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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk 

ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi 

fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana 

dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman 

yang jauh di bawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak 

menentu. Masyarakat miskin di perkotaan, sering kali dianggap sebagai 

masyarakat miskin atau bodoh serta kurang sanggup mengembangkan segala 

usahanya sehingga perlu diberikan program pembangunan untuk membantu 

menanggulangi masalah tersebut. 

Penangggulangan kemiskinan akan menjadi salah satu upaya strategis 

untuk menjawab tantangan kesenjangan dan pemerataan yang dihadapi bangsa, 

yang diperlukan dalam menanggulangi kemiskinan bukan hanya bantuan 

ekonomi, melainkan juga upaya pemberdayaan masyarakat. Upaya 

pemberdayaan ini merupakan kebijakan yang memberikan kesempatan baik 

bagi masyarakat miskin untuk mengentaskan diri mereka sendiri. 

Pemberdayaan yang dimaksud bukan hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan 

pokok saja, melainkan bertujuan dengan adanya peningkatan kemampuan dan 

potensi diri masyarakat kota dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri dan 

keluarganya yang pada akhirnya masyarakat tidak bergantung (berdiri sendiri) 
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pada pemerintah, untuk lebih meningkatkan penanganan kemiskinan secara 

berkelanjutan, maka pemerintah mengeluarkan program yang sangat 

diharapkan dan terjamin kesinambungan yaitu Proyek Penanggulangan 

Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) pada tahun 2000 dengan berbagai bentuk 

aktivitas program yang diarahkan untuk mempercepat upaya mengurangi 

jumlah penduduk miskin yang ada diperkotaan.  

Program yang dibentuk oleh P2KP yaitu adanya lembaga pengelola 

yang coba dikonsep di tingkat kelurahan yang dinamakan BKM (Badan 

Keswadayaan Masyarakat). Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2007 

pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri yang merupakan pembaruan nama dari Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP).  

PNPM Mandiri merupakan mekanisme upaya penanggulangan 

kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi melalui proses pembangunan 

partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat 

miskin yang dapat ditumbuhkembangkan, sehingga mereka bukan sebagai 

obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. 

PNPM Mandiri lebih dimaksudkan untuk mengoptimalkan berbagai 

lapisan masyarakat, karena orang-orang yang terjun di dalamnya melibatkan 

unsur masyarakat sepenuhnya. Nilai positif yang hendak dicapai dari program 

ini salah satunya adalah kejujuran, yang sampai saat ini masih merupakan hal 

yang mudah diucapkan, tetapi sulit dalam pelaksanaannya.  
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Pelaksanaan PNPM sebagai program penanggulangan kemiskinan di 

perkotaan mempunyai sasaran perorangan ataupun keluarga miskin yang 

berada dalam satu wilayah administrasi pemerintah di tingkat kota, dan 

wilayah administrasi pemerintah yang dinamakan kelurahan. 

Pada pelaksanaannya PNPM masih sama dengan program P2KP 

dahulu, yaitu BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). BKM sendiri yang 

keberadaannya benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, terutama 

kelompok masyarakat miskin dan dapat mengakomodasikan seluruh aspirasi 

masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan kemiskinan masyarakat di 

wilayah kelurahan. BKM ini dirancang sebagai forum pengambilan keputusan 

tertinggi di tingkat kelurahan, terutama dalam menangani masalah kemiskinan 

dengan memanfaatkan secara optimal dana yang telah disediakan oleh PNPM. 

Setiap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan menerima modal 

yang bervariasi dimana dana tersebut dikelola oleh BKM yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Dana bantuan PNPM tersebut merupakan dana pinjaman yang 

disalurkan kepada masyarakat melalui Kelompok-kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) yang terdiri dari beberapa orang atau masyarakat yang 

memiliki latar belakang kehidupan yang sama seperti pedagang kecil dan dapat 

dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif, pembangunan prasarana dan 

sarana dasar lingkungan serta pengembangan sumberdaya manusia.  

Dana yang dialokasikan untuk masyarakat dalam proyek ini terbagi 

menjadi tiga yaitu pertama, berupa dana bantuan secara bergulir dengan bunga 
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rendah yang biasanya digunakan sebagai modal usaha. Kedua, dana hibah guna 

pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan untuk menciptakan 

adanya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Ketiga, dana 

bantuan hibah yang digunakan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan teknis 

dan manajerial atau semacam kursus. Penyaluran-penyaluran dana ini adalah 

sebagai stimulan dan pemberi semangat agar masyarakat miskin dapat kreatif, 

inovatif dan mempunyai keinginan untuk maju, tentunya dengan 

mengembangkan suatu usaha sehingga secara ekonomis mampu meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya. 

Sebagai suatu organisasi nirlaba, BKM lebih berorientasi pada visi dan 

misinya daripada untuk mencari keuntungan (laba). Keuntungan yang yang 

diperoleh BKM melalui UPK (Unit Pengelola Keuangan) selama menjalankan 

kegiatan-kegiatan akan didayagunakan kembali melalui pelaksanaan berbagai 

program kerja BKM. Sebagai unsur pengelola sumberdaya, khususnya 

keuangan BKM membentuk UPK (Unit Pengelola Keuangan) yang  

bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang di salurkan ke KSM 

(Kelompok Swadaya Masyarakat). UPK sebagai pengelola pinjaman bergulir 

mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional sesuai prinsip-prinsip 

pengelolaan pinjaman bergulir yang sehat dan bertanggung jawab ke BKM.   

Sebagai suatu organisasi nirlaba, BKM membutuhkan pengelolaan yang 

berbeda dengan organisasi profit dan pemerintahan. Pengelolaan BKM dan 

kriteria-kriteria pencapaian kinerja BKM tidak berdasar pada pertimbangan 

ekonomi semata, tetapi pada perbaikan dan peningkatan kehidupan komunitas 
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yang dilayaninya. Memberdayakan sesuai dengan konteks hidup dan potensi-

potensi kemanusiaannya. Sifat sosial dan kemanusiaan sejati merupakan ciri 

khas pelayanan dari BKM. 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

bagi sebuah organisasi. Pengukuran tersebut antara lain dapat digunakan 

sebagai dasar menyusun sistem imbalan atau sebagai dasar penyusun strategi 

organisasi dan dapat mengetahui baik buruknya keadaan keuangan suatu 

organisasi yang di analisis dengan alat-alat analisis keuangan. Hal ini sangat 

penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi 

perubahan lingkungan. Banyak alat pengukuran kinerja yang dapat digunakan, 

namun pada kasus kinerja keuangan BKM Tunjungsekar lebih mengacu pada 

analisis rasio dengan indikator-indikator yang sesuai dengan penetapan dalam 

modul pinjaman dana bergulir karena memiliki cakupan yang komprehensif.  

(Sumber: www.p2kp.org/.../files/modul.../Modul-Pinjaman-Dana-Bergulir.pdf). 

Analisis rasio merupakan bentuk atau cara umum yang digunakan 

dalam analisis laporan keuangan dengan kata lain di antara alat-alat analisis 

yang selalu digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan suatu 

perusahaan di bidang keuangan adalah analisis rasio keuangan. Hasil analisis 

rasio keuangan tersebut digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam 

suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan, kemudian 

juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya 

yang ada secara efektif (Kasmir, 2010: 104).  

http://www.p2kp.org/.../files/modul.../Modul-Pinjaman-Dana-Bergulir.pdf
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Sejak berdirinya BKM Tunjungsekar Di Kelurahan Tunjungsekar 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang pada tahun 2000-2006 dalam 

pengelolaan dana perguliran (keuangan) BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) 

yang telah diberikan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada KSM tersebut 

mengalami kemacetan. Puncaknya pada tahun 2007-2008 BKM Tunjungsekar 

mengalami kemacetan total. Hal ini bisa dilihat dari daftar pinjaman KSM yang 

macet diperoleh data tunggakan sebesar Rp 242.070.542 yang tidak dibayarkan 

oleh 83 KSM. 

(Sumber: BKM Tunjungsekar Malang).  

Ada banyak hal yang menyebabkan begitu besarnya dana tunggakan 

tersebut yang belum melunasi ketika di tagih, antara lain peminjam meninggal 

dunia dan pihak keluarga tidak bisa melunasi hutang dari peminjam, dana 

pinjaman digunakan KSM untuk kebutuhan pribadi yang tidak sesuai dengan 

kriteria peminjaman yang seharusnya digunakan unutk pengembangan usaha 

sehingga tidak bisa melunasinya,  KSM pindah tempat tinggal tanpa adanya 

pemberitahuan kepada pihak BKM, usaha yang dijalankan oleh KSM 

mengalami kebangkrutan sehingga tidak bisa melunasi angsuran pinjaman, ada 

KSM merasa sudah melakukan angsuran sebanyak 9 kali, tetapi pada kartu 

angsuran yang ada hanya tercatat 4 kali, sehingga KSM tersebut tidak mau 

melunasi sisa tunggakan yang seharusnya, selain itu juga ada angsuran 

pinjaman yang telah dibayarkan oleh anggota KSM ternyata tidak disetorkan 

oleh ketua KSM kepada pihak UPK.  
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Pada tahun 2009 – sekarang, BKM Tunjungsekar baru dapat beroperasi 

kembali dengan pengurus yang baru, namun aktivitas peminjaman BLM pada 

BKM Tunjungsekar dapat berjalan dengan normal (memulai dari awal) pada 

tahun 2010 – sekarang. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh pengurus baru 

telah berhasil menggali atau menagih piutang yang macet dan diperoleh hasil 

sebesar Rp 4.500.000. Hal ini disebabkan oleh kekurangpahaman masyarakat 

terhadap fungsi BKM. Selain hal tersebut, kinerja pengurus BKM yang lama 

belum optimal. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kinerja pengurus yang baru 

agar organisasi BKM berkembang ke arah yang lebih baik lagi. 

Hasil evaluasi sementara menunjukan bahwa ada beberapa hal yang 

mempengaruhi penurunan kinerja BKM adalah kredit macet dari tahun 

anggaran sebelumnya menyebabkan dana operasional kelembagaan mengambil 

dari modal awal, BKM belum tersosialisasikan (kurang dipahami masyarakat) 

terutama mengenai tugas pokok dan fungsinya. Banyak masyarakat yang 

meminjam dana (KSM) beranggapan bahwa dana PNPM merupakan dana 

hibah dari pemerintah yang tidak harus dikembalikan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk penulisan 

skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengeloaan Keuangan 

(UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tunjungsekar Malang.”  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang kinerja keuangan UPK BKM dalam melaksanakan tugas 
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dan fungsinya di Kelurahan Tunjungsekar Malang. Masalah penelitian 

tersebut dirumuskan dalam permasalahan penelitian “Bagaimanakah 

Kinerja Keuangan Pada Unit Pengeloaan Keuangan (UPK) BKM Tunjungsekar 

Malang?” 

 

C. Batasan Penelitian 

Untuk lebih terarah pembahasan selanjutnya, maka perlu adanya 

pembatasan masalah, agar permasalahan menjadi lebih jelas dan terfokus. 

Penelitian ini dibatasi pada peninjauan analisis kinerja keuangan Unit 

Pengelolaan Keuangan (UPK) pada BKM Tunjungsekar di peroleh dari data 

keuangan pada tahun 2010 dan 2011. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada UPK 

BKM Tunjungsekar pada tahun 2010 dan 2011. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi pengurus BKM Tunjungsekar 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif untuk 

membantu dalam perencanaan yang tepat dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana 

bergulir dari pemerintah. 
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b. Bagi KSM di BKM Tunjungsekar 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan 

gambaran sejauh mana perkembangan kinerja UPK BKM dari segi 

keuangan untuk pihak internal maupun pihak eksternal. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi peneliti 

selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


