah daerah dan perbankan lokal menjadi setara atau seimbang dan
memadukan tugas dan fungsi masing-masing dari kedua lembaga tersebut. Sejalan
Covey (1989) bahwa sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan
untuk mencapai hasil lebih besar dari pada jumlah bagian per bagian. HampdenTurner (1990) juga menyatakan aktivitas sinergi merupakan suatu proses yang
melibatkan berbagai aktivitas yang berjalan bersama sehingga menciptakan
sesuatu yang baru.
Bersinergi juga bertujuan memadukan bagian-bagian yang terpisah.
Ansoff (1968) dalam lingkup kebijakan bisnis dan didefinisikan sebagai suatu
efek yang dapat menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dari kombinasi berbagai
sumber daya organisasi yang nilainya lebih besar dari jumlah nilai masing-masing
bagiannya. Kanter (1989) mengadaptasi konsep sinergi ini dalam lingkup antar
divisi dalam sebuah organisasi dan aliansi stratejik dengan organisasi lain. Sinergi
kemitraan antara pemerintah daerah dan perbankan lokal dalam pelaksanaan
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM tersebut nantinya merupakan
interaksi dari usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar dan melampaui
apa yang dapat dilakukan oleh kedua lembaga tersebut jika pelaksanaannya
dilakukan sendiri-sendiri.
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2. Realisasi tanggung jawab sosial Bank Jambi dan Pemerintah Kabupaten
Merangin sebagai proses pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi
a. Lingkup pemberdayaan pedagang eceran bertoko
Lingkup pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan
dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam
penelitian ini meliputi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina
kelembagaan yang mengacu kepada Sumadyo (2001) seperti dikutip Mardikanto
(2010) yang merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan
masyarakat yang disebut sebagai Tri Bina yaitu Bina Manusia, Bina Usaha dan
Bina Lingkungan. Terhadap rumusan ini, Mardikanto (2010) menambahkan
pentingnya Bina Kelembagaan karena ketiga bina yang dikemukakan (Bina
Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan) itu hanya akan terwujud seperti yang
diharapkan manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang
diperlukan.
Berdasarkan hasil penelitian bina manusia dalam kegiatan pemberdayaan
pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang dilakukan oleh tim pelaksana KUPEM
Kabupaten Merangin termasuk dalam upaya pengembangan kapasitas individu
pedagang eceran bertoko. Di antaranya melalui peningkatan etos kerja pedagang
eceran bertoko dengan mengembangkan semangat optimis berusaha agar bisa
memotivasi diri untuk bekerja lebih maju, mendorong keberanian pedagang
sehingga dapat meminimalisir ketakutan untuk gagal dalam berusaha, menghargai
waktu dalam berdagang dan jangan cepat merasa puas dengan keadaan pada saat
ini. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardikanto (2013) yang mengemukakan
bahwa pengembangan kapasitas individu tersebut meliputi kapasitas kepribadian,
kapasitas di dunia kerja dan pengembangan keprofesionalan. Selain itu kelemahan
usaha kecil adalah kekurangan dana untuk memenuhi beban mereka dalam
beberapa bulan ke depan. Ditambah lagi dengan belum adanya pemisahan
keuangan usaha dan keuangan rumah tangganya (Indriyatni, 2013).
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Kemudian tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin juga melakukan
peningkatan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap pedagang eceran
bertoko melalui peningkatan pemahaman pedagang terhadap konsumen atau
pelanggan. Kompetensi tersebut di antaranya meliputi pemahaman tentang
konsumen atau pelanggan yang potensial dengan memberikan layanan istimewa,
pemahaman tentang sensitivitas konsumen atau pelanggan terhadap harga barang
sehingga menjadi strategi pedagang dalam menetapkan harga barang. Kemudian
peningkatan pemahaman tentang segmentasi konsumen atau pelanggan sehingga
pedagang dapat menentukan jenis dan harga barang-barang yang akan dijual dan
menyampaikan pemahaman yang berkenaan dengan manajemen distribusi dan
manajemen pemasaran oleh tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin .
Tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin juga menyampaikan
pemahaman kepada pedagang eceran bertoko tentang pentingnya disiplin dalam
berusaha, komitmen yang tinggi dalam berusaha, kejujuran terhadap barang
dagangan yang ditawarkan, adanya gagasan dan ide-ide baru terhadap barang
dagangan yang ditawarkan. Pemahaman yang berkenaan dengan kemandirian juga
diberikan kepada pedagang sehingga dapat mengurangi ketergantungan dengan
pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak.
Keadaan tersebut di atas seperti yang dijelaskan Mardikanto (2013) bahwa
bina manusia merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam
setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa
tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan
manusia. Disamping itu, dalam ilmu manajemen, manusia menempati unsur yang
paling unik sebab selain sebagai salah satu sumber daya juga sekaligus sebagai
pelaku atau pengelolaan manajemen itu sendiri. Termasuk dalam upaya manusia
adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/ pengembangan
kapasitas individu, kelembagaan dan sistem.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bina usaha dalam kegiatan
pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang dilakukan oleh tim
pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin adalah menyampaikan pemahaman
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tentang strategi pemasaran produk, pendirian legalitas badan usaha melalui Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perdagangan (TDP),
memberikan pemahaman akan pentingnya menjaga kerjasama antara pedagang
dengan toko besar/ distributor serta pengembangan sarana permodalan.
Hal tersebut didukung oleh Mardikanto (2013) yang mengungkapkan
bahwa bina usaha mencangkup pemilihan komoditas dan jenis usaha, studi
kelayakan dan perencanaan bisnis, pembentukan badan usaha, perencanaan
investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan, pengelolaan SDM dan
pengembangan karir, manajemen produksi dan operasi, manajemen logistik dan
finansial, penelitian dan pengembangan, pengembangan dan pengelolaan sistem
informasi bisnis, pengembangan jejaring dan kemitraan serta pengembangan
sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
bina lingkungan dalam kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi juga dilakukan oleh tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin. Kegiatan
tersebut di antaranya melakukan penyadaran kepada pedagang eceran bertoko
tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan tempat mereka berdagang dan
penyadaran berkaitan dengan betapa pentingnya menjalin ikatan sosial dengan
toko besar/ distributor dan konsumen/ pelanggan untuk kelangsungan bisnis usaha
dan kehidupannya.
Kondisi ini didukung oleh pendapat Mardikanto (2013) bahwa selama ini
pengertian lingkungan sering kali dimaknai sekedar lingkungan fisik utamanya
yang menyangkut pelestarian sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Dalam praktek perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh
terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Pelestarian lingkungan dinilai
sangat penting karena akan sangat menetukan keberlanjutan dan kelangsungan
kegiatan investasi maupun operasi.
Hasil penelitian menemukan bahwa bina kelembagaan dalam penelitian ini
adalah kelembagaan penyedia permodalan kegiatan pemberdayaan pedagang
eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
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Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang dapat dilihat dari empat komponen
(Mardikanto, 2013) yaitu sebagai berikut:
1) Komponen person, di mana orang-orang yang terlibat di dalam satu
kelembagaan dapat diidentifikasi secara jelas. Kegiatan pemberdayaan
pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM
di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam penelitian ini dilakukan oleh
tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin yang terdiri dari Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin, Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin dan Bank Jambi serta
sasarannya adalah pedagang eceran bertoko sebagai penerima manfaat
program KUPEM tersebut.
2) Komponen kepentingan, di mana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh
satu kepentingan atau tujuan sehingga di antara mereka terpaksa harus saling
berinteraksi. Komponen kepentingan yang dimaksud dalam kegiatan
pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam penelitian ini
adalah tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin dalam pelaksanaannya
diikat oleh tujuan dari penyelenggaraan KUPEM itu sendiri sehingga
pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai tiga sukes
KUPEM

yaitu sukses

penyaluran, sukses pemanfaatan dan sukses

pengembalian. Dampaknya bagi kepentingan pedagang eceran bertoko yaitu
dapat saling mengenal dan bertukar informasi baik itu mengenai program yang
sedang berjalan maupun kondisi usaha yang sedang dijalaninya antara
pedagang satu dengan pedagang lainnya.
3) Komponen aturan, di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat
kesepakatan yang dipegang secara bersama sehingga seseorang dapat
menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut. Aturan yang telah
disepakati bersama oleh tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin sesuai
dengan fungsi dan perannya masing-masing dalam pemberdayaan pedagang
eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam penelitian ini adalah Peraturan
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Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan
KUPEM Provinsi Jambi dan Surat Keputusan Bupati Merangin Tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (KUPEM) di Kabupaten Merangin Untuk Penguatan
Modal dan Persertifikatan Hak Atas Tanah Petani/ Pengrajin/ Pedagang Kecil
di Kabupaten Merangin. Bagi pedagang eceran bertoko kemampuan dalam
mengembalikan kredit dana bergulir tersebut sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan merupakan ketentuan yang harus mereka sepakati bersama seperti
yang telah diamanatkan dalam petunjuk penyelenggaraan KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
4) Komponen struktur, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran yang
harus dijalankan secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya
dengan kemauan sendiri. Komponen struktur dalam pemberdayaan pedagang
eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam penelitian ini adalah adanya
keterlibatan tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin sesuai dengan fungsi
dan perannya masing-masing. Keterlibatan tersebut bertujuan untuk
mengoptimalkan kebijakan penyelenggaraan pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang lancar, aman
dan terkendali, efektif dan efisien, membimbing dan memantau pedagang
eceran bertoko dalam pemanfaatan dan pengembalian kredit yaitu:
a. Tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin melakukan pertemuan untuk
membahas

segala

permasalahan

yang

terjadi

dan

memecahkan

permasalahan tersebut terkait dengan pelaksanaan program KUPEM.
b. Adanya keterlibatan fungsi dan peran Bank Jambi yaitu dalam menyusun
perhitungan analisis keuangan untuk menetapkan rencana jumlah pagu
kredit pinjaman serta jadwal penyaluran dan pengembalian kredit pinjaman
tersebut.
Namun demikian, hal-hal yang dilakukan oleh tim pelaksana KUPEM
Kabupaten Merangin terkait bina manusia, bina usaha, bina lingkungan maupun
bina kelembagaan belum sepenuhnya dirasakan hasilnya dan dapat diterapkan
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oleh pedagang eceran bertoko. Hal ini dikarenakan proses pemberdayaan hanya
dapat dilakukan secara informal saja pada saat tim pelaksana KUPEM Kabupaten
Merangin turun langsung ke lapangan pada saat penelitian kelayakan usaha,
pemantauan dan penagihan terhadap kreditur yang menunggak. Selain itu adanya
faktor penghambat di antaranya terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya
manajemen pemasaran, kurangnya kemauan mengakses informasi barang,
kurangnya pengendalian persediaan barang, kurang mampu mengantisipasi
peluang pasar, jumlah pagu kredit yang kecil, belum adanya pelatihan formal dan
belum tersedianya wadah bagi pedagang.
Kondisi tersebut mengakibatkan pedagang eceran bertoko usaha mikro
belum optimal dalam menjalankan usahanya. Selain itu juga dikarenakan adanya
keterbatasan alokasi anggaran yang dianggarkan di dalam APBD Kabupaten
Merangin sehingga pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko
melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi hanya dilakukan pada saat tim pelaksana KUPEM Kabupaten
Merangin turun ke lapangan untuk melakukan penelitian kelayakan usaha,
pemantauan, pembinaan serta penagihan terhadap kreditur yang menunggak.
b. Tahapan pemberdayaan pedagang eceran bertoko
Berdasarkan

hasil

penelitian

diketahui

bahwa

tahapan

kegiatan

pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam penelitian ini
mengacu kepada tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh
Mardikanto (2013) dan didukung pula oleh pendapat Sumaryadi (2004) di
antaranya sebagai berikut:
1. Penyadaran masyarakat yaitu tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin
memberikan pemahaman penjelasan kepada pedagang eceran bertoko akan
keberadaan program KUPEM di Kabuaten Merangin Provinsi Jambi sebagai
salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalah keterbatasan modal usaha.
2. Penetapan & pengenalan wilayah kerja yaitu tim pelaksana KUPEM
Kabupaten Merangin dengan melakukan pertemuan atau rapat untuk
menyepakati bahwa pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir program KUPEM
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di Kabuaten Merangin Provinsi Jambi berada diseluruh kecamatan dan
kelurahan/ desa se-Kabupaten Merangin.
3. Sosialisasi kegiatan program KUPEM di Kabuaten Merangin Provinsi Jambi
yang melibatkan peran aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa seKabupaten Merangin.
4. Pengorganisasian

masyarakat

yang

mengikutsertakan

dan

melibatkan

masyarakat yang memiliki usaha yaitu pedagang eceran bertoko dalam
pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi.
5. Pelaksanaan kegiatan yaitu proses penyaluran pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi bagi pedagang
eceran bertoko meliputi sosialisasi dan pendataan, pendistribusian, pencairan
dana KUPEM, pengembalian dana KUPEM, koordinasi, pengawasan dan
pengendalian serta pelaporan.
6. Advokasi kegiatan yaitu tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin
mendapatkan dukungan politik dan legitimasi dari steakholders di Kabupaten
Merangin yaitu dukungan legitimasi berupa kebijakan dari Pemerintah
Kabupaten Merangin dan dukungan politik dari DPRD Kabupaten Merangin
berupa persetujuan pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir program KUPEM
di Kabuaten Merangin Provinsi Jambi. Advokasi juga dikaitkan dengan
politisasi yang mendapatkan dukungan politik dari DPRD Kabupaten
Merangin untuk keberlanjutan pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabuaten Merangin Provinsi Jambi.
c. Sistem pemberdayaan pedagang eceran bertoko
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem pemberdayaan
pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam penelitian ini pelaksanaannya sesuai
dengan sistem pemberdayaan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
mencangkup kebijakan, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan,
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pengawasan dan pengendalian penyuluhan pertanian. Adapun penjabaran sistem
pemberdayaan tersebut yaitu:
1. Kebijakan dalam kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi dalam penelitian ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369
Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi dan
Surat Keputusan Bupati Merangin tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Penyelenggaraan
(KUPEM)

di

Kredit
Kabupaten

Usaha

Pemberdayaan

Merangin

Untuk

Ekonomi
Penguatan

Masyarakat
Modal

dan

Persertifikatan Hak Atas Tanah Petani/ Pengrajin/ Pedagang Kecil.
2. Kelembagaan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan
dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam
penelitian ini adalah adanya kemitraan yang terjalin antara Pemerintah
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi dalam pelaksanaan pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
3. Ketenagaan dalam kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi dalam penelitian ini adalah adanya tim pelaksanaan KUPEM
Kabupaten Merangin yang terdiri dari Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kabupaten Merangin, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi Cabang Bangko.
4. Penyelenggaraan dalam kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko
melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi dalam penelitian ini adalah adanya penyelarasan program
Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi yang dilakukan dengan cara
mengadakan pertemuan atau rapat untuk melihat keselarasan program yang
ada pada masing-masing lembaga tersebut khususnya program-program bagi
masyarakat yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.
5. Sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko
melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi dalam penelitian ini adalah adanya dukungan sekretariat
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pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi yang berada pada Bagian Perekonomi Sekretariat
Daerah Kabupaten Merangin dan dukungan kendaraan operasional baik itu
kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.
6. Pembiayan dalam kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi dalam penelitian ini adalah pemanfaatan dana bergulir program
KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi bersumber dari APBD
Provinsi Jambi sebesar Rp 1,6 milyar rupiah dan dana operasional kegiatan
dari APBD Kabupaen Merangin sebesar Rp 70 juta rupiah setiap tahunnya.
7. Pengawasan dan pengendalian kegiatan

pemberdayaan pedagang eceran

bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi dalam penelitian ini mengacu kepada Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan
KUPEM Provinsi Jambi dengan melakukan pertemuan atau rapat setiap tiga
bulan sekali oleh tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin.
d. Penerima manfaat pemberdayaan pedagang eceran bertoko
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerima manfaat
kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam
penelitian ini adalah pedagang eceran bertoko karena Mardikanto (2013)
mengatakan bahwa kebanyakan penerima manfaat pemberdayaan masyarakat
hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas bawah. Selain itu penerima
manfaatnya adalah mitra pedagang eceran bertoko, Pemerintah Kabupaten
Merangin dan Bank Jambi.
Padahal pemberdayaan masyarakat akan melibatkan banyak pemangku
kepentingan. Disamping itu keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya
tergantung pada efektivitas komunikasi antara fasilitator dan masyarakatnya tetapi
sering ditentukan oleh perilaku/ kegiatan pemangku kepentingan pembangunan
yang selain sebagai agent of development sekaligus juga turut menikmati dari
kegitan pemberdayaan masyarakat Mardikanto (2013). Penerima manfaat
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pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir
program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam penelitian ini
adalah pedagang eceran bertoko yang ajuga merupakan masyarakat Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi.
Manfaat yang diterima pedagang eceran bertoko yaitu adanya pemanfaatan
tingkat suku bunga yang sangat terjangkau sebesar 6% dibandingkan dengan
tingkat suku bunga dari lembaga keuangan lainnya. Pedagang eceran bertoko juga
telah memiliki legalitas usaha melalui Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan
Tanda Daftar Perdagangan (TDP). Mamfaat lainnya adalah meningkatnya
pemahaman pedagang eceran bertoko tentang strategi pemasaran barang dagangan
melalui penampilan toko yang mulai terlihat menarik dan adanya penambahan
jumlah dan variasi barang dagangan.
Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Mardikanto (2013) bahwa
pelaku utama penerima manfaat pemberdayan masyarakat terdiri dari warga
masyarakat dan keluarganya. Dikatakan demikian karena pelaku utama
pembangunan adalah masyarakat dan keluarganya yang selain sebagai penerima
manfaat juga pengelola kegiatan yang berperan dalam memobilisasi dan
memanfaatkan

sumber

daya

(faktor-faktor

produksi)

demi

tercapainya

peningkatan dan perbaikan mutu produksi, efisiensi usaha tani serta perlindungan
dan pelestarian sumber daya alam berikut lingkungan hidup yang lain.
Penerima manfaat lainnya adalah mitra pedagang eceran bertoko dengan
meningkatnya pendapatan toko besar/ distributor. Keadaan tersebut disebabkan
oleh semakin banyaknya jumlah dan variasi barang dagangan yang keluar dari
toko mereka. Sejalan dengan pendapat Mardikanto (2013) bahwa pemangku
kepentingan yang lain, yang mendukung/ memperlancar kegiatan-kegiatan
pembangunan termasuk dalam kelompok ini adalah pelaku bisnis (distributor/
penyalur/ pengecer) sarana produksi dan peralatan/ mesin-mesin pertanian yang
diperlukan dalam jumlah, mutu, waktu dan tempat yang tepat serta pada tingkat
harga yang terjangkau oleh pelaku utama.
Pemerintah Kabupaten Merangin juga mendapat manfaat dari pemanfaatan
dana bergulir program KUPEM tersebut berupa prestasi. Dikatakan prestasi
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karena program tersebut merupakan salah satu solusi dalam mengatasi masalah
keterbatasan modal usaha perdagangan toko eceran untuk meningkatkan
pendapatan pedagang eceran bertoko. Dengan demikian kinerja Pemerintah
Kabupaten Merangin bernilai baik dimata masyarakat. Prestasi lainnya yaitu
Pemerintah Kabupaten Merangin dapat mengurangi angka kemiskinan dan angka
pengangguran di Kabupaten Merangin.
Kondisi di atas sejalan dengan data BPS Kabupaten Merangin tahun 2014
bahwa banyaknya penduduk miskin tahun 2011 di Kabupaten Merangin sebesar
7,68% menurun sebesar 0,38% jika dibandingkan dengan banyaknya penduduk
miskin tahun 2010 di Kabupaten Merangin sebesar 8,06%. Hal tersebut juga
sejalan dengan yang dikemukakan Mardikanto (2013) bahwa penentu kebijakan,
yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif)
sebagai perencana, pelaksana dan pengendali kebijakan pembangunan. Termasuk
dalam kelompok penentu kebijakan adalah elit masyarakat sejak di arus terbawah
(desa) yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan
implementasi kebijakan pembangunan.
Bank Jambi juga menerima manfaat dari kegiatan pemberdayaan pedagang
eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Manfaatnya yaitu Bank Jambi mendapatkan
keuntungan dalam pemanfaatan pengembalian kredit sebesar 3%. Manfaat lain
Bank Jambi semakin dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten Merangin untuk
menitipkan dana kegiatan APBD Kabupaten Merangin. Kemudian Bank Jambi
semakin dikenal dan dipercaya oleh masyarakat di Kabupaten Merangin untuk
melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat.
Kondisi tersebut membawa dampak citra baik bagi Bank Jambi dalam
kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Citra bainya
adalah Bank Jambi dianggap telah melakukan sebagian dari tanggung jawab
sosialnya yang peduli akan pengembangan usaha perdagangan eceran bertoko di
Kabupaten Merangin. Keikutsertaan Bank Jambi dalam kegiatan pemberdayaan
pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
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Kabupaten Merangin Provinsi Jambi juga sangat dirasakan positif oleh
Pemerintah Kabupaten Merangin.
Hasil penelitian ini selaras pendapat Post et al. (2002) dalam Solihin
(2009)

bahwa

tanggung

jawab

sosial

perusahaan

(Corporate

Social

Responsibility) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab sosial
perusahaan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Pendapat tersebut
juga didukung pendapat Suharto (2010) yang mengatakan bahwa bahwa tanggung
jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) juga memberikan
manfaat bagi perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik yaitu memperkuat
kinerja dan kuntungan ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan,
meningkatkan komitmen para pekerja, memantapkan akuntabilitas perusahaan
terkait investasi sosial dan masyarakat, mengurangi kerentanan dan instabilitas
operasi perusahaan terkait menguatnya hubungan dengan masyarakat dan
mempertegas reputasi dan citra perusahaan.
3. Hasil pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hasil pemberdayaan
pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Hasil pemberdayaan tersebut yaitu
kelangsungan usaha mikro toko eceran. Hal ini merupakan hasil dari proses
pemberdayaan bina usaha yang telah dilakukan oleh tim pelaksana KUPEM
Kabupaten Merangin ditandai dengan adanya keuntungan atau laba yang telah
dihasilkan. Selain itu pedagang eceran bertoko mampu menyesuaikan penyediaan
barang dagangannya sesuai kebutuhan dan keinginan dari konsumen oleh
pedagang eceran bertoko. Variasi penjualan eceran dapat menghasilkan perubahan
yang signifikan pada masing-masing komponen pasokan (Yoon, 2007).
Produsen

diharapakan

dapat

menyingkronkan

produknya

dengan

permintaan pengecer dan mengkoordinasikan pemesanan bahan baku dengan
produksinya sehingga persediaan bahan baku dan barang jadi berkurang. Pada
aplikasi ini pedagang eceran bertoko harus berperan aktif untuk menyediakan
barang sesuai dengan permintaan konsumen. Jika permintaan konsumen tersedia
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akan meningkatkan hasil dari pedagang eceran bertoko. Unsur politik ekonomi
dan sosial sering di salah pahami dalam mekanisme pasar. Keuntungan dan
kerugian dalam mekanisme pasar itu penting dan dapat memastikan sumber daya
itu akan tercapai pada nilai tertinggi. Keuntungan dan kerugian sebenarnya
mengganggu kemampuan kita untuk lebih menyesuaikan diri dengan usaha
individu dalam mengembangkan usahanya (Carden, 2009).
Keuntungan atau laba yang dihasilkan tersebut dikarenakan karena adanya
penambahan jumlah barang dagangan yang dijual kepada konsumen. Selain itu,
jumlah konsumen yang datang ke toko mereka juga meningkat. Dalam lingkungan
usaha mikro perlu meningkatkan pemahaman tentang manajemen persediaan
(Ahmad dan Zabri, 2018). Manajemen atau perencanaan dalam sebuah usaha
mikro sangatlah penting karena merupakan desain awal dalam membka usaha
mikro. Memperbaiki manajemen dari segi persediaan dan menempatkan
persaingan di berbagai wilayah produksi harus bekerja sama dengan usaha
menengah keatas agar dapat bersaing dengan toko lainya.
Aprilia dkk. (2017) juga mengungkapkan terkait hasil temuan di atas
bahwa bertahannya usaha kuliner di Alun-Alun Lama Ungaran dilatarbelakangi
oleh beberapa faktor yaitu bakat dan minat memasak dan latar belakang
pendidikan yang rendah, cita-cita dan menghasilkan pendapatan, dan nilai-nilai
sosial keagamaan. Merujuk pada hasil penelitian di atas ada beberapa hal yang
terungkap dalam penelitian ini sehingga mempengaruhi bertahannya usaha mikro
perdagangan eceran bertoko tersebut di antaranya yaitu adanya motivasi pedagang
untuk melangsungkan usahanya, gaya hidup pedagang yang disesuaikan dengan
kondisi ekonominya, konsistensi pedagang dalam membuka toko setiap harinya,
lokasi toko jauh dari toko modern karena berada di wilayah kecamatan, harga
barang yang dijual berada di bawah harga barang toko modern, barang yang dibeli
konsumen bisa dibeli satuan dan adanya kedekatan jarak dan hubungan antara
pedagang dan konsumen sehingga menumbuhkan loyalitas konsumen. Selain itu
terdapat beberapa unit usaha yang barang dagangannya tidak terdapat di dalam
toko modern seperti usaha pakaian, warung makan, bengkel motor, fotocopy &
ATK, alat pertanian, konter HP dan gas elpiji.
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Untuk meningkatkan jaringan usaha mikro perlu adanya organisasi yag
menampung aspirasi para usaha mikro untuk menyampaikan asumsi atau harapan
ke depan tentang usaha mikro pedagang eceran bertoko. Di kutip dari PR
Newswire (2003) bahwa perusahaan mikro menginginkan produk dasar yang
fleksibel dalam sebuah jaringan. Dua puluh bank terbaik di New York
menawarkan produk tersebut dengan layanan terbaik yang dapat mengimbangi
jaringan cabang unggulan yang ternama. Fleksibelitas dalam sebuah jaringan akan
mempermudah kerja sama dalam mengembangkan usaha mikro pedagang eceran
bertoko dari berbagai toko eceran.
Pengembangan diri pedagang eceran bertoko merupakan hasil dari proses
pemberdayaan bina manusia yang telah dilakukan oleh tim pelaksana KUPEM
Kabupaten Merangin. Pengembangan diri pedagang eceran bertoko ditandai
dengan pedagang eceran bertoko mulai berani meminta tambahan diskon suatu
barang dan keringanan waktu pembayaran kepada penyedia barang di toko besar/
distributor. Perubahan lainnya yaitu pedagang eceran bertoko mulai berani dalam
menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah melalui tim pelaksana
KUPEM Kabupaten Merangin supaya dapat diikutkan kembali sebagai penerima
manfaat dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
dan program-program permodalan usaha lainya dari Pemerintah Kabupaten
Merangin dalam rangka pengembangan usahanya. Kreativitas pedagang eceran
bertoko mulai tampak dengan adanya penambahan alternatif pilihan-pilihan lain
terhadap sejumlah barang-barang dagangan yang dijual kepada konsumen.
Farrukh et. al. (2015) mengungkapkan beberapa faktor penting yang harus
hadir dalam jaringan untuk menjadi pembelajaran. Faktor-faktor ini adalah
Inovasi, kepemimpinan fasilitatif, pengembangan diri, pemberdayaan, dan berbagi
informasi dan kolaborasi kolektif. Pengembangan diri dalam sebuah usaha mikro
sangatlah penting karena menunjang usaha mikro untuk berkembang. Namun hal
tersebut dapat tercapai bila pedagang eceran bertoko ikut serta dalam
pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah bekerjasama/ bermitra dengan
perbankan lokal saling bersinergi.
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Hal tersebut di atas sejalan dengan Kumar (2013) bahwa pemetaan
kompetensi adalah proses di mana seseorang menilai dan menentukan kekuatan
seseorang sebagai pekerja individual dan dalam beberapa kasus, sebagai bagian
dari sebuah organisasi. Kompetensi ini perlu dimiliki oleh pedagang eceran
bertoko agar memiliki mental bersaing dan berani membuat strategi pemasaran.
Keadaan ini dimaksudkan agar pedagang eceran bertoko dapat bersaing. Setiap
individu memiliki kecerdasan emosional atau emotional quotient (EQ), dan
kekuatan individu di daerah seperti struktur tim, kepemimpinan, dan pengambilan
keputusan. Organisasi atau jaringan yang besar sering digunakan untuk pemetaan
kompetensi dan memahami cara kerja dalam sebuah tim.
Peningkatan mentalitas pedagang eceran bertoko merupakan hasil dari
proses pemberdayaan bina manusia dan bina lingkungan yang telah dilakukan
oleh tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin. Keadaan ini ditandai dengan
adanya kepedulian dan perhatian pedagang dalam menjaga kebersihan barang
dagangan dan tempat usahanya walaupun belum secara kontinu dan adanya
kemauan pedagang untuk mengganti barang dagangan yang rusak pada saat
konsumen melakukan pembayaran. Selain itu berusaha menjalin ikatan dengan
penyedia barang dengan menjaga kepercayaan yang telah diberikan seperti
meminta keringanan waktu pembayaran dan barang dagangan yang telah diambil
terlebih dahulu oleh pedagang. Kemudian berusaha memberikan pelayanan yang
terbaik kepada konsumen seperti mau memberikan harga spesial dan potongan
harga dan menawarkan barang dagangan yang baik.
Mariotti (1996) mengemukakan bahwa kemitraan merupakan suatu
rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui
posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi,
melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi sampai target tercapai (Mariotti,
1996). Pemahaman akan keunggulan yang ada, akan menghasilkan sinergi yang
berdampak pada efisiensi turunnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya
dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai
target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan
yang kecil. Proses kemitraan ini akan berdampak pada kepedulian sosial di mana
ketika kita bermitra akan saling menjaga baran dagangan kita agar selalu menarik
di depan pelanggan.
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Hafsah (1999) bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang
dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih
keuntungan

bersama

dengan

prinsip

saling

membutuhkan

dan

saling

membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan
sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam
menjalankan etika bisnis. Hasil penelitian tersebut di atas didukung oleh
Mardikanto (2010) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan implikasi dari
strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (people centered
development). Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan
yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka
memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya
agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya termasuk aksesibilitasnya terhadap
sumber daya yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitas sosialnya.
Cattaneo dan Chapmant (2010), kesuksesan hasil dari pemberdayaan
adalah sebuah peningkatan yang bermakna secara pribadi dalam kekuatan yang
diperoleh oleh seseorang melalui usahanya sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut
pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat tersebut selalu merujuk kepada
upaya perbaikan pada mutu hidup manusia baik secara fisik, mental, ekonomi
maupun sosial budaya. Temuan tersebut juga didukung pendapat Kartasasmita
(1995) yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui
tiga proses yaitu pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang (enabling); membangun daya, kekuatan atau
kemampuan, dengan mendorong (encourage) dan membangkitkan kesadaran
(awareness) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat
(empowering) sehingga diperlukan langkah yang positif, selain dari iklim atau
suasana. Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam
proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh
karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.
Penelitian ini juga melihat keterkaitan antar dimensi penelitian seperti
yang disajikan pada Tabel 4.22 berikut ini:
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4. Rumusan model pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan
program dana bergulir melalui sinergi tanggung jawab sosial perbankan
lokal dan pemerintah daerah di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
yang diusulkan
Model pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan program dana
bergulir melalui sinergi tanggung jawab sosial perbankan lokal dan pemerintah
daerah di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi merupakan model yang dibangun
dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memaksimalkan hasil
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dan perbankan lokal serta
akselerasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perbankan lokal dan
pemerintah daerah yaitu kemitraan yang tersebut terjalin karena adanya kerja
sama yang baik dan saling melengkapi di antara kedua institusi tersebut dalam
pemberdayaan pedagang eceran bertoko di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
Namun demikian, walaupun sudah ada kerja sama yang baik dan saling
melengkapi namun dominasi kewenangan masih dipegang oleh pemerintah daerah
karena inisiasi program KUPEM tersebut berasal dari pemerintah daerah seperti
regulasi petunjuk teknis penyelenggaraan KUPEM dan penyediaan anggaran
permodalan usaha dan pendampingan melalui APBD. Dominasi pemerintah
daerah terhadap perbankan lokal dalam program KUPEM tersebut secara terus
menerus dalam mengambil kebijakan dan keputusan dapat mengarah kepada pola
kemitraan operasional. Sejalan pendapat Janet dalam Windiasih (2014) bahwa
walaupun memiliki tujuan yang sama akan tetapi seorang mitra memiliki lebih
banyak kontrol atas mitra yang lain dan langkah koordinasi yang cukup besar
diperlukan untuk menyelaraskan proses tersebut.
Sinergi tanggung jawab sosial antara pemerintah daerah dan perbankan
lokal dalam pemberdayaan pengusaha mikro melalui pemanfaatan program dana
bergulir yang ada sekarang hanya berpedoman pada skema tata cara penyaluran/
pengembalian dana KUPEM. Oleh karena itu perlu untuk memaksimalkannya
perlu model sinergi tanggung jawab sosial antara pemerintah daerah dan
perbankan lokal dalam pemberdayaan pengusaha mikro melalui pemanfaatan
program dana bergulir sehingga mencapai hasil yang lebih besar dan mampu
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menciptakan inovasi yang baru. Selain itu, juga untuk meningkatkan kemampuan,
peranan dan kelembagaan UMKM guna mendorong perekonomian daerah melalui
pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
Kondisi di atas sejalan dengan pendapat Covey (1989) yang mengatakan bahwa
sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil
lebih besar dari pada jumlah bagian per bagian. Hampden-Turner (1990) juga
menyatakan aktivitas sinergi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai
aktivitas yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru.
Kegagalan pola pembangunan ekonomi yang bertumpu pada konglomerasi
usaha besar telah mendorong para perencana ekonomi untuk mengalihkan upaya
pembangunan dengan bertumpu pada pemberdayaan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM). UMKM yang menyerap tenaga kerja cukup besar dalam
perekonomian Indonesia dan UMKM juga telah terbukti menjadi katup pengaman
perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan
ekonomi pasca krisis ekonomi. Realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa usaha
mikro merupakan sektor ekonomi nasional yang strategis dan menyangkut hajat
hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Usaha mikro juga merupakan kelompok pelaku ekonomi yang besar dalam
perekonomian di Indonesia yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Setiap unit usaha mikro yang mampu difasilitasi dan diberdayakan dapat
menciptakan satu orang saja kesempatan kerja atau kesempatan usaha tambahan
baru maka akan dapat mengurangi angka jumlah pengangguran. Kondisi tersebut
berarti usaha mikro memiliki posisi penting dalam proses pembangunan bangsa
ini karena apabila pemerintah mampu memberdayakan usaha mikro tersebut maka
dapat dikatakan upaya pemberantasan kemiskinan akan berhasil secara signifikan.
Realisasi pemberdayaan pedagang eceran bertoko dalam pemanfaatan dana
bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi seperti yang
telah diuraikan di dalam penelitian ini telah dilakukan dengan konsep-konsep
pemberdayaan masyarakat di antaranya lingkup kegiatan pemberdayaan
masyarakat, tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sistem pemberdayaan
dan penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat.
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Usaha perdagangan eceran bertoko dalam penelitian ini merupakan bagian
dari usaha mikro yang memanfaatkan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sebagai upaya pemberdayaan ekonomi
rakyat. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi
usaha rakyat, mendekatkan dan meningkatkan pengetahuan usaha mikro, kecil
dan menengah terhadap jasa perbankan, merubah perilaku usaha mikro, kecil dan
menengah agar mampu mengelola usahanya secara optimal melalui dukungan
permodalan dan meningkatkan peranan kelembagaan terkait seperti kelompok tani
– nelayan, koperasi dan lainnya sehingga mencapai tiga sukes KUPEM yaitu
sukses penyaluran, sukses pemanfaatan dan sukses pengembalian.
Karsidi (2007) mengemukakan bahwa untuk meningkatkan permodalan
dan peranan kelembagaan pemberdayaan masyarakat untuk UKM hendaknya
mengacu pada prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, yaitu: belajar dari
masyarakat, pendamping sebagai fasilitator dan dapat tercipta saling belajar dan
berbagi pengalaman. Dengan demikian terbentuk daya kreativitas para pemilik
dalam membuat atau memproduksi produk memberikan pengaruh yang lebih
besar dalam mendukung kegiatan pemasaran yang dilakukan. Daya kreativitas
para pemilik tersebut dibuktikan dengan adanya produk yang bervariasi, memiliki
desain yang menarik, memiliki motif yang bervariasi serta didukung dengan
upaya promosi dan pengemasan yang menarik (Hadiyati, 2007).
Pelaksanaan pemberdayaan pedagang eceran bertoko tersebut belum
berjalan optimal karena pelaksanaannya hanya mampu dilaksanakan secara
informal dengan pola learning by doing (belajar dan melakukan). Kondisi tersebut
disebabkan adanya ketergantungan program KUPEM pada alokasi anggaran yang
terbatas dalam APBD Kabupaten Merangin. Pengembangan kapasitas pedagang
eceran bertoko sebagai bagian dari proses pemberdayaan hanya dapat dilakukan
pada saat tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin turun ke lapangan
melakukan penelitian kelayakan usaha, pemantauan, pembinaan serta penagihan
terhadap kreditur yang menunggak. Kondisi tersebut di atas juga dikarenakan tim
pelaksanan KUPEM Kabupaten Merangin hanya berpedoman pada skema tata
cara penyaluran/ pengembalian dana KUPEM untuk kegiatan investasi/ modal
usaha petani/ nelayan/ perajin/ pedagang kecil di kabupaten/ kota dalam Provinsi
Jambi seperti yang disajikan pada Gambar 4.3 berikut ini:
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GUBERNUR JAMBI
DANA KUPEM – APBD I
BANK JAMBI
BUPATI/ WALIKOTA
EXECUTING
BANK JAMBI CABANG
KABUPATEN/ KOTA
REKENING PEMDA
KABUPATEN/ KOTA
DISAHKAN/
EXECUTING

PENILAIAN
KELAYAKAN NASABAH
REKOMENDASI TEKNIS

PENYALURAN

P
E
N
Y
A
L
U
R
A
N
K
U
P
E
M
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PENGAJUAN
PERMOHONAN KREDIT

Keterangan
Proses/ penyaluran kredit
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Gambar 4.3 Skema tata cara penyaluran/ pengembalian dana KUPEM untuk kegiatan investasi/ modal
usaha petani/ nelayan/ perajin/ pedagang kecil di kabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi
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Skema dalam Gambar 4.3 tersebut di atas mengambarkan bahwa dalam
pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi hanya mengarah kepada proses penyaluran dan pengembalian
pemanfaatan kredit bergulir. Kondisi ini yang menyebabkan proses kegiatan
pemberdayaan hanya dapat dilakukan secara informal pada saat tim pelaksana
KUPEM Kabupaten Merangin turun langsung ke lapangan pada saat penelitian
kelayakan usaha, pemantauan dan penagihan terhadap kreditur yang menunggak.
Selain itu masih menjadikan usaha mikro sebagai objek dari program pemerintah
daerah yang sedang berjalan, akibatnya usaha mikro tersebut belum optimal
dalam berusaha.
Optimalisasi dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pemanfaatan
dana bergulir melalui program KUPEM tersebut masih mengalami hambatan baik
itu dari sisi pedagang eceran bertoko yang meliputi terbatasnya sumber daya
manusia, lemahnya manajemen pemasaran, kurangnya kemauan dalam mengakses
informasi barang, kurangnya pengendalian persediaan barang, kurangnya
kemampuan dalam mengantisipasi peluang pasar serta belum tersedianya wadah
bagi pedagang eceran bertoko maupun dari sisi pelaksanaan program itu sendiri di
antaranya jumlah pagu kredit masih sangat kecil, persyaratan administrasi yang
ketat, belum adanya pelatihan formal, kualifikasi fasilitator yang belum
tersertifikasi dan masih terjadinya penundaan pemanfaatan dana bergulir program
kupem tersebut. Oleh karena itu kemitraan antara Pemerintah Kabupaten
Merangin dengan Bank Jambi yang telah terjalin selama ini harus lebih bersinergi
lagi untuk optimalisasi pencapaian tujuan program pemberdayaan tersebut dan
keberlanjutannya.
Untuk kelancaran pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro melalui
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi maka Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan pendekatan kemitraan
dengan Bank Jambi sesuai dengan pendapat Ife (2008) yang menyatakan bahwa
pembangunan masyarakat harus selalu melihat partisipasi maksimal dengan tujuan
setiap orang dalam komunitas dapat secara aktif terlibat. Banyaknya warga yang
aktif berpartisipasi maka semakin kekal kepemilikan komunitas dan proses untuk
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membangun masyarakat sebagai sesuatu yang bersifat inklusif akan dapat
direalisasikan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang akan berpartisipasi pada
jalan yang sama karena setiap orang akan berbeda dari sisi keterampilan,
kepentingan serta kapasitasnya.
Namun dalam realisasinya kegiatan pemberdayaan tersebut masih
menempatkan posisi pemerintah daerah sebagai motor penggerak sehingga
pemberdayaannya dapat dikategorikan lebih dekat dengan menggunakan model
technocratic (Combs dan Ahmed, 1980). Oleh karena itu diperlukan sinergisitas
kebijakan kegiatan pemberdayaan pengusaha mikro (pedagang eceran bertoko)
melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi antara pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten Merangin) dan
perbankan lokal (Bank Jambi) berdasar sharing program.
Kemitraan lintas sektor menurut Nelson dan Zadek dan Ife (2008) meliputi
beberapa kombinasi antara unsur-unsur pembentuk bisnis, masyarakat dan sipil
yang bekerja sama untuk menjawab tujuan kemasyarakatan bersama dengan
memadukan sumber daya dan kemampuan mereka. Selain itu Dewi (2013)
menambahkan bahwa modal psikologis entrepreuner seperti optimis, mempunyai
daya tahan, bekerja keras, mempunyai visi kedepan serta berani mengambil risiko
merupakan faktor utama dalam keberlangsungan perkembangan usaha. Peran
lintas sektor signifikan untuk dilakukan dalam konteks kegiatan pemberdayaan
usaha mikro dalam pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi karena Pemerintah Kabupaten Merangin membutuhkan
dukungan Bank Jambi sebagai lembaga keuangan untuk melaksanakan fungsi dan
peran perbankan.
Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan pengelolaan pemanfaatan
dana bergulir melalui program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
menjadi kurang optimal sehingga tidak akan memberikan manfaat dalam jangka
waktu yang panjang. Untuk mempertahankan dan melanjutkan program KUPEM
tersebut maka diperlukan sustainability program (AIDA, 2001). Sustainability
berarti membutuhkan pelayanan yang tetap berlangsung dengan sumber daya
yang dimiliki. Dengan begitu, sustainability bukanlah memulai keberlanjutan baru
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dengan pendanaan baru. Sustainability bukan hanya tentang pendanaan tetapi
berkaitan dengan pembangunan yang terus menerus, penetuan manfaat yang tepat,
diversifikasi sumber daya dan fleksibilitas. Menurut Bamberger dan Cheema
(1990) sustainability program didefinisikan oleh banyak ekonom dan lembaga
pembangunan internasional sebagai kapasitas dari proyek untuk terus memberikan
manfaat yang dimaksudkan untuk jangka waktu yang panjang.
Sustainability program, bagian dari pembangunan berkelanjutan yang
diartikan sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan
sistem ekologi dan sosial di mana masyarakat bergantung kepadanya
(Soemarwoto, 2006). Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari pembangunan manusia itu sendiri.
Manusia merupakan objek sekaligus subjek pembangunan. Manusia berada pada
posisi sentral sehingga pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak boleh
mengabaikan dimensi manusianya. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan
pendekatan pembangunan yang dititikberatkan pada segi manusia. Pembangunan
dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup manusia.
Rumusan model pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan
program dana bergulir melalui sinergi tanggung jawab sosial perbankan lokal dan
pemerintah daerah di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ini untuk melengkapi
skema tata cara penyaluran/ pengembalian dana KUPEM untuk kegiatan
investasi/ modal usaha petani/ nelayan/ perajin/ pedagang kecil di kabupaten/ kota
dalam Provinsi Jambi yang sudah ada. Variabel-variabel yang muncul dalam hasil
wawancara mendalam dan Focus Gorup Discussion (FGD) juga dimasukkan di
dalam model ini. Sinergi tanggung jawab sosial perbankan lokal dan pemerintah
daerah dalam pemberdayaan pengusaha mikro melalui pemanfaatan program dana
bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi merupakan kebaruan dalam
penelitian ini. Sinergi tanggung jawab sosial tersebut terdiri dari sinergi kemitraan
yang dilakukan berdasar tanggung jawab sosial (social responsibility) dan sinergi
kebijakan yang dilakukan berdasar berbagi program (sharing program) antara
pemerintah daerah dan perbankan lokal dan menjadi masukan di dalam rumusan
model ini.
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Oleh karena itu, penulis menyusun sebuah model pemberdayaan
pengusaha mikro dalam pemanfaatan program dana bergulir melalui sinergi
tanggung jawab sosial perbankan lokal dan pemerintah daerah di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi melalui implementasi di lapangan yang terdiri dari
INPUT – PROSES – OUTPUT – OUTCOME. Hal ini dimaksudkan supaya
pemanfaatan program dana bergulir tersebut tidak hanya mengarah kepada
kegiatan penyaluran dan pengembalian kredit saja tetapi lebih dari pada itu yaitu
dapat memberdayakan pengusaha mikro tersebut.
Keberhasilan untuk bertahan dalam masa krisis tidak serta merta
menjadikan pengusaha mikro mampu berkembang dengan baik. Banyak faktor
yang mempengaruhi lambannya perkembangan usaha tersebut, antara lain
perhatian dari pemerintah dan kalangan perbankan yang dirasakan masih kurang.
Walaupun upaya untuk meningkatkan perhatian kepada pengusaha mikro sudah
dilakukan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara
optimal. Pekerjaan rumah tersebut antara lain adalah upaya pembinaan,
pengembangan dan juga permodalan kepada pengusaha mikro.
Sementara modal memang penting, akan tetapi dalam mewujudkan
komitmennya pemerintah baru pun harus terpusat pada rencana nasional.
Masalahnya bahwa belum ada kejelasan kebijakan industri dan bagaimana yang
diadopsi nanti agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan
penciptaan lapangan kerja bagi penggangguran dan mengatasi kemiskinan.
Semakin besar modal yang di konsumsi maka semakin besar pendapatan yang
diterima oleh UMKM, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi
tingkat pendapatan yang diterima oleh UMKM, dan semakin modern teknologi
yang diadopsi maka semakin besar pendapatan yang di terima oleh UMKM
sehingga modal, tingkat pendidikan dan teknologi secara parsial berpengaruh
positif dan signifikan (Utari dan Dewi, 2014).
Temuan di lapangan yaitu masih ditemukannya beberapa hambatan yang
menyebabkan kurangnya optimalisasi pemanfaatan dana bergulir program
KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh pengusaha mikro. Temuan
tersebut diantaranya terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya manajemen
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pemasaran, kurangnya kemauan mengakses informasi barang, kurangnya
pengendalian persediaan barang, kurang mampu mengantisipasi peluang pasar
dan belum adanya pelatihan formal. Dengan demikian adanya pembinaan secara
formal yang dilakukan pemerintah melalui impelmentasi dana bergulir program
KUPEM tersebut diharapkan dapat menarik minat pengusaha mikro (pedagang
eceran bertoko) untuk mengikuti pendidikan formal yang dilakukan pemerintah.
Tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dalam
mengembangkan pengusaha mikro (pedagang eceran bertoko) dimulai dengan
melakukan identifikasi peluang usaha kepada pengusaha mikro (pedagang eceran
bertoko). Identifikasi tersebut meliputi perencanaan awal pada saat membuka
usaha, memenajemen usaha mikro serta membuat program yang akan dilakukan
untuk mengembangkan usahanya tersebut. Selanjutnya mengevaluasi untuk
memberikan koreksi dan perbaikan pada usaha mikro dalam mengembangkan
usahanya. Pemerintah harus menyediakan ruang khusus untuk konsultasi
mengenahi usaha mikro yang ada di Kabupaten Merangin.
Sejalan pandangan Chelliah dan Davis (2011), ada berbagai pandangan
tentang sifat faktor-faktor kunci keberhasilan yang mempengaruhi kepuasan klien
dalam konsultasi manajemen. Tingkat keahlian teknis konsultan sangat penting
untuk mencapai kepuasan klien. Namun, di luar keahlian teknis menunjukkan
bahwa bagi konsultan untuk mencapai tingkat kepuasan klien yang tinggi, mereka
juga harus memenuhi harapan psikologis yang tidak tertulis dan sering tidak
terucapkan dari klien. Jika kebutuhan ini ditangani, konsultan akan dapat
meningkatkan reputasi mereka dan menikmati keunggulan kompetitif atas mereka
yang hanya memenuhi persyaratan teknis atau tertulis dari penugasan konsultasi.
Keunggulan kompetitif ini diterjemahkan ke dalam aliran pendapatan masa depan
bagi para konsultan ini meskipun mungkin tidak ada dampak langsung pada
pendapatan yang telah diterima.
Rumusan

model

model

pemberdayaan

pengusaha

mikro

dalam

pemanfaatan program dana bergulir melalui sinergi tanggung jawab sosial
perbankan lokal dan pemerintah daerah di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ini
tertuang dalam Gambar 4.4 dan disederhakan dalam Gambar 4.5 berikut ini :
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Penjelasan dari rumusan model pemberdayaan pengusaha mikro dalam
pemanfaatan program dana bergulir melalui sinergi tanggung jawab sosial
perbankan lokal dan pemerintah daerah di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
seperti Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 di atas sebagai berikut:
1. INPUT
A. Kebijakan
Menurut Covey (1989) mengemukakan bahwa kombinasi atau paduan
unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar
dari pada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan
menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Lebih lanjut dikatakan bahwa
sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir
sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai. Oleh sebab itu,
sinergitas kebijakan kegiatan pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan
program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi berarti memiliki
keterpaduan berbagai unsur kebijakan yang dapat menghasilkan keluaran lebih
baik dan lebih besar.
Kebijakan kegiatan pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan
program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi ini didasarkan atas sharing
program atau berbagi program dari masing-masing kedua lembaga tersebut.
Kebijakan-kebijakan yang ada pada kedua lembaga tersebut harus dapat
bersinergi supaya tidak terjadi kebijakan-kebijakan yang saling tumpang tindih
dan bahkan dapat saling melengkapi.
Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Merangin memiliki kebijakan
kegiatan pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan program dana
bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Sedangkan Bank Jambi
mengambil posisi mendukung kegiatan pemberdayaan tersebut dengan membuat
kebijakan dalam hal menyediakan tenaga ahli, membuat lembaga pengembangan
bisnis dan membuat fasilitas publik yang dilengkapi dengan kemudahan akses
internet disetiap unit Bank Jambi.
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B. Sasaran
Sasaran pemberdayaan dalam model ini adalah pengusah mikro penerima
manfaat program dana bergulir baik itu jenis usaha perdagangan, pertanian,
peternakan, perikanan, perkebunan maupun perindustrian di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi. Pemanfaatan program dana bergulir tersebut mengakomodir
kesempatan terbuka seluas-luasnya untuk semua jenis usaha yang ada di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Sasaran pemberdayaan tersebut perlu
diidentifikasikan keberadaannya supaya efektif dalam pengelolaan, membantu
dalam merencanakan, melaksanakan dan evaluasi serta memudahkan pengawasan.
Selaras dengan pernyatan Koentjaraningrat (1987) bahwa identifikasi
adalah suatu bentuk pengenalan terhadap suatu ciri-ciri fenomena sosial secara
jelas dan terperinci. Identifikasi juga merupakan kegiatan yang mencari,
menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan
informasi dari kebutuhan lapangan. Fungsi dan tujuan identifikasi dalam
kebutuhan suatu program adalah untuk mengetahui berbagai masalah atau
kebutuhan program yang diinginkan masyarakat, untuk mengetahui berbagai
sumber yang dapat dimanfaatkan, untuk pendukung pelaksanaan program dan
mempermudah dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan.
Identifikasi sasaran pemberdayaan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin
dan Bank Jambi dalam pemanfaatan program dana bergulir yaitu mengidentifikasi
kondisi internal dan eksternal pengusaha mikro. Kondisi internal dapat dilihat dari
status kepemilikan usaha, status kepemilikan modal, jumlah tenaga kerja, struktur
permodalan usaha, sumber barang dagangan, pendapatan pedagang dan
keterampilan yang dimiliki pedagang. Kondisi ekternal dapat dilihat melalui
gambaran lokasi geografi, kependudukan, kondisi perdagangan dan kondisi
perekonomian di Kabupaten Merangin. Pengusaha usaha mikro dan kecil (UMK)
hendaknya memperhatikan dukungan latar belakang pendidikan formal, tingkat
kesesuaian kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk
diterapkan pada perusahaan, pentingnya penerapan hasil pelatihan manajerial/
kursus keterampilan yang pernah diikuti, dan pengalaman berusaha sebagai
faktor-faktor yang kritis dalam meningkatkan kinerja usahanya (Munizu, 2016).
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C. Kemitraan
Menurut Robbins (1996) mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan
kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa
(diorganisir), diintepretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut
memperoleh makna. Selanjutnya Schacter (2011) mengemukakan bahwa persepsi
merupakan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris
guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Sejalan dengan
pendapat tersebut persepsi dapat dikatakan sebagai proses pemahaman ataupun
pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus.
Kesamaan pemahaman makna pemerintah daerah dan perbankan lokal
terhadap

kemitraan

(partnership)

dan

tanggung

jawab

sosial

(social

responsibility) dalam pemberdayaan pengusaha mikro melalui pemanfaatan
program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dimaksudkan
supaya Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi memiliki kesamaan
persepsi. Persepsi tersebut yaitu bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan
tidak hanya menjadi sekedar program saja akan tetapi lebih dari pada itu sebagai
suatu bentuk kepedulian, perhatian dan keberpihakan terhadap pengembangan
UMKM khususnya yang ada di Kabupaten Merangin yang pelaksanaanya akan
lebih efektif dan efisien apabila dilakukan dengan cara mensinergikan kerja sama
atau kemitraan yang selama ini sudah ada.
Kemitraan yang didasarkan tanggung jawab sosial (social responsibility)
dalam pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan program dana bergulir
di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi harus dapat memahami sepenuhnya
bahwa kepedulian, perhatian dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Merangin
dan Bank Jambi merupakan tanggung jawab sosial termasuk tanggung jawab
sosial secara ekonomi terhadap pengusaha mikro yang memanfaatkan program
dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Pelaksanaan pemberdayaan
pengusaha mikro dalam pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi harus direncanakan pelaksanaannya secara matang
sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan perencanaan.
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Pelaksanaan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Merangin dan Bank Jambi sebagai program penanggulangan kemiskinan untuk
mengatasi permodalan usaha di Kabupaten Merangin diantaranya melalui
pembiayaan dana sharing yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaen Merangin dan pengembangan kapasitas
pengusaha mikro yang dapat bersumber dari dana Corporate Social Responsibility
(CSR) Bank Jambi. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pengusaha mikro dalam
pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi harus
disusun secara sistematis oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi
sebagaimana

tertuang

dalam

petunjuk

teknis

penyelenggaraan

kegiatan

pemberdayaan tersebut di antaranya memuat fungsi dan peran masing-masing
kedua lembaga yang saling melengkapi. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
pengusaha mikro melalui pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi harus dapat dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten
Merangin dan Bank Jambi melalui rapat-rapat koordinasi secara rutin setiap satu
bulan sekali dengan melibatkan pengusaha mikro itu sendiri.
Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan
program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi harus mengacu
kepada proses-proses kegiatan pemberdayaan masyarakat yang harus melibatkan
partisipasi pengusaha mikro. Partisipasi tersebut dapat berupa keikutsertaan dan
menumbuhkan inisiatif pengusaha mikro dalam pelaksanaan program tersebut.
Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi harus memahami sepenuhnya
bahwa kegiatan pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan program
dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sesuai dengan nilai-nilai
masyarakat yang ada di Kabupaten Merangin. Nilai-nilai tersebut menghendaki
adanya perubahan ke arah yang lebih baik di segala bidang terutama dalam
program-program penanggulangan kemiskinan. Dalam kegiatan pemberdayaan
pengusaha mikro pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi ini, Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi
harus mendengarkan aspirasi dari pengusaha mikro tersebut untuk mendapatkan
masukan apa-apa saja yang mereka butuhkan dan bukan yang mereka inginkan.
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2. PROSES
A. Implementasi kebijakan pemberdayaan
Implementasi kebijakan pemberdayaan pengusaha mikro merupakan
proses dari masukan kebijakan pemberdayaan pengusaha mikro dalam
pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan taraf hidup pengusaha mikro. Implementasi
kebijakan pemberdayaan pengusaha mikro akan menghasilkan dukungan
kebijakan

(Policy

pemberdayaan.

Support)

Implementasi

dalam
kebijakan

pengembangan
tersebut

kapasitas

terdiri

dari

sasaran
regulasi,

penyelenggaraan dan evaluasi.
1. Regulasi
Regulasi dalam pemberdayan pengusaha mikro di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi ini memuat kebijakan bersama antara Pemerintah Kabupaten
Merangin dan Bank Jambi yang tertuang dalam petunjuk teknis penyelenggaraan
pemberdayan pengusaha mikro melalui pemanfaatan program dana bergulir.
petunjuk teknis tersebut di antaranya memuat fungsi dan peran masing-masing
kedua lembaga yang saling melengkapi seperti adanya keputusan Bupati
Merangin tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pemberdayaan pengusaha
mikro melalui pemanfaatan program dana bergulir yang juga mengakomodir
fungsi perbankan yang melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk
masyarakat dan mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit di
Kabupaten Merangin.
Regulasi juga memuat tentang kesiapan kelembagaan untuk pemberdayaan
pengusaha mikro dalam pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi. Kesiapan kelembagaan tersebut yaitu mensinergikan
kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Merangin sebagai lembaga
yang memiliki program-progam pemberdayaan masyarakat dan Bank Jambi
sebagai lembaga yang mendukung program-program pemberdayaan masyarakat
tersebut khususnya melalui pemanfaatan progam dana bergulir program sesuai
dengan fungsi dan peran masing-masing kedua lembaga tersebut.
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Regulasi bersama juga memuat tentang ketersediaan ketenagaan dalam
pemberdayaan pengusaha mikro melalui pemanfaatan program dana bergulir di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Ketersediaan ketenagaan tersebut yaitu
adanya tim pelaksana pemanfaatan program dana bergulir Kabupaten Merangin di
kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang terdiri dari fasilitator Pemerintah
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi sesuai dengan fungsi dan perannya masingmasing kedua lembaga tersebut.
2. Penyelenggaraan
Penyelenggaraan pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan
program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ini dilakukan
melalui menyelaraskan program-program yang ada pada Pemerintah Kabupaten
Merangin dan Bank Jambi. Kondisi ini dimaksudkan untuk melihat adanya
keterkaitan program-program

yang berhubungan dengan penanggulangan

kemiskinan pada kedua lembaga tersebut sehingga nantinya diketahui programprogram apa saja yang mendukung dan dapat dimasukkan dalam kegiatan
pemberdayaan pengusaha mikro tersebut.
Dalam penyelenggaraannya juga memuat tentang adanya dukungan sarana
dan prasarana dalam pemberdayaan pengusaha mikro melalui pemanfaatan
program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi di antaranya yaitu
adanya dukungan sekretariat dan kendaraan operasional oleh Pemerintah
Kabupaten Merangin. Bank Jambi juga mengambil peran dukungan sarana dan
prasarana tersebut berupa menyediakan tenaga ahli, pembuatan lembaga
pengembangan bisnis dan membuat fasilitas publik yang dilengkapi dengan
kemudahan akses internet disetiap unit Bank Jambi.
Selain itu, dalam penyelenggaraan pemberdayaan pengusaha mikro
melalui pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi tentu memuat adanya anggaran. Anggaran tersebut dapat diambil melalui
dana sharing yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Merangin dan dana program Corporate Social Responsibility
(CSR) Bank Jambi.
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3. Evaluasi
Evaluasi kebijakan dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian
dalam pemberdayaan pengusaha melalui pemanfaatan program dana bergulir di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sebagaimana yang telah dituangkan dalam
petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan tersebut di antaranya
memuat fungsi dan peran masing-masing kedua lembaga yang saling melengkapi.
Evaluasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan pertemuan atau rapat-rapat
koordinasi secara rutin setiap satu bulan sekali oleh pelaksana pemanfaatan
program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang terdiri dari
Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi. Pengusaha mikro juga
dilibatkan dalam evaluasi tersebut dengan cara meminta masukan terhadap
program yang sedang berjalan pada waktu pelaksana pemanfaatan program dana
bergulir turun ke lapangan.
B. Pengembangan kapasitas sasaran pemberdayaan
Pengembangan kapasitas sasaran merupakan proses dari masukan sasaran
pemberdayaan yaitu pengusaha mikro dalam pemanfaatan program dana bergulir
di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Pengembangan kapasitas pengusaha
mikro dalam mengacu kepada lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan dengan pengembangan kapasitas pengusaha mikro, pengembangan
kapasitas usaha mikro, pengembangan kapasitas lingkungan usaha mikro dan
pengembangan kapasitas kelembagaan usaha mikro oleh fasilitator program
pemanfaatan dana bergulir.
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (PP UMKM) menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan usaha
mikro, kecil dan menengah. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah
tersebut dilakukan dengan pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, dan
koordinaasi serta pengendalian. Upaya tersebut meliputi pendanaan, penyediaan
sarana dan prasarana, penyediaan informasi usaha, kemitraan, pemberian
perizinan usaha, kesempatan berusaha dan dukungan kelembagaan.
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1. Pengembangan kapasitas pengusaha mikro dilakukan melalui pelatihan secara
formal maupun informal untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan,
keterampilan dan sikap pengusaha mikro. Pelatihan adalah suatu kegiatan
untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan
aktivitas ekonomi. Pelatihan dapat membantu seseorang dalam memahami
suatu

pengetahuan

praktis

dan

penerapannya,

guna

meningkatkan

keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan organisasi dalam usaha
mencapai.

Pelatihan

merupakan

suatu

kegiatan

untuk

memperbaiki

kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang
dapat membantu seseorang dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan
penerapannya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan serta
sikap seseorang yang diperlukan organisasi dalam mencapai tujuan yang juga
harus disesuaikan dengan tuntutan pekerjaan yang akan diemban oleh
seseorang (Siagian, 1998 dan Moekijat, 1991). Pelatihan secara formal dapat
memuat materi tentang pelanggan potensial, sensitivitas pelanggan terhadap
barang dan harga barang dagangan, strategi menetapkan harga barang
dagangan, strategi menetukan jenis barang dagangan, segmentasi pelanggan,
manajemen distribusi barang dagangan dan manajemen pemasaran barang
dagangan. Pelatihan secara informal dapat dilakukan pada saat tim pelaksana
program dana bergulir melakukan monitoring ke lapangan dengan
menyampaikan pemahaman tentang pentingnya kedisiplinan, komitmen,
kejujuran, ide-ide baru dalam berdagang dan mengurangi ketergantungan
dengan pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak. Pada umumnya
pelatihan yang dilaksanakan secara informal hanya dalam jangka pendek
dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir dengan tujuan tertentu.
2. Pengembangan kapasitas usaha mikro merupakan tindak lanjut dari
pengembangan kapasitas pengusaha mikro yang telah dilakukan untuk
pengembangan usaha mikro di antaranya mempermudah perizinan untuk
pendirian legalitas badan usaha melalui Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
dan Tanda Daftar Perdagangan (TDP), membangun kerja sama antara UM –
PET dengan toko besar/ distributor, pengembangan sarana permodalan
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melalui akses permodala pada lembaga keuangan lainnya, pemanfaatan
teknologi seperti pelatihan penggunaan komputer berbasis internet dan
handphone berbasis aplikasi serta dukungan sarana dan prasarana berupa
lembaga pengembangan bisnis dan membuat fasilitas publik yang dilengkapi
dengan kemudahan akses internet disetiap unit Bank Jambi.
3. Pengembangan kapasitas lingkungan usaha mikro dilakukan dengan
pemberian penyadaran kepada pengusaha mikro tentang perlunya menjaga
kebersihan lingkungan tempat mereka berdagang untuk memberikan kesan
yang baik kepada konsumen atau pelanggan sehingga dapat menarik minat
berbelanja di toko mereka dan penyadaran kepada pengusaha mikro berkaitan
dengan betapa pentingnya menjalin ikatan sosial dengan toko besar/
distributor dan konsumen/ pelanggan untuk kelangsungan dan keberlanjutan
bisnis usaha dan kehidupannya.
4. Pengembangan kapasitas kelembagaan penyedia permodalan yang terdiri dari
komponen person, kepentingan, aturan dan struktur dengan mengintegrasikan
partisipasi Pemerintah Kabupaten Merangin, Bank Jambi dan pengusaha
mikro dalam kelembagaan tersebut. Tujuannya adalah untuk memecahkan
segala permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan program dana bergulir di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sehingga menjadikan pengusaha mikro
tidak sekedar sebagai objek dari suatu program saja akan tetapi sebagai subjek
yang dapat menentukan arah dan perkembangan dari program pemanfaatan
dana bergulir tersebut.
C. Implementasi kemitraan pemberdayaan
Implementasi kemitraan pemberdayaan pengusaha mikro merupakan
proses dari masukan kemitraan (partnership) kegiatan pemberdayaan pengusaha
mikro dalam pemanfaatan program dana bergulir program di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi. Implementasi kemitraan pemberdayaan pengusaha mikro ini akan
menghasilkan

dukungan

kelembagaan

(Institutional

Support)

dalam

pengembangan kapasitas sasaran pemberdayaan. Peran dan fungsi pemerintah
dalam CSR menurut O’Rouke dalam Mulkhan dan Pratama (2011) bahwa peran
sektor publik yang diadopsi oleh pemerintah dalam pelaksanaan CSR yaitu peran
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legislasi (mandatory), terkait pelaporan CSR (facilitating), proses penguatan
dengan multi-stakeholder (partnering) dan publikasi serta pemberian penghargaan
(endorsing).
Menurut Said dan Abidin sebagaimana dikutip dalam Irawan (2008)
model atau pola CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan perusahaan di
Indonesia sebagai berikut :
1. Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program CSR secara langsung
dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan
sumbangan kepada masyarakat tanpa perantara.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, perusahaan
mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini
merupakan adopsi yang lazim di negara maju. Di sini perusahaan
menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan
untuk operasional yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui
kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah,
universitas atau media massa. Baik dalam mengelola dana maupun dalam
melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium, perusahaan turut
mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang
didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh
perusahaan perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif.
Kemudian kemitraan dalam kegiatan pemberdayaan pengusaha mikro
dalam pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
dilakukan dengan prinsip kesetaraan atau keseimbangan oleh Pemerintah
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi sehingga terbangun sikap saling
menghormati, saling menghargai dan saling percaya sesuai dengan fungsi dan
perannya masing-masing lembaga tersebut. Kondisi tersebut dapat diwujudkan
dengan saling menyadari akan arti pentingnya kemitraan yang dibangun, harus
ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada
landasan yang sama dan kesediaan untuk berkorban.
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Untuk menghindari rasa saling curiga antara Pemerintah Kabupaten
Merangin dan Bank Jambi dalam kegiatan pemberdayaan, implementasi
kemitraan pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan program dana
bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi maka dilakukan transparansi
pengelolaan informasi keuangan seperti membuat laporan penyaluran dan realisasi
pengembalian pemanfaatan program dana bergulir tersebut yang dilakukan secara
setiap bulannya dan transparansi pengelolaan penggunaan bunga pengembalian
kredit seperti kerja sama dalam membuat pelatihan untuk meningkatkan kapasitas
pengusaha mikro, penyedian tenaga ahli, membuat lembaga pengembangan bisnis
dan membuat fasilitas publik yang dilengkapi dengan kemudahan akses internet.
Pelaksanaan

pemberdayaan

Implementasi

kemitraan pemberdayaan

pengusaha mikro dalam pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi oleh Pemerintah kabupaten Merangin dan Bank Jambi
dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat membawa
dampak kemanfaatan bagi semua pihak-pihak yang terlibat.
Kemitraan yang terjalin dalam pemberdayaan pengusaha mikro tersebut di
Kabupaten Merangin yaitu dengan mengadakan jalinan kerjasama yang saling
memerlukan, menguntukan dan memperkuat antara Pemerintah Kabupaten
Merangin dan Bank Jambi. Kemitraan juga akan menghasilkan efisiensi dan
sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya
menguntungkan kedua institusi yang bermitra. Oleh karena itu kemitraan antara
Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi dapat memperkuat mekanisme
pasar, permodalan usaha, peguasaan teknologi informasi dan komunikasi, sistem
manajemen dan kewirausahaan serta persaingan usaha yang efisien dan produktif
bagi pengusaha mikro.
Dalam tahapan pelaksanaan kemitraan Pemerintah Kabupaten Merangin
dan Bank Jambi menetapkan pengusaha mikro sebagai mitra binaan dan didukung
dengan kegiatan sarasehan/pertemuan. Penetapan pengusaha mikro sebagai mitra
binaan dilakukan setelah semua proses persiapan dan penilaian terhadap karakter,
kemampuan dan modal usaha yang dimiliki. Penilaian terhadap semua aspek
tersebut bertujuan agar mitra binaan yang telah diberikan bantuan modal usaha
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dengan tingkat bunga yang rendah dapat mengembalikan bantuan tersebut dengan
lancar. Pada kegiatan sarasehan/pertemuan dilakukan pembekalan awal yang
memberikan pemahaman mengenai bagaimana menjadi wirausaha dan kiat kiat
dalam mengembangkan usaha tersebut serta pedoman teknis dalam melakukan
pembayaran angsuran tiap bulan melalui transfer bank.
Proses pemberdayaan pengusaha mikro yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi harus bersifat formal dengan melakukan
pembinaan secara kontinu dan berkelanjutan pada tiap-tiap pengusaha mikro
melalui tempat-tempat konsultan yang tersedia di Kabupaten Merangin.
Pelaksanaan yang dilakukan di lapangan yaitu berupa perencanaan awal
pengusaha mikro, memanajemen, membuat program dan selanjutnya melakukan
evaluasi. Perencanaan awal pengusaha mikro di lapangan ditemukan banyak
pengusaha mikro hanya membuka usaha saja tanpa merencanakan awal dalam
membuat pengusaha mikro, itu dikarenakan peserta pengusaha mikro memiliki
SDM yang kurang memadai tanpa merencanakan apa yang sesuai dengan
kemampuan SDM nya. Membuat program dalam pengusaha mikro juga harus
dilakukan mengingat program yang berjalan selama ini hanya memanfaatakan
pembinaan secara nonformal dari tim pelaksana program dana bergulir.
Program yang dilakukan di Kabuaten Merangin yaitu membuat program
bulanan yang berisi tentang permasalahan atau usulan mengenai cara
mengembangkan usaha pengusaha mikro. Apabila semua lini sudah dilakukan
maka dilakukan evaluasi. Evaluasi dalam kegiatan dana bergulir yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Merangin bersama Bank Jambi berupa perbaikan atau
memberi koreksi terhadap perkembangan pengusaha mikro setiap bulanya,
fungsinya adalah untuk mengetahui berkembang atau tidaknya sebuah usaha
pengusaha mikro yang ada di Kabupaten Merangin.
3. OUTPUT
A. Penguatan kebijakan pemberdayaan
Penguatan kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank
Jambi dalam kegiatan pemberdayaan pengusaha mikro merupakan keluaran yang
dicapai dari proses implementasi kebijakan pemberdayaan pengusaha mikro
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sehingga membawa dampak terbentuknya kebijakan yang saling melengkapi
sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing dari kedua lembaga tersebut
dalam kegiatan pemberdayaan pengusaha mikro melalui pemanfaatan program
dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Penguatan kebijakan
pemberdayaan ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik (Better Policy)
guna mendukung peningkatan kapasitas sasaran pemberdayaan.
B. Peningkatan kapasitas sasaran pemberdayaan
Peningkatan kapasitas sasaran pemberdayaan yaitu pengusaha mikro
merupakan keluaran yang dicapai dari proses pengembangan kapasitas sasaran
melalui pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi.
Peningkatan kapasitas sasaran tersebut membawa dampak terbentuknya
peningkatan karakter pengusaha mikro yang memiliki etos kerja dan kompetensi
dalam berdagang, peningkatan kapasitas pengembalian pinjaman oleh pengusaha
mikro melalui kesediaan membayar pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan, peningkatan modal dan jaminan pengusaha mikro melalui peningkatan
keuntungan atau laba yang telah diperoleh dan legalitas usaha yang didapat.
Peningkatan kapasitas sasaran lainnya yaitu peningkatan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi melalui penggunaan komputer berbasis
internet dan handphone berbasis aplikasi dalam mengakses informasi suatu
barang dagangan, peningkatan kepedulian melalui kesadaran mengembalikan
pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan, menjaga lingkungan tempat
berdagang dan barang dagangan serta menjaga ikatan sosial dengan konsumen
atau pelanggan dan mitra pedagang. Peningkatan penerima manfaat melalui
tersedia dan terbentuknya wadah pengusaha mikro dalam hal ini asosiasi
pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir di Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi yang dapat diandalkan untuk memperjuangkan
kepentingan pedagang.
Kondisi ini juga membawa dampak peningkatan kualitas pengusaha mikro
melalui pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi melalui meningkatnya kemampuan dan kemauan penerima manfaat
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mengembalikan pinjaman tepat waktu dapat terwujud. Oleh karena itu tujuan dari
pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yaitu
sukses penyaluran, sukses pemanfaatan dan sukses pengembalian dapat terwujud
pula. Di sisi lain juga akan membawa dampak kepada usaha yang lebih baik
(better business) pula bagi pengusaha mikro. Kondisi ini dikarenakan keluaran
adanya kebijakan yang lebih baik (better policy) dan kelembagaan yang lebih baik
(better institusion) dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas sasaran
pemberdayaan pengusaha mikro.
Perihal tersebut di atas sejalan yang dikemukakan oleh Muljono (1990)
bahwa di dalam permohonan kredit, Bank perlu mengkaji permohonan kredit
yang dikenal dengan prinsip 5C, di antaranya sebagai berikut:
1. Character (kepribadian), Salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh Bank
sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian
atau watak dari calon debitornya.
2. Capacity

(kemampuan), Seorang calon debitor harus pula

diketahui

kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk
melunasi utangnya.
3. Capital (modal), Permodalan dari suatu debitor juga merupakan hal yang
penting harus diketahui oleh calon kreditornya karena permodalan dan
kemampuan keuangan dari suatu debitor akan mempunyai korelasi dengan
tingkat kemampuan membayar kredit.
4. Collateral (agunan), Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi
agunan dalam setiap pemberian kredit bahkan undang-undang mensyaratkan
bahwa agunan itu mesti ada dalam setiap pemberian kredit.
5. Condition of economy (kondisi ekonomi), Kondisi perekonomian secara mikro
maupun secara makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis
sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan
bisnisnya pihak debitor.
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C. Penguatan kemitraan pemberdayaan
Penguatan kemitraan pemberdayaan pengusaha mikro merupakan keluaran
yang dicapai dari proses implementasi kemitraan pemberdayaan pengusaha mikro
melalui pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi
sehingga membawa dampak terbangunnya penguatan komitmen kerja sama dalam
pelaksanaan pemberdayaan pengusaha mikro yang efektif dan efisien yang
dilakukan oleh pemerintah daerah dan perbankan lokal.
Wujudnya adalah penguatan kemampuan kerja sama dalam menganalisis
keadaan yang menyangkut potensi dan menganalisis akar masalah, alternatif
pemecahan dan pilihan alternatif pemecahan masalah terkait dengan keterbatasan
modal bagi pengusaha mikro. Selain itu dengan terbangunnya penguatan
komitmen kerja sama tersebut dapat meningkatkan kepedulian kedua lembaga
pemberdayaan (Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi) yang peduli
akan pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaan pengusaha mikro
sehingga membawa dampak pengurangan angka kemiskinan dan angka
pengangguran di Kabupaten Merangin. Penguatan kemitraan pemberdayaan ini
akan menghasilkan kelembagaan yang lebih baik (Better Institutions) guna
mendukung peningkatan kapasitas sasaran pemberdayaan.
4. OUTCOME
Outcome dalam kegiatan pemberdayaan pengusaha mikro melalui
pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah
keberdayaan pengusaha mikro sehingga membawa dampak pada kehidupan yang
lebih baik (better living) pengusaha mikro tersebut. Keadaan tersebut merupakan
harapan perubahan dari program kegiatan pemberdayaan pengusaha mikro melalui
pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi di
antaranya yaitu:
a. Terwujudnya kesejahteraan pengusaha mikro yang dapat dilihat dari
meningkatnya pendapatan usaha yang dikarenakan adanya penambahan jumlah
dan variasi barang dagangan serta peningkatan jumlah konsumen yang datang
ke toko.
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b. Terwujudnya kemudahan pengusaha mikro dalam mengakses permodalan di
lembaga keuangan lainnya karena telah dilengkapi dengan Surat Izin Tempat
Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perorangan (TDP).
c. Terwujudnya pengembangan diri pengusaha mikro seperti mampu meminta
tambahan diskon dan keringanan waktu pembayaran kepada penyedia barang,
cara berbisnis yang aktif menawarkan dan memperkenalkan suatu produk
kepada konsumen, berani menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah
dan adanya kreativitas seperti alternatif penyediaan barang dagangan.
d. Terbentuknya kepedulian diri pengusaha mikro dalam berdagang melalui
pengecekan kedaluwarsa barang dagangan, menjaga kebersihan barang
dagangan dan tempat usaha.
e. Terbentuknya jaringan usaha antara pengusaha mikro bagi kelangsungan dan
keberlanjutan anatara pengusaha mikro dengan konsumen dan toko mitra
untuk menjamin ketersedian barang dagangan usaha perdagangan eceran
bertoko.
f. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
menghadapi persaingan usaha seperti penggunaan komputer berbasis internet
dan handphone berbasis aplikasi untuk menambah wawasan, pengetahuan dan
penentuan alternatif terhadap suatu barang dagangan yang akan dijual serta
mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti
adanya online shopping.

