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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Lembaga    keuangan memiliki peran yang    sangat    penting    dalam 

pembangunan  perekonomian  suatu  negara.  Di  Indonesia  sendiri,  

perkembangan perekonomian  tidak  bisa dilepaskan  dari  besarnya  peranan 

lembaga  keuangan.  Lembaga  keuangan  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  

lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.1 

Lembaga keuangan bank selanjutnya di sebut perbankan menurut Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Perbankan yaitu ; 

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usaha.”2 

Lembaga keuangan bank adalah adalah lembaga keuangan yang 

menghimpun dana secara langsung dari masyarakat, rumah tangga, perusahaan, 

ataupun pemerintah sehingga sebagian besar sekuritas sekundernya berupa giro, 

tabungan, atau deposito berjangka, yang termasuk lembaga keuangan bank di 

Indonesia yaitu Bank Umum, dan Bank Perkreditan Desa. 

Lembaga  keuangan bank merupakan  semua  perusahaan  ataupun institusi  

keuangan  yang  kegiatan  utamanya  adalah  meminjamkan  sejumlah  uang yang 

                                                           
1 Triandaru dan Totok, 2009, Lembaga Keuangan Indonesia, Jakarta, Lembaga Pengembangan 

Perbankan Indonesia, Hlm 05 
2 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Perbankan. 
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disimpankan pada mereka .Badan-badan ini mendorong masyarakat untuk 

membuat simpanan atau tabungan dan kemudian tabungan yang dikumpulkan   

tersebut   dipinjamkan   kembali   kepada   individu-individu   dan perusahaan-

perusahaan   yang membutuhkan.   Sebagian   lagi   digunakan   untuk membeli 

saham - saham berbagai perusahaan.  Sektor   perbankan   merupakan   bagian   

penting   dari   infrastruktur   untuk kinerja  kebijakan  ekonomi makro  dan  

moneter  yang  kuat  di tingkat  nasional. 3 

Lembaga keuangan non bank (LKNB) atau lembaga keuangan bukan bank 

(LKKB) merupakan lembaga yang tidak diperbolehkan mengumpulkan dana 

dalam bentuk deposito dari masyarakat.Lembaga yang termasuk lembaga 

keuangan non bank di Indonesi yaitu terdiri dari Lembaga pembiayaan 

pembangunan, Perusahaan Asuransi, Koperasi Simpan Pinjam, Perum 

Pegadaian, Lembaga Dana Pensiun. 4 

Selain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank terdapat 

pula Lembaga Keuangan Mikro yang mana di Indonesia banyak berkembang 

lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan 

yang banyak membantu kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu 

dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah 

banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya 

masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah sesuai dengan Undang-

                                                           
3 Sukirno, 2001, Lembaga Keuangan Spesifik, Jakarta,Hlm199. 
4 I Gede Made Gandhi Dwinata, Eksistensi lembaga perkreditan desa setelah dikeluarkannya 

undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, (Hukum Bisnis Fakultas 

Hukum Universitas Udayana). 
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 

ayat (1) menegaskan bahwa  

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan” 

Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang 

menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil 

sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya 

difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Lembaga 

keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM). 

Selain itu Lembaga Keuangan Mikro berupaya mendorong pemberdayaan 

masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang 

komprehensif dari lembaga keuangan.  Selama ini UMKM terkendala akses 

pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di 

masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank 

yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan 

masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga 

tersebut  dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM 

tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam 

rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada 

8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Lembaga Keuangan Mikro dijelaskan: 
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“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah 

lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa 

pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman 

atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, 

pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan 

usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”5 

Lembaga Keuangan Mikro lebih fokus pada perekonomian di pedesaan 

yang masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku 

utamanya adalah petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil 

pertanian. Masalah yang biasanya dihadapi adalah permasalahan klasik yaitu 

kurangnya ketersediaan modal.  Kelangkaan modal bisa terjadinya siklus mata 

rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang sulit diputus.6 

Bentuk badan hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Lembaga Keuangan Mikro yaitu  : 

a. Koperasi; atau 

b. Perseroan Terbatas.”7 

Penyusunan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro ini bertujuan: 

1. mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan 

rendah untuk memperoleh Pinjaman/Pembiayaan mikro; 

                                                           
5 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro 
6 Devi Jayanthi, Ni Made, 2012, Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam Praktek 

Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta, hal.63. 
7 Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro 
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2. memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin 

dan/atau berpenghasilan rendah 

3. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin 

dan/atau berpenghasilan rendah. 

Salah satu lembaga yang bergerak untuk mengentas kesulitan di desa dan di 

bentuk oleh masyarakat desa itu sendiri salah satunya yaitu Lembaga Perkreditan 

Desa yang mana LPD merupakan  badan  usaha  keuangan  milik  desa adat dan 

melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa adat. LPD merupakan  salah  

satu  aset  dan  sumber  pendapatan  desa  adat  sehingga  memerlukan  

pengelolaan yang baik oleh pengurus dan badan pengawas. Secara umum LPD 

bertujuan  meningkatkan  taraf  hidup  warga  desa  serta  melestarikan  

keberadaan  desa adat. LPD   menjalankan   fungsinya   dalam   bentuk   usaha - 

usaha pemupukan  modal.  Mengingat  pentingnya LPD  dalam  menujang  

perekonomian masyarakat  desa  maka  LPD  perlu  mendapatkan  perhatian  

lebih  dari  semua  lapisan masyarakat. 8 

Perhatian   terhadap   LPD   tidak   terlepas   dari   kemampuan   dalam 

memperoleh laba, selain itu Lembaga Perkreditan Desa membutuhkan dasar 

hukum yang dapat mempertahankan adanya Lembaga ini, terdapat peraturan di 

Indonesia sendiri mengatur Lembaga perkreditan Desa diantaranya Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi: 

“Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih 

Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), 

                                                           
8 Darsana, 2010,Lembaga Perkreditan Desa Bali, Bali, hlm 2 
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Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga 

Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan / atau 

lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status 

sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan 

memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah”9 

Di dalam Undang-undang Perbankan dinyatakan bahwa Lembaga 

Perkreditan Desa berubah statusnya menjadi Bank Perkreditan Desa yang 

nantinya di awasi secara langsung oleh negara dan bukan lagi di sepenuhnya 

dikelolah oleh desa, tetapi terjadi pendapat yang tidak sama pada Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yaitu : 

“Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga 

sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui 

keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-

Undang ini” 10 

Didalam  Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Lembaga Perkreditan Desa di akui keberadaannya sebagai 

Lembaga milik desa adat. 

Dari kedua Undang-Undang ini antara perbankan dan Undang-Undang 

Lembaga Keuangan Mikro terdapat perbedaan peraturan maka dari masalah ini 

perlu  mendapatkan perhatian yang sangat serius karena di satu pihak, undang - 

                                                           
9 Pasal 58 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 
10 Pasal 39 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. 
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undang ini memberi  ruang yang cukup kondusif bagi keberadaan dan aktivitas 

LPD, tetapi di sisi lain pihak ada  beberapa hal yang justru menempatkan LPD 

pada posisi harus membenahi diri dengan sistem yang sesuai. Keharusan bagi 

LPD untuk berbenah menjadi Bank Perkreditan Rakyat.  

Dari ketentuan Pasal 39 ayat 3 ini dapat diketahui bahwa memang telah lahir 

era baru  bagi keberadaan LPD, yang patut direspon dengan cara tepat dan cepat 

selain adanya  ruang yang cukup kondusif bagi keberadaan dan aktivitas LPD. 11 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “Eksistensi Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) Yang di Bentuk Oleh Masyrakat Hukum Adat 

Dalam Perspektif Hukum”  

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan meneliti dari

fenomena permasalahan yang terjadi didalam masyarakat atas dasar tersebut 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang di bentuk 

oleh masyarakat hukum adat dalam perspektif hukum ? 

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang di

bentuk oleh masyarakat hukum adat dalam perspektif hukum.

11 Sumarta, I Ketut, 2014, Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali, Majelis Desa 

Pakraman Bali, Denpasar, hal. 7 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan tujuannya, penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dan 

dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan bahan bacaan bagi dunia 

pendidikan ilmu hukum di Indonesia. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan  

wawasan , pengalaman bagi penulis dalam  mengembangkan teori-

teori hukum didalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Bagi Lembaga Hukum dan Pendidikan 

Sebagai masukan yang membangun dalam meningkatkan kualitas 

lembaga hukum dan pendidikan yang ada,serta dapat  menjadi bahan 

ajar pada lembaga-lembaga  hukum dan pendidikan yang ada di 

indonesia. 

c. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan kontribusi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki 

penegakan hukum di Indonesia. 

d. Bagi Masyarakat 
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Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana bagi 

masyarakat untuk memperoleh pengetahuan terkait dengan 

Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang di bentuk oleh 

masyarakat hukum adat dalam perspektif hukum . 

E. KEGUNAAN PENULISAN 

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan 

dalam memecahkan suatu  masalah baik bagi penulis maupun orang-

orang atau instansi yang menerapkan hasil penelitian 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam membantu 

menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang nantinya 

akan diambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

 

F. METODE PENELITIAN 

Didalam melakukan penulisan skripsi Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis normatif yang dikenal pula sebagai pendekatan kepustakaan. 

Pendekatan yuridis normatif  yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi 

legis positivis.  Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma 

tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang 

berwenang. Penelitian ini menggunakan pendekatan perudang-undangan (statue 

approach), dan pendekatan kasus (case approach). Metode yang digunakan 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 
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Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, 

yakni melihat hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori hukum dan melihat 

kenyataan yang ada dalam masyarakat.12 

2. Jenis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai 

berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Data primer adalah : 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam  

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Teantang Lembaga 

Keuangan Mikro 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa 

Pakraman 

9. Peraturan Dearah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 

Lembaga Perkreditan Desa  

                                                           
12Pedoman Penulisan Hukum,  Fakultas Hukum UMM, 2012. hlm 18 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari semua publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu: 

buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum yang dipergunakan oleh 

penulis seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black’s Law Dictionary, 

dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Adapun bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan 

identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan 

sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan (library research) dalam penelitian ini 

dilakukan dengan membaca serta mengolah bahan-bahan hukum yang 

berkaitan dengan Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang di 

bentuk oleh masyarakat hukum adat dalam perspektif hukum. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara 

mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati 

membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk 
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memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Data dalam penelitian ini 

akan di analisa secara konten analisa , yakni bahan-bahan hukum baik yang 

berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas hukum, 

akan di kelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk di olah sehingga 

menjadi data berupa hasil penelitian terhadap analisis Eksistensi Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD) yang di bentuk oleh masyarakat hukum adat dalam 

perspektif hukum. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam empat bab 

dan masing-masing bab tersiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat didalamnya 6 sub bab. Yaitu latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penulisan/penelitian, kegunaan penulisan/penelitian, 

metodologi penulisan/penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

dalam bab ini berisi diskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin, atau 

pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, 

kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa 

secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II 

BAB IV PENUTUP 
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Dalam bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum dimana berisi 

tentang kesimpulan dan saran penulis terkait dengan permasalahan yang 

diangkat.13 

 

                                                           
13Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum UMM, 2016. 


