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A. GAMBARAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN 

(PPK) 

1. Sejarah PPK 

 Program Pengembangan Kecamatan merupakan program nasional 

yang berlaku diseluruh tanah air. Dengan demikian mencakup wilayah 

yang sangat luas meliputi beratus kecamatan dan beribu-ribu desa. 

Program PPK ini adalah salah satu program pemerintah untuk 

menanggulangi kemiskinan masyarakat pedesaan yang dilakukan melalui 

pemberian bantuan modal usaha ekonomi serta pembangunan sarana dan 

prasarana yang menunjang kegiatan ekonomi. Hal itu disebabkan karena 

sebagian besar penduduk miskin di Indonesia berada di pedesaan. 

 Minimnya pendapatan dari sektor pertanian mendorong banyak 

petani menekuni kegiatan usaha lain sebagai upaya mencari pemasukan 

tambahan. Salah satu masalah yang dihadapi petani di pedesaan yaitu 

dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki modal yang cukup, 

sehingga mereka sulit untuk meningkatkan pendapatan dari usahanya dan 
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menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak 

menjadi terbatas. 

Atas dasar realitias tersebut, maka dengan adanya program PPK 

yang dirancang dengan kebijakan pendekatan pemberdayaan masyarakat 

diharapkan  dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat di pedesaan. 

2. Alasan yang Mendasari Diperlukannya PPK 

 Ada tiga alasan yang mendasari diperlukannya PPK yaitu 

a. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sepotong-

sepotong 

Maksudnya adalah penanggulangan kemiskinan tidak dapat 

dilakukan hanya dengan pemberian pinjaman modal saja atau hanya 

dengan pembangunan fisik, atau hanya dengan peningkatan 

kemampuan manajemen usaha atau hanya dengan mengubah sikap dan 

perilaku. Tetapi keempat hal tersebut harus dilakukan secara bersama-

sama. 

b. Masyarakat bukan obyek pembangunan 

Selama ini ada anggapan bahwa masyarakat belum mampu untuk 

mengelola pembangunan, bahkan masyarakat juga dinilai belum sadar 

tentang pentingnya pembanguan. Tetapi anggapan itu tidak benar 

karena sikap pasif dari masyarakat terhadap program pemerintah 

adalah akibat tidak dilibatkannya masyarakat, mulai dari perencanaan 

sampai evaluasi dalam pembangunan. 
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c. Birokrasi pembangunan di kecamatan ke bawah kurang diberi 

kesempatan. 

Pemerintah kecamatan dan desa serta masyarakat saat ini kurang 

mampu mengelola pembangunan di wilayahnya. Hal itu disebabkan 

karena mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk mengelola 

pembangunan di wilayahnya atau di desanya. Selama ini masyarakat 

menunggu waktu yang cukup lama untuk mengetahui apakah usulan 

pembangunan yang diajukan kepada pemerintah diterima atau ditolak 

karena pengambilan keputusan berada di pusat. Akibatnya masyarakat 

enggan untuk melaksanakan musyawarah pembangunan desa. 

3. Prinsip-Prinsip PPK 

  Guna menjamin keberhasilan keseluruhan program, maka PPK 

dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut ini. 

a. Pemberdayaan 

Pemberdayaan adalah penguatan masyarakat dalam bidang 

ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pemberdayaan dalam bidang 

ekonomi dilakukan dengan memberikan kesempatan atau peluang 

tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha ekonomi rakyat. 

Pemberdayaan dalam bidang politik yaitu memberikan kesempatan 

pada masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan 

pembangunan. Sedangkan pemberdayaan dalam bidang sosial budaya 

yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun 
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kepercayaan diri, membangun kelembagaan sosial yang mandiri, 

membudidayakan ketaatan atas kesepakatan yang telah diambil, 

memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dari 

pengalaman, dan mendorong pengembangan masyarakat dari akar 

budaya atau jati dirinya. 

b. Pelibatan Perempuan 

Pelibatan perempuan yang dimaksud PPK yaitu dengan 

memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam 

proses pengambilan keputusan pembangunan karena selama ini 

perempuan hanya diberi peran atau tugas yang banyak tatapi tidak 

diberi hak dalam pengambilan keputusan. 

c. Keterbukaan 

Keterbukaan merupakan perwujudan pertanggungjawaban 

pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat.  

d. Desentralisasi 

Prinsip desentralisasi dalam PPK dilaksanakan dengan 

mengembalikan wewenang kepada aparat pemerintah dalam warga 

masyarakat di tingkat kecamatan, sehingga masalah-masalah yang 

mendesak di tingkat kecamatan mudah dipecahkan. 

e. Keswadayaan  

Dalam prinsip keswadayaan masyarakat yaitu masyarakat yang 

merencanakan, melaksanakan dan membiayai pelaksanaan 

pembangunan. Kalaupun ada bantuan dari pemerintah atau pihak luar, 
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maka sifatnya hanya pendukung dan perangsang kemandirian 

masyarakat. 

f. Keberlanjutan 

Program PPK ini dirancang untuk berkelanjutan artinya apabila 

bantuan berhenti tidak kemudian program juga selesai. Tetapi 

mekanisme perencanaan, sistem keterbukaan, pengawasan, pengelola 

program, kegiatan peningkatan pendapatan dan sistem 

pertanggungjawaban program yang dibangun PPK harus 

dilembagakan.  

g. Partisipasi 

Prinsip ini sebenarnya sudah termasuk dalam prinsip 

pemberdayaan dan keswadayaan. Dalam prinsip partisipasi bukan 

hanya dipahami sebagai seberapa besar masyarakat yang terlibat dalam 

pelaksanaan program pembangunan. 

4. Tujuan dan Sasaran Pokok PPK 

 Adapun tujuan dan sasaran pokok PPK yaitu 

Tujuan yang akan dicapai dari PPK adalah: 

a. mempercepat penanggulangan kemiskinan, 

b. meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, 

c. meningkatkan kegiatan usaha ekonomi, 

d. membangun sarana dan prasarana bagi pengembangan kegiatan 

ekonomi, dan 
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e. meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dan aparat pemerintah 

untuk memfasilitasi proses pemberdayaan. 

Sasaran pokok dari PPK adalah: 

a. Sasaran  dalam bidang ekonomi antara lain: 

1) tumbuhnya usaha-usaha ekonomi produktif di pedesaan seperti 

industri kecil, perdagangan, usaha peternakan, usaha perikanan, 

pertanian, 

2) terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi seperti irigasi, jalan, 

pasar dan sejenisnya, dan 

3) terbangunya lembaga keuangan yang milik masyarakat di 

kecamatan yang mendukung ekonomi. 

b. Sasaran dalam bidang kelembagaan manajemen pembangunan antara 

lain: 

1) tersusunnya rencana pembangunan desa melalui Musyawarah 

Pembangunan Desa (Musbangdes) dan tersusunnya rencana 

pembangunan tahunan kecamatan melalui diskusi Unit Daerah 

Kerja Pembangunan (UDKP) yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan berkualitas, 

2) adanya rasa keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan 

pemanfaatan dana pembangunan, 

3) adanya kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan 

masyarakat desa, dan 
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4) berperannya masyarakat dalam menentukan jenis kegiatan 

pembangunan, pelaksanaan kegiatan pembangunan serta 

pemantauan pelaksanaan pembangunan di desanya. 

c. Sasaran dalam bidang pengembangan kemampuan birokrasi 

pembangunan antara lain: 

1) meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dalam menyusun 

rencana pembangunan desa, 

2) meningkatkan kemampuan aparat desa dalam membentuk proses 

penyusunan rencana dan pembangunan desa, 

3) meningkatkan kemampuan aparat pemerintah kecamatan dalam 

memfasilitasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan,  

4) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola 

pelaksanaan pembangunan di desanya, meningkatkan kemampuan 

aparat pemerintah desa dalam mengelola pelaksanaan 

pembangunan di desanya, dan 

5) meningkatkan kemampuan aparat pemerintah kecamatan dalam 

mengelola pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatannya. 

5. Pelaku-Pelaku PPK 

  Masyarakat desa terutama dari kelompok miskin merupakan 

sasaran dari PPK sekaligus juga sebagai pelaku utama dari setiap tahapan 

pelaksanaan PPK, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya dari aparat dan konsultan di 

tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya lebih berperan sebagai 
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fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, 

prosedur dan mekanisme PPK dapat tercapai dan dilaksanakan secara 

benar  dan konsisten. 

Adapun pelaku-pelaku PPK di Kecamatan yaitu 

a. Camat 

b. Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) 

c. Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PjAK) 

d. Unit Pengelola Kecamatan (UPK) 

e. Tim Verifikasi 

f. Tim Pengamat 

g. Pendamping Lokal 

h. Fasilitator Kecamatan (FK) 

i. Fasilitator Teknik (FT) 

j. Badan Pengawas UPK (BP-UPK) 

 Selain pelaku-pelaku PPK di tingkat kecamatan, terdapat pula 

pelaku-pelaku di tingkat desa yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), 

Fasilitator Desa, Kader Dusun, Kader Teknik dan Tim Monitoring 

Masyarakat. 
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6. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku-Pelaku PPK 

  Tugas dan tanggung jawab pelaku-pelaku di kecamatan yaitu 

sebagai berikut ini. 

a. Camat 

  Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksana 

PPK oleh desa-desa di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga 

bertugas untuk membuat surat penetapan camat tentang usulan-usulan 

kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai 

melalui PPK. Adapun tugas dan tanggung jawab camat yaitu: 

1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPK di wilayah 

kecamatan, 

2) menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD), 

3) bersama FK dan PjOK mensosialisasikan PPK di Wilayah 

Kecamatan, 

4) monitoring dan mengevaluasi masalah PPK yang timbul di 

wilayahnya, 

5) melayani urusan administratif, 

6) memantau proses pemeliharaan dan rencana pengembangan hasil 

kegiatan serta pengembalian pinjaman dana bergulir, dan 

7) menilai kinerja program di Desa dan Kecamatan. 

b. Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) 

  PjOK adalah seorang Kasi pemberdayaan masyarakat atau 

pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang 
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ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggungjawab 

atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh 

kegiatan PPK di kecamatan. 

c. Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PjAK) 

  PjAK adalah seorang aparat di kecamatan yang ditetapkan 

berdasar Surat Keputusan Bupati yang bertanggungjawab atas 

penyelenggaraan administrasi kegiatan. 

d. Unit Pengelola Kecamatan (UPK) 

  UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan 

kegiatan PPK di antar desa termasuk mengkoordinasikan pertemuan-

pertemuan di kecamatan dan berfungsi sebagai bagian yang mengurusi 

pencairan dana PPK dan pengangsuran pinjaman modal usaha. 

Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan dapat 

bertambah sesuai dengan kebutuhan. Adapun tugas dan tanggung 

jawab UPK yaitu: 

1) bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PPK di 

kecamatan, 

2) bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan 

pelaporan seluruh transaksi kegiatan PPK, 

3) bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir dari BLM 

(Bantuan Langsung  Masyarakat) maupun sumber dana lain dari 

program pemerintah dan swasta, dan 

4) melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam. 
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e. Tim Verifikasi 

  Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat 

yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik dibidang teknik 

prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan, dan pelatihan 

ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan 

masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan usulan. Peran tim 

verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan 

kegiatan semua antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan 

keputusan. Adapun tugas dan tanggung jawab tim verifikasi yaitu: 

1) memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan 

masing-masing desa, 

2) melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang 

ditulis dalam usulan dengan fakta dilapangan, 

3) menyampaikan usulan kegiatan kepada KM Kab agar dilakukan 

pemeriksaan kembali, 

4) membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan, 

dan 

5) menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan 

usulan kegiatan kepada Musyawarah Antar Desa. 

f. Tim Pengamat 

  Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih dalam 

musyawarah desa untuk memantau dan mengambil jalannya proses 
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diskusi atau musyawarah antar desa, serta memberikan masukan 

ataupun saran agar proses dapat berlangsung secara partisipatif. 

g. Pendamping Lokal 

  Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat 

yang membantu FK dan FT untuk memfasilitasi masyarakat dalam 

melaksanakan tahapan dan kegiatan PPK mulai dari perencanaan dan 

pelestarian. 

h. Fasilitator Kecamatan 

  Fasilitator Kecamatan (FK) merupakan pendamping masyarakat 

dalam mengikuti atau melaksanakan PPK. Tugas dan tanggung jawab 

FK yaitu memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PPK mulai 

dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. FK 

juga berperan dalam membimbing FD / kader-kader desa atau pelaku-

pelaku PPK di desa dan kecamatan. Dalam melaksanakan 

pekerjaannya selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan FT. 

i. Fasilitator Teknik 

 Fasilitator Teknik (FT) merupakan tenaga pendamping 

masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengoperasikan dan 

pemeliharaan kegiatan-kegiatan prasarana infrastruktur pedesaan. 

j. Badan Pengawas UPK (BP-UPK) 

  BP-UPK adalah badan yang ditetapkan oleh MAD untuk 

melakukan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab 

UPK sehari-hari. 
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 Adapun tugas dan tanggung jawab BP-UPK yaitu: 

1). melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, 

dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan 

keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK, 

2). melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan 

mekanisme PPK, 

3). melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan 

MAD, termasuk aturan perguliran, 

4). memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus UPK, 

5). memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang 

dibentuk MAD dalam pelaksanaan PPK, dan  

6). menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada forum MAD. 

7. Pendanaan PPK 

 Setiap kecamatan mendapatkan bantuan dana tergantung dari 

jumlah penduduk, jumlah desa dan prestasi kegiatan. Dana PPK 

merupakan hibah dari pemerintah pusat kepada masyarakat di seluruh 

kecamatan. Masyarakat yang menerima pinjaman modal usaha dari dana 

PPK dikenal dengan istilah masyarakat penerima manfaat. 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

14 

 Kegiatan yang mendapat dukungan dana PPK yaitu sebagai 

berikut. 

a. Kegiatan Pendidikan Masyarakat 

 Bantuan dana PPK untuk bidang pendidikan berbentuk hibah 

yang tidak wajib dikembalikan, sehingga berkelanjutannya menjadi 

tanggung jawab penerima manfaat dan masyarakat. 

b. Kegiatan Kesehatan Masyarakat 

 Bantuan dana PPK untuk bidang pendidikan berbentuk hibah 

yang tidak wajib dikembalikan, sehingga berkelanjutannya menjadi 

tanggung jawab penerima manfaat dan masyarakat. 

c. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum 

 Dana yang disalurkan kepada kelompok dusun atau desa adalah 

hibah yang tidak wajib dikembalikan, dengan masyarakat yang 

bersangkutan melakukan pengoprasian dan pemeliharaannya, termasuk 

menyediakan dana operasional dan pemeliharaan yang dibutuhkan. 

d. Kegiatan penyediaan modal usaha 

 Dana yang disalurkan kepada kelompok adalah pinjaman yang 

harus dikembalikan (bersama dengan jasa pinjamannya) ke UPK 

sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama dan kemudian bisa 

digunakan kembali ke masyarakat. 

8. Jenis Kegiatan dan Daftar  Larangan 

 Secara garis besar ada dua jenis kegiatan utama yaitu penyediaan 

modal usaha produktif dan pembangunan sarana dan prasarana yang 
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menunjang ekonomi pedesaan. PPK terbuka untuk semua jenis usulan 

kegiatan, terutama jenis kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan 

banyak masyarakat miskin serta memiliki potensi berkembang dan 

berkelanjutan, kecuali beberapa jenis kegiatan yang dilarang..

 Adapun kegiatan yang termasuk dalam daftar larangan (negative 

list) adalah: 

a. pembangunan / rehabilitasi bangunan kantor dan tempat ibadah, 

b. pembiayaan gaji pegawai negeri, 

c. pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan 

perlengkapannya, 

d. pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes, dan bahan-bahan 

lain yang merusak lingkungan, 

e. pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak di bawah usia 

kerja, 

f. pembiayaan kegiatan politik praktis / partai politik, 

g. pembiayaan apa saja yang berkaitan dengan militer atau angkatan 

bersenjata, dan 

h. pembelian pupuk kimiawi, obat pertanian kimiawi (insektisida, 

pestisida, herbisida, dan sebagainya). 

9. Sanksi 

  Sanksi adalah hukuman terhadap pelanggaran kesepakatan dan 

peraturan yang telah dibuat dalam PPK. Sanksi dapat ditetapkan oleh 

pemerintah maupun masyarakat yaitu sebagai berikut. 
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a. Sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah 

  Sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dikenakan pada 

aparat, konsultan, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Sanksi dari pemerintah secara keseluruhan adalah tidak 

diberikannya dana PPK pada tahun kedua atau ketiga jika kecamatan 

yang bersangkutan tidak dapat mengelola dana PPK dengan baik. 

b. Sanksi yang ditetapkan oleh masyarakat 

 Sanksi yang ditetapkan oleh masyarakat bersifat sosial yang 

disepakati dalam musyawarah secara berjenjang pada setiap 

musyawarah. Kelompok menyepakati sanksi yang akan dikenakan 

kepada anggotanya yang lalai, begitu juga desa melalui musbangdes 

terhadap dusun dan kelompok yang lalai, dan akhirnya kecamatan juga 

harus menetapkan sanksi yang dikenakan kepada desa yang lalai. 

 

B. LATAR BELAKANG 

 Pembangunan yang berlangsung di Indonesia telah ditandai dengan 

keberhasilan diberbagai sektor pembangunan, seperti terlihat dari hasil fisik 

dalam bentuk aset-aset pembangunan yang cukup menajubkan. Namun dalam 

beberapa aspek diakui masih mengalami kekurangan yaitu masih adanya 

penduduk miskin di Indonesia. Jumlah ini semakin bertambah setelah adanya 

krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada pertengahan tahun 1998. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan tersebut peran pemerintah turut 

dilibatkan. 
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Upaya dalam menanggulangi kemiskinan telah dilakukan pemerintah 

melalui berbagai macam program pembangunan seperti KIK, KUD, Kupedes, 

KUK, IDT, dan P3DT. Salah satu program yang ada saat ini yaitu Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK) yang mulai efektif berjalan sejak tahun 

1998. Program ini dirancang sebagai upaya menanggulangi kemiskinan 

masyarakat pedesaan. Melalui program PPK tersebut disalurkan sejumlah 

dana untuk membiayai beberapa kegiatan masyarakat diantaranya yaitu 

kegiatan penyediaan modal usaha. Dalam kegiatan ini, dana yang disalurkan 

berupa pinjaman yang harus dikembalikan bersama dengan jasa pinjamannya 

pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) setempat.  

Pinjaman modal atau pemberian kredit dari dana PPK ditujukan 

kepada masyarakat miskin. Pengertian orang miskin menurut PPK yaitu 

orang-orang yang miskin modal. Sehingga dengan penyaluran kredit tersebut 

diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan usahanya, ataupun untuk 

membuka kegiatan usaha baru (usaha kecil) karena tidak mempunyai modal 

yang cukup. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam 

pelaksanaan pemberian kredit, maka pemberian kredit tersebut harus 

dilaksanakan dengan cermat dan teliti. Kebijakan dalam memberikan kredit 

atau tidak kepada masyarakat merupakan hal yang paling penting bagi 

tercapainya tujuan dari program PPK yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. 

Hal itu dapat dilihat dengan cara apakah kredit tersebut benar-benar ditujukan 

kepada masyarakat miskin atau tidak. Apabila keputusan pemberian kredit 
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tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar, maka kemungkinan terjadinya 

resiko kredit bermasalah dapat dicegah oleh pihak PPK. 

Dari penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih dekat dan lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan judul “ EVALUASI 

SISTEM PEMBERIAN KREDIT DARI DANA PROGRAM 

PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN GABUS 

KABUPATEN GROBOGAN “ 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

  Penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini merumuskan masalah sebagai 

berikut ini. 

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit dari dana PPK ? 

2. Bagaimana kelebihan dan kelemahan sistem pemberian kredit dari dana 

PPK? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

  Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dari dana PPK. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan sistem pemberian kredit dari 

dana PPK. 
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E. MANFAAAT  PENELITIAN 

a. Manfaat Bagi PPK 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun 

saran yang berguna bagi PPK, sehingga dapat menyelenggarakan sistem 

pemberian kredit yang lebih baik di masa mendatang. 

b. Manfaat Bagi Penulis 

  Penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk 

menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalankan perkuliahan, 

dan dapat menambah wawasan tentang sistem pemberian kredit yang 

dikelola oleh PPK. 

c. Manfaat Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi pembaca sebagai wacana dan tambahan referensi dalam 

penyusunan Tugas Akhir khususnya bagi pembaca yang tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut tentang sistem pemberian kredit. 

 

F. METODOLOGI PENELITIAN 

a. Ruang Lingkup Penelitian 

 Kegiatan ini dilaksanakan di PPK yang berkedudukan di Kecamatan 

Gabus. 

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 107 

Telephone : (0292) 5160366 
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b. Jenis Data 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi atau obyek 

penelitian, data ini meliputi gambaran umum PPK yang berisi sejarah, 

lokasi, dan struktur organisasi. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh 

penulis, melainkan sudah ada data jadi yang disediakan oleh 

perusahaan atau pihak yang bersangkutan. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

1. Pengamatan Langsung (observasi) 

Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengamati secara 

langsung terhadap obyek penelitian. 

2. Wawancara 

Teknik ini dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung 

kepada pihak-pihak yang mempunyai wewenang yang berkaitan 

dengan aktivitas yang terjadi di obyek penelitian. 

3. Studi Pustaka 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengarah atau 

mengacu pada beberapa buku sebagai tinjauan pustaka yang sesuai 

dengan judul dan pokok pembahasan. 
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G. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Berisi mengenai gambaran umum obyek penelitian (latar belakang 

masalah), perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Berisi mengenai landasan teori dan pembahasan mengenai sistem 

pemberian kredit dari dana PPK Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. 

BAB III : TEMUAN 

 Berisi kelebihan dan kelemahan. 

BAB IV : PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dan saran (rekomendasi). 
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BAB II 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Sistem dan Prosedur 

 Sistem adalah suatu jaringan yang dibuat menurut pola yang 

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2001). 

   Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 

 melibatkan beberapa  orang dalam suatu departemen atau lebih, yang 

 dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

 perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2001). 

 

2. Pengertian Kredit 

   Kata kredit secara etymologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu dari 

 kata credere yang berarti kepercayaan (truth atau faith) atau dari bahasa 

 Latin yaitu dari kata creditum yang berarti kepercayaan akan 

 kebenaran. Oleh karena itu dasar dari kredit yaitu kepercayaan. 

 Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) 

 percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan 

 sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah 

 dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

23 

   Ada beberapa pengertian kredit yaitu sebagai berikut ini. 

a. Menurut Teguh pudjo Muljono (1994), kredit adalah kemampuan 

 untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman 

 dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada 

 suatu jangka waktu yang disepakati. 

b. Menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan yang dikutip oleh Suharno,SE, 

 MM, kredit adalah suatu  pemberian prestasi oleh suatu pihak  kepada 

 pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa 

 tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa 

 bunga. 

c. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun1967 tentang Pokok-Pokok 

 Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang 

 dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-

 meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak 

 peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu 

 tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. 

 

3. Pengertian Sistem Pemberian Kredit 

  Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan  bahwa 

 pengertian sistem pemberian kredit adalah rangkaian dari cara atau 

 prosedur pemberian kredit mulai dari pengajuan kredit, penelitian kredit, 

 pencairan kredit sampai pada pelunasan pinjaman (angsuran) yang 
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 nantinya akan membentuk suatu sistem yang saling berurutan dan 

 berkaitan erat dalam pelaksanaan pemberian kredit. 

 

4. Unsur-Unsur Kredit 

  Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit yaitu sebagai berikut ini. 

a. Kepercayaan 

  Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang 

diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-

benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang 

akan datang. 

b. Waktu 

  Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan 

datang. 

c. Degree of risk 

  Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari 

adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. 

d. Prestasi 

  Pemberian kredit tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, 

tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena dalam 

kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka 
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transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering 

dijumpai dalam praktek perkreditan. 

 

5. Prinsip-Prinsip Kredit 

   Untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di kemudian 

hari, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. 

Secara umum ada 5 prinsip atau 6 prinsip atau lebih dikenal dengan istilah 

5C atau 6C. 

   Adapun prinsip-prinsip kredit yaitu sebagai berikut ini. 

a. Character 

Pemberian suatu kredit adalah atas dasar kepercayaan, jadi yang 

mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank 

bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat 

pribadi yang positif dan koorperatif dan juga mempunyai rasa 

tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, 

kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan 

kegiatan usahanya. 

b. Capacity 

Merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai 

kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha 

yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang 

akan dibiayai dengan kredit dari bank. Penilaian terhadap capacity ini 

untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

26 

tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai 

dengan pejanjian yang telah disepakatinya. 

c. Capital 

Yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon 

debitur. Besar kecilnya capital ini dapat dilihat dari neraca perusahaan 

yaitu pada komponen owner equity, laba ditahan dan lain-lain. 

Sedangkan untuk perusahaan perseorangan dapat dilihat dari daftar 

kekayaan yang bersangkutan dikurangi dengan utang-utang yang 

diterimanya. 

d. Collateral 

Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam 

atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat 

collateral yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai 

dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur 

tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. 

e. Condition Of Economy 

Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan 

lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat 

maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan 

dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang 

memperoleh kredit. 
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f. Constraint 

Yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak 

memungkinkan seseorang melakukan bisnis disuatu tempat. 

 

6. Jenis-Jenis Kredit 

   Sejalan dengan luasnya jenis-jenis kegiatan usaha yang ada dalam 

sistem perekonomian di masyarakat, ternyata juga mempengaruhi terhadap 

jenis-jenis kredit yang diberikan oleh sektor perbankan. 

Jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat 

dapat dilihat dari berbagai sudut yaitu: 

a. Kredit Dilihat dari Sudut Tujuannya 

 Jenis kredit jika dilihat dari sudut tujuannya yaitu sebagai berikut ini. 

1) Kredit Konsumtif 

  Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar 

 jalannya proses konsumtif. 

2) Kredit Produktif 

  Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar 

 jalannya proses produksi. 

3) Kredit Perdagangan 

  Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli 

 barang-barang untuk dijual kembali. 
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b. Kredit Dilihat dari Sudut Jangka Waktunya 

 Jenis kredit jika dibuat dari sudut jangka waktunya yaitu sebagai 

 berikut ini. 

1) Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan) 

 Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. 

2) Kredit Jangka Menengah (Medium Term  Loan) 

 Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. 

3) Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan) 

  Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, biasanya 

 merupakan kredit investasi yang bertujuan menambah modal 

 perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, 

 ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru. 

 

7. Tujuan Kredit 

Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khusunya bank 

pemerintah yaitu sebagai berikut ini. 

a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan. 

b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya 

guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 

c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan 

dapat memperluas usahanya. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

29 

8. Fungsi Kredit 

   Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan  

  perdagangan yaitu sebagai berikut ini. 

a. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang. 

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang. 

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. 

e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. 

f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. 

g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. 

 

9. Jaminan Kredit 

   Jaminan kredit secara umum diartikan sebagai penyerahan   

  kekayaan atau pernyataan kesanggupan  seseorang untuk menanggung  

  pembayaran kembali suatu barang. Nilai dan legalitas jaminan yang  

  dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh debitur harus cukup untuk  

  menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah / debitur. Adapun   

  kegunaan jaminan adalah: 

a. memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan 

pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut apabila 

nasabah pada waktunya cidera janji yaitu tidak membiayai kembali 

utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, 
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b. menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk 

membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meningkatkan 

usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau 

perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan 

untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya, dan 

c. memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi 

perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuatu 

dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan 

kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank. 

Menurut Drs. Thomas Suyatno dkk. (1995), jenis-jenis jaminan bank yaitu 

a. Jaminan berupa benda (jaminan kebendaan) 

  Pemberian jaminan berupa benda berarti mengkhususkan suatu 

bagian dari kekayaan seseorang dan menyediakan guna memenuhi atau 

pembayaran kewajiban seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat 

kepunyaan debitur sendiri atau dapat pula kekayaan orang lain. 

Kekayaan dapat beraneka ragam bentuk, baik berupa benda barang 

bergerak, benda tidak bergerak serta benda yang tidak berwujud. 

b. Jaminan Perorangan 

  Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian ketiga yang 

 menyanggupi pihak berpiutang (kreditur) bahwa ia menanggung 

 pembayaran suatu utang bila ia berutang tidak menepati kewajibannya. 
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c. Credietverband 

  Credietverband adalah semacam hipotek yang berlaku atas adat 

 apabila dijadikan jaminan.  

Menurut Teguh Pudjo Muljono (1994),  jenis-jenis jaminan kredit dapat 

dilihat dari berbagai sudut yaitu 

a. Dilihat dari pemilik barang jaminan itu sendiri 

1) Berupa kekayaan dari si debitur yang bersangkutan. 

2) Berupa kekayaan dari pihak ketiga lainnya yang digunakan untuk 

menjamin kredit yang diperoleh si debitur tersebut. 

b. Dilihat dari status kekayaan tersebut di dalam suatu perusahaan  

1) Berupa current assets, antara lain berupa piutang, stock persediaan 

barang-barang yang diperdagangkan, barang setengah jadi, bahan 

baku dan lain-lain. 

2) Berupa fixed assets yaitu kekayaan atau alat proteksi dari debitur 

yang bersangkutan seperti tanah, bangunan, alat produksi, alat 

transportasi dan lain-lain. 

c. Dilihat dari ujud jaminan itu sendiri 

1) Jaminan dalam bentuk tangible assets yaitu barang-barang yang 

ada ujudnya secara fisik. 

2) Jaminan dalam bentuk intangible assaets yaitu jaminan kredit yang 

tidak ada ujudnya secara fisik. 
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d. Dilihat dari fungsinya dalam kegiatan perkreditan yang bersangkutan 

1) Jaminan utama yaitu barang yang diperoleh (dibeli) dengan kredit 

yang bersangkutan dan kemudian dijaminkan kepada bank 

kembali. 

2) Jaminan tambahan yaitu barang jaminan lainnya diluar yang 

dibiayai dengan kredit tersebut dengan maksud sebagai alat 

pengamanan terhadap kredit yang telah ditarik oleh debitur. 

e. Dilihat dari jumlah kreditur 

1) Jaminan tunggal yaitu suatu kekayaan hanya ada pengikatan 

jaminan dengan suatu bank saja. 

2) Jaminan gabungan yaitu diikat sebagai barang jaminan beberapa 

kreditur secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri oleh 

masing-masing kreditur yang bersangkutan. 

f. Dilihat dari kestabilan barang jaminan 

1) Jaminan yang akan mengalami penurunan nilai rupiahnya dari 

waktu ke waktu. 

2) Jaminan yang akan mengalami kenaikan nilai rupiahnya dari waktu 

ke waktu. 

g. Dilihat dari penguasaan barang jaminan 

1) Jaminan yang secara fisik dikuasai oleh bank dan disimpan dalam 

gudang atau dalam khasanah bank. 
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2) Jaminan yang secara fisik dikuasai dan digunakan kembali oleh 

pihak debitur yaitu terutama jaminan utama yang diikat oleh bank 

dengan cara fiducia. 

h. Dilihat dari risiko barang jaminan 

1) Kekayaan yang mempunyai resiko tinggi. 

2) Kekayaan yang tidak mengandung resiko tinggi, oleh karenanya 

tidak perlu ditutup asuransinya. 

i. Dilihat dari sudut yuridisnya 

1) Jaminan kebendaan yang dapat berupa benda bergerak dan tidak 

bergerak. 

2) Jaminan bukan kebendaan atau jaminan perorangan. 
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B. PEMBAHASAN 

Sistem Pemberian Kredit Pada PPK 

 Kredit merupakan jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada 

orang lain dengan tujuan untuk memperolehnya kembali. Sehingga sistem 

pemberian kredit merupakan rangkaian dari cara atau prosedur pemberian kredit 

mulai dari pengajuan kredit, penelitian kredit, pencairan kredit sampai pada 

pelunasan pinjaman (angsuran) yang nantinya akan membentuk suatu sistem yang 

saling berurutan dan berkaitan erat dalam pelaksanaan pemberian kredit. 

 Pemberian kredit pada PPK ditujukan untuk kegiatan simpan pinjam bagi 

kelompok perempuan (SPP) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan 

dengan aktivitas pengelolaan dana pinjaman. Hal itu disebabkan karena dalam 

pelaksanaan PPK sebelumnya, kegiatan simpan pinjam oleh kelompok perempuan 

menunjukkan tingkat pengembalian yang relatif lebih baik dibandingkan dengan 

kelompok campuran atau kelompok laki-laki. 

1. Fungsi Yang Terkait 

  Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem pemberian kredit pada PPK yaitu 

sebagai berikut ini. 

a. Fungsi Sosialisasi 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi yaitu 

memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai PPK tentang  

tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, pendanaan, proses dan prosedur dalam 

pelaksanaan PPK kepada masyarakat sebagai penerima program maupun 

kelompok masyarakat lainnya serta kepada para pelaku dan instansi atau 
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lembaga pendukung PPK di semua tingkatan. Fungsi sosialisasi ini 

dilakukan oleh semua pelaku-pelaku PPK baik di tingkat kecamatan 

maupun di tingkat desa dan masyarakat. 

b. Fungsi Penggalian Gagasan 

Fungsi ini bertanggung jawab terhadap penggalian gagasan dari 

masyarakat yaitu mengajak masyarakat untuk mengemukakan dan 

membahas permasalahan yang ada di masyarakat yang menyangkut 

kepentingan umum dengan tidak mengabaikan masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat miskin yang ada di dusun / desa, yang kemudian dituangkan 

dalam gagsan kegiatan berdasarkan masalah-masalah yang ada. Fungsi 

penggalian gagasan ini dilakukan oleh kepala desa, FK (Fasilitator 

Kecamatan), dan FD (Fasilitator Desa ). 

c. Fungsi Penulisan Proposal Usulan Kegiatan 

Fungsi ini bertanggung jawab terhadap penulisan proposal usulan 

kegiatan. Gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang telah disepakati dan 

diputuskan dalam musyawarah desa II dicatat secara sistematis sehingga 

memudahkan untuk diperiksa kelayakannya oleh tim verifikasi sebelum 

dibahas dalam musyawarah antar desa I (MAD II). Fungsi ini dilakukan 

oleh Tim Penulis Usulan (TPU) dan dibantu oleh FD (Fasilitator Desa) 

dan Ketua TPK. 

d. Fungsi Pemeriksaan (Fungsi Verifikasi) 

Fungsi pemeriksaan atau verifikasi bertanggung jawab terhadap 

pemeriksaan proposal usulan kegiatan yaitu memeriksa apakah semua 
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usulan yang akan dibahas dalam musyawarah antar desa II (MAD II) telah 

memenuhi syarat atau kriteria yang sudah ditentukan dan melakukan 

survey ke lapangan serta melakukan dialog dengan masyarakat secara 

langsung. Selanjutnya tim verifikasi mambuat rekomendasi kepada MAD 

II sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Fungsi 

pemeriksaan atau verifikasi ini dilakukan oleh tim verifikasi dan KM kab. 

e. Fungsi Pemberi Keputusan Kredit 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk memberikan keputusan atas 

permohonan kredit yang diajukan. Keputusan ini diambil berdasarkan 

musyawarah dan juga memperhatikan atas hasil rekomendasi dari tim 

verifikasi. Fungsi pemberi keputusan kredit berada ditangan masyarakat 

yang hadir dalam musyawarah yaitu dalam MAD II yang dibantu oleh para 

pelaku-pelaku PPK. 

f. Fungsi Keuangan 

Fungsi keuangan bertanggung jawab terhadap pencairan dana 

kepada penerima manfaat serta melayani dalam proses pengangsurannya. 

Fungsi ini kemudian mencatat setoran dan pengeluaran yang telah 

dilakukan pada buku kas harian serta membuat laporan keuangan. Fungsi 

keuangan ini juga merangkap sebagai fungsi akuntansi yaitu mencatat 

semua transaksi-transaksi berdasarkan kartu kredit anggota kelompok SPP, 

bukti angsuran dan kwitansi angsuran. Fungsi keuangan ini dilakukan oleh 

TPK dan UPK yaitu bendahara TPK dan bendahara UPK. 
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2. Dokumen Yang Digunakan 

 Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit pada 

PPK yaitu sebagai berikut ini. 

a. Berita Acara Pertemuan / Musyawarah 

 Formulir ini merupakan dokumen yang berisi tentang hasil dari 

setiap musyawarah baik yang dilakukan di tingkat kecamatan maupun di 

tingkat desa.  

b. Daftar Gagasan 

 Formulir ini merupakan dokumen yang berisi tentang gagasan dari 

setiap anggota kelompok di tingkat dusun. 

c. Rekapitulasi Gagasan Kelompok (Perempuan) 

 Formulir ini merupakan dokumen yang berisi tentang semua 

gagasan dari kelompok khusunya kelompok perempuan. 

d. Daftar Usulan Desa 

 Formulir ini merupakan dokumen yang berisi tentang daftar usulan 

desa dari hasil musyawarah desa II yang selanjutnya akan 

dimusyawarahkan pada musyawarah antar desa II (MAD II). 

e. Proposal Usulan Kegiatan 

 Proposal usulan kegiatan ini merupakan uraian tentang jenis usulan 

kegiatan yang berisi tentang: 

1) uraian singkat, padat dan jelas yang dapat menggambarkan latar 

belakang, alasan dan tujuan dari kegiatan yang diusulkan, 

2) siapa yang mengusulkan, 
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3) ukuran atau volume kegiatan, 

4) lokasi atau tempat usulan kegiatan yang dilaksanakan, 

5) uraian singkat, padat dan jelas tentang manfaat yang dapat diambil dari 

hasil kegiatan yang akan dilaksanakan, 

6) uraian singkat, padat dan jelas tentang kesanggupan swadaya 

masyarakat, dan 

7) nama dan tanda tangan semua anggota TPU menyetujui ketua TPK 

sebagai penanggung jawab operasional dan mengetahui kepala desa. 

 Proposal usulan kegiatan ini juga terdapat lampiran-lampiran yang 

terdiri atas data-data pendukung dari pokok usulan. 

f. Formulir Verifikasi Usulan 

 Formulir ini merupakan dokumen yang dibuat oleh tim verifikasi 

yang berisi tentang penilaian atau pemeriksaan terhadap proposal usulan 

kegiatan. 

g. Daftar Usulan Kegiatan Yang Akan Didanai 

 Formulir ini merupakan dokumen yang berisi tentang daftar usulan 

kegiatan dari masing-masing desa yang akan didanai dari dana PPK. 

h. Surat Penetapan  Camat (SPC) 

 Formulir ini merupakan surat yang ditanda tangani oleh camat 

yang berisi tentang alokasi dana untuk masing-masing desa berdasarkan 

hasil musyawarah antar desa II (MAD II). 
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i. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) 

 Formulir ini merupakan surat perjanjian pemberian bantuan antara 

UPK dan TPK dengan diketahui oleh camat dan masing-masing kepala 

desa. 

j. KW 

 Formulir ini merupakan dokumen yang digunakan pada saat UPK 

menyerahkan dana ke TPK sebelum diserahkan ke kelompok. Formulir ini 

dibuat rangkap dua yaitu lembar 1untuk pihak TPK dan lembar 2 untuk 

UPK. 

k. Surat Perjanjian Kredit 

 Formulir ini merupakan surat perjanjian antara anggota kelompok 

penerima dana dengan pihak PPK. 

l. Kartu Kredit Anggota Kelompok SPP (Kitir Pinjaman) 

 Formulir ini merupakan dokumen yang digunakan bagi kelompok 

pada saat membayar angsuran ke bendahara TPK. Kartu kredit anggota 

kelompok SPP ini dipegang oleh masing-masing ketua kelompok. 

m. Kwitansi Angsuran / Bukti angsuran 

 Formulir ini merupakan dokumen yang dibuat oleh bendahara TPK 

apabila kelompok membayar angsuran ke TPK. Kwitansi ini disobek, 

lembar 1 diserahkan ke kemompok yaitu ketua kelompok dan lembar 2 

dugunakan sebagai arsip yang berfungsi sebagai dasar pencatatan pada 

buku kas harian. 
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n. Kartu Kredit SPP 

 Formulir ini merupakan dokumen yang digunakan oleh bendahara 

UPK apabila bendahara TPK menyetor uang ke UPK. 

o. Bukti Angsuran 

 Formulir ini merupakan dokumen yang dibuat oleh bendahara UPK 

apabila bendahara TPK menyetor uang ke UPK. Bukti angsuran ini dibuat 

rangkap dua yaitu lembar 1 diserahkan ke bendahara TPK dan lembar 2 

digunakan sebagai arsip yang berfungsi sebagai dasar untuk pencatatan 

pada buku kas harian. 

 

3. Catatan Akuntansi Yang Digunakan 

  Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit yaitu 

sebagai berikut ini. 

a. Buku Kas Harian 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat keluar masuknya 

uang. Pencatatan ini dilakukan baik oleh bendahara TPK dan bendahara 

UPK. 

b. Buku Kas Bulanan 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk merekap dari buku kas 

harian. Pencatatan ini dilakukan oleh bendahara TPK. 

c. Buku Angsuran Kelompok 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat angsuran dari 

kelompok. Pencatatan ini dilakukan oleh bendahara TPK. 
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d. Buku Bank 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat apabila melakukan 

penyetoran dan pengambilan uang di bank. Pencatatan ini dilakukan oleh 

bendahara UPK. 

 

4. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem  

a. Prosedur Permohonan Kredit 

  Prosedur permohonan kredit pada PPK yaitu melalui forum-forum 

musyawarah sebagai berikut ini. 

1) Musyawarah Antar Desa I (MAD I) 

  MAD I adalah suatu forum di tingkatkan kecamatan yang dihadiri 

oleh wakil dari desa-desa untuk mendapatkan penjelasan tentang PPK 

meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan 

prosedur yang dilakukan. Selain itu untuk menentukan kesepakatan-

kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PPK dan memilih serta 

menyepakati ketua dan sekretaris musyawarah yang akan bertugas 

hingga akhir PPK. 

2) Musyawarah Desa I (Musbangdes I) 

  Musbangdes I merupakan forum pertemuan musyawarah desa yang 

di laksanakan setelah MAD I. Forum ini masih bagian dari kegiatan 

sosialisasi PPK di desa yaitu memperkenalkan PPK kepada BPD, 

aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum di 

desa serta pemilih pengurus TPK dan Fasilitator Desa (FD). 
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3) Sosialisasi dan Penggalian gagasan 

 Proses sosialisasi dan penggalian gagasan merupakan tahap 

memperkenalkan PPK kepada kelompok-kelompok masyarakat yaitu 

kelompok laki-laki, perempuan, atau campuran. Pada proses 

penggalian gagasan, FD mengajak peserta untuk mengemukakan dan 

membahas permasalahan yang ada di dusun / desa yang menyangkut 

kepentingan umum dengan tidak mengabaikan masalah yang dihadapi 

oleh kelompok masyarakat miskin yang ada di dusun / desa, kemudian 

peserta mengungkapkan gagasan kegiatan berdasarkan masalah-

masalah yang ada. Setelah itu mendiskusikan urutan prioritas kegiatan 

untuk selanjutnya diusulkan ke musyawarah khusus perempuan. 

Gagasan-gagasan prioritas tersebut kemudian dituliskan pada daftar 

gagasan. 

4) Musyawarah Khusus Perempuan 

 Musyawarah khusus perempuan merupakan pertemuan di tingkat 

desa yang hanya dihadiri oleh perempuan untuk membahas gagasan-

gagasan yang berasal dari kelompok-kelompok perempuan. FD 

membacakan gagasan-gagasan unggulan yang didapat dari sosialisasi 

dan penggalian gagasan di kelompok perempuan. Kemudian peserta 

menyepakati usulan kegiatan sebagai usulan perempuan yang akan 

diajukan ke MAD II berdasarkan kriteria prioritas usulan dan FD 

menuliskan hasil kesepakatan tersebut pada formulir rekapitulasi 

gagasan kelompok perempuan. Selain itu juga diadakan pemilihan tiga 
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wakil perempuan yang dianggap mampu menyampaikan aspirasi 

perempuan, khususnya yang berkaitan dengan usulan yang akan 

diajukan untuk hadir dalam musyawarah antar desa II (MAD II). 

5) Musyawarah Desa II (Musbangdes II) 

 Musyawarah Desa II merupakan tahap penetapan usulan-usulan 

desa yang akan diajukan ke MAD II meliputi pembacaan dan 

pengesahan usulan-usulan hasil kesepakatan musyawarah, kecuali 

untuk hasil kesepakatan musyawarah khusus perempuan tanpa dibahas 

kembali oleh forum Musbangdes II. Kemudian FD menuliskan usulan 

hasil musyawarah khusus perempuan yang telah disahkan pada daftar 

usulan desa yang sudah disediakan. Selain itu, dalam Musbangdes II 

ini dilakukan pemilihan dan penetapan tiga orang sebagai anggota Tim 

Penulis Usulan (TPU) yang akan bersama-sama dengan FD dan ketua 

TPK menyusun usulan atau proposal kegiatan yang telah ditetapkan 

dan disyahkan dalam Musbangdes II. 

 

b. Penelitian Pinjaman 

  Prosedur penelitian pinjaman pada sistem pemberian kredit pada 

PPK dilakukan oleh tim verifikasi terhadap proposal usulan kegiatan yang 

telah diusulkan oleh semua desa. Proses verifikasi dilakukan dalam lima 

tahapan yang memerlukan waktu kurang lebih tiga sampai empat minggu 

tergantung dari banyaknya usulan desa dan sangat dipengaruhi oleh 

kesiapan tim, efektifitas kerja tim dan kondisi geografis. 
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 Adapun lima tahapan proses verifikasi sebagai berikut ini. 

1) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan 

 Pemeriksaan terhadap dokumen usulan kegiatan meliputi: 

a). sesuai dengan keputusan Musbangdes II dan sudah ditandatangani 

oleh ketua TPK dan Kepala Desa, 

b). tidak termasuk jenis kegiatan yang masuk dalam daftar larangan, 

c). ada salinan berita acara keputusan musyawarah desa khusus 

perempuan untuk menyepakati usulan dari perempuan, 

d). ada salinan berita acara keputusan Musbangdes II, 

e). ada daftar usulan desa yang ditetapkan dalam MAD II, 

f). ada data umum desa yang menggambarkan atau mencantumkan 

jumlah penduduk desa, penduduk miskin, luas wilayah dan pelaku 

PPK, 

g). ada sketsa peta desa dengan menunjukkan lokasi kegiatan, dan 

h). ada daftar penulis manfaat beserta tanda tangan atau cap jari. 

2) Pengecekan kembali oleh KM Kab. 

 KM Kab. memeriksa kembali semua dokumen usulan dan 

mempelajari catatan dan rekomendasi yang telah diberikan oleh tim 

verifikasi. 

3) Pemeriksaan lapangan (kunjungan lapangan) 

 Berdasarkan hasil catatan pada waktu pemeriksaan dokumen dan 

mengecekan ulang oleh KM Kab. dan tim verifikasi melakukan 

kunjungan lapangan ke desa-desa. Pemeriksaan lapangan dilakukan 
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dengan metode atau cara observasi atau pengamatan langsung dan 

wawancara dengan masyarakat pengusul. 

4) Dialog dengan masyarakat 

 Selesai melakukan wawancara dengan masyarakat dan pengamatan 

langsung, selanjutnya tim verifikasi melakukan dialog dengan 

masyarakat pengusul dan anggota masyarakat desa lainnya. Melalui 

dialog ini, diharapkan terjadi interaksi aktif antara masyarakat dengan 

tim verifikasi melalui forum tanya jawab. Masyarakat dapat memberi 

tanggapan dan masukan atau upaya perbaikan terhadap kekurang 

lengkapan usulannya sebelum tim verifikasi membuat 

rekomendasinya. 

5) Pembuatan rekomendasi 

 Semua anggota tim verifikasi merangkum hasil dari pemeriksaan 

terhadap dokumen maupun pemeriksaan langsung ke lapangan. 

Selanjutnya dibuatkan kesimpulan sebagai rekomendasi yang akan 

diberikan terhadap semua usulan kegiatan yang telah diverifikasi dan 

ditanda tangani oleh semua anggota tim verifikasi. Hasil dari verifikasi 

di catat dalam formulir verifikasi usulan. 

Setelah diadakannya verifikasi, kemudian diselenggarakan forum 

musyawarah sebagai berikut ini. 

1) Musyawarah Antar Desa II (MAD II) 

 Dalam forum MAD II ini, merupakan tahapan penyusunan dan 

penetapan urutan  atau peringkat usulan yaitu presentasi laporan tim 
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verifikasi. Ketua tim verifikasi membacakan hasil rekomendasi 

terhadap usulan-usulan desa yang masuk, kemudian peserta memberi 

tanggapan atau pertanyaan terhadap rekomendasi tim verifikasi. 

Setelah itu peserta diminta untuk menyepakati usulan yang akan 

dibahas dalam diskusi kelompok dengan memperhatikan rekomendasi 

dari tim verifikasi. Hasil pembahasan dan pembuatan peringkat di 

masing-masing kelompok selanjutnya diplenokan dan dipilih untuk 

prioritas usulan kegiatan yang akan didanai dari dana PPK dan ditulis 

pada formulir daftar usulan yang akan didanai PPK. 

2) Musyawarah Antar Desa III (MAD III) 

 MAD II merupakan pertemuan di tingkat kecamatan yang 

membahas dan menetapkan jenis kegiatan yang akan didanai oleh PPK 

berikut besarnya dana. Kemudian dibuat Surat Penetapan Camat 

(SPC), Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), dan nomor 

rekening sebagai syarat yang diajukan ke KPKN (Komite Pelayanan 

Perbendaharaan Negara) yang berkaitan dengan penyaluran dana PPK. 

3) Musyawarah Desa III (Musbangdes III) 

 Dalam Musbangdes III merupakan tahap mensosialisasikan 

kembali hasil penetapan alokasi dana PPK yang diputuskan dalam 

MAD II. 
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c. Pencairan Kredit 

  Sebelum pencairan dana ke desa dilakukan, maka dibuat Surat 

Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK dan TPK dengan 

diketahui oleh camat dan masing-masing kepala desa serta Surat 

Penetapan Camat (SPC). 

  Pencairan dana PPK adalah aliran dana PPK dari rekening kolektif 

desa yang diadministrasikan oleh UPK pada bank pemerintah setempat 

dan akan disalurkan ke kelompok masyarakat penerima dana melalui TPK 

sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan dalam jangka waktu 

tertentu. 

 Pada tahap pencairan dana ini dilakukan oleh bendahara UPK dan 

bendahara TPK kepada ketua kelompok. Kemudian bendahara TPK 

menyerahkan kwitansi sebagai bukti pencairan dana kepada ketua 

kelompok, setelah itu masing-masing anggota kelompok menandatangani 

Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) yang telah disediakan oleh 

UPK sesuai dengan besarnya pinjaman anggota. 

 

d. Pelunasan Pinjaman 

  Cara pelunasan pinjaman pada PPK yaitu sebagai berikut ini. 

1) Setiap anggota kelompok membayar angsuran ke ketua kelompok 

dengan bunga 2% per bulan (bunga tetap). 

2) Ketua kelompok membayar angsuran ke bendahara TPK dengan bunga 

1,5% per bulan (bunga tetap). 
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3) Bendahara TPK membayar angsuran ke bendahara UPK dengan bunga 

1% per bulan (bunga tetap). 

 

5. Bagan Alir atau Flowchart  

Untuk menggambarkan lebih jelas jaringan prosedur pemberian kredit 

pada PPK ini dapat digunakan bagan alir atau flowchart. Bagan alir tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Prosedur Permohonan Kredit 

Fungsi Sosialisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1. Bagan Alir Prosedur Permohonan Kredit 
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Fungsi Penggalian Gagasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.2. Bagan Alir Prosedur Permohonan Kredit (Lanjutan) 
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Gambar 1.3. Bagan Alir Prosedur Permohonan Kredit (Lanjutan) 
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Fungsi Penulisan Proposal Usulan Kegiatan 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1.4. Bagan Alir Prosedur Permohonan Kredit (Lanjutan) 
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Prosedur Penelitian Kredit 
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Gambar 1.5. Bagan Alir Prosedur Penelitian Kredit 
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Fungsi Pemberi Keputusan Kredit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Gambar 1.6. Bagan Alir Prosedur Penelitian Kredit (Lanjutan) 
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Gambar 1.7. Bagan Alir Prosedur Penelitian Kredit (Lanjutan) 
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Prosedur Pencairan Kredit 
Fungsi Keuangan 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.8. Bagan Alir Prosedur Pencairan Kredit  
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Gambar 1.9. Bagan Alir Prosedur Pencairan Kredit (Lanjutan) 
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Prosedur Pelunasan Angsuran 
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Gambar 1.10. Bagan Alir Prosedur Pelunasan Angsuran 
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Gambar 1.11. Bagan Alir Prosedur Pelunasan Angsuran (Lanjutan) 
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BAB III 

TEMUAN 

 

A. KELEBIHAN 

1. Sistem pemberian kredit pada PPK sudah dilakukan dengan sistem 

pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat turut dilibatkan secara 

langsung dalam tahap-tahap PPK mulai dari sosialisasi, penggalian 

gagasan sampai dengan proses pengambilan keputusan atas kredit yang 

akan diberikan dengan dibantu oleh pelaku-pelaku PPK.  

2. Fasilitator Desa (FD) turut serta mendampingi mulai dari sosialisasi di 

tingkat dusun sampai dengan perumusan usulan kegiatan hingga 

membantu TPU (Tim Penulis Usulan) dalam penulisan proposal usulan 

kegiatan. 

3. Sudah ada pemisahan fungsi antara fungsi penulisan usulan dengan fungsi 

pemeriksaan atau fungsi verifikasi yaitu fungsi penulisan usulan dilakukan 

oleh TPU dan fungsi pemeriksaan atau fungsi verifikasi dilakukan oleh tim 

verifikasi. 

4. Dengan adanya bendahara di tingkat desa (bendahara TPK) memudahkan 

bagi kelompok melakukan pembayaran angsuran, sehingga tidak perlu 

melakukan pembayaran angsuran ke kecamatan (bendahara UPK). 

5. Sudah ada komite atau badan pengawas yang melakukan pengawasan 

terhadap UPK selaku unit pengelola keuangan dan sudah ada audit yang 
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dilakukan secara berkala untuk memeriksa catatan keuangan UPK, TPK 

dan kelompok. 

6. Untuk mendapatkan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung 

jawabnya, PPK mengadakan seleksi dan mengadakan pelatihan-pelatihan. 

 

B. KELEMAHAN 

1. Belum adanya pemisahan fungsi antara fungsi keuangan dan fungsi 

akuntansi, dimana fungsi keuangan bertugas untuk mencairkan dana kredit 

serta proses pengangsurannya, sedangkan fungsi akuntansi bertugas untuk 

mencatat semua transaksi dan membuat laporan keuangan. 

2. Belum adanya struktur organisasi yang jelas. 

3. Pada formulir kwitansi angsuran / bukti angsuran yang dibuat oleh 

bendahara TPK dan bukti angsuran yang dibuat oleh bendahara UPK, 

belum bernomor urut tercetak yang dapat memudahkan dalam pencatatan 

dan penelusuran ke buku kas harian. 

4. Tidak adanya agunan atau jaminan kredit, sehingga dapat menyebabkan 

adanya kredit macet. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

  Dari penelitian yang dilakukan terhadap Sistem Pemberian Kredit Pada 

PPK, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut sudah cukup  baik walaupun 

masih terdapat beberapa kelemahan. Selain itu, sistem yang diterapkan sudah 

sesuai dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat, ada sebagian fungsi yang 

pemisahaannya belum tegas, dokumen yang memadai dan catatan akuntansi 

yang andal dapat mendukung tercapainya suatu sistem yang baik. 

 

B. REKOMENDASI 

1. Diadakan pemisahan fungsi antara fungsi keuangan dan fungsi akuntansi 

agar tidak terjadi penyelewengan atau kecurangan. 

2. Sebaiknya terdapat agunan atau jaminan agar tidak terjadi kredit macet. 

3. Sebaiknya dibuat struktur organisasi yang jelas untuk menunjukkan 

tanngung jawab fungsional untuk melaksanakan kegiatan. 

4. Pada formulir kwitansi angsuran / bukti angsuran yang dibuat oleh 

bendahara TPK dan bukti angsuran yang dibuat oleh bendahara UPK, 

harus bernomor urut tercetak agar memudahkan penelusuran dan proses 

pertanggungjawaban untuk menjegah terjadinya kecurangan. 
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5. Pada saat melakukan verifikasi, hendaknya Tim Verifikasi bersikap 

obyektif terhadap setiap usulan kegiatan yang diajukan masing-masing 

desa. 

6. Fasilitator desa hendaknya senantiasa mendampingi masyarakat dalam 

proses sosialisasi sampai dengan merumuskan usulan kegiatan, karena 

keberhasilan usahanya antara lain ditentukan pada saat penentuan jenis 

kegiatan yang akan diusulkan. 
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