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ABSTRAK 

 
 

Syarifah Alawiyyah, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Gerbangmastaskin (Studi Kasus 
Pada UPK-G Kota Banjarbaru). Ketua Pembimbing: Unti Ludigdo, Komisi 
Pembimbing: Aji Dedi Mulawarman 
 
Penelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Dana 
Gerbangmastaskin yang disalurkan dalam bentuk dana bergulir pada UPK Kota 
Banjarbaru, dengan mengungkap realitas yang terdapat pada UPK Gandaria dan 
UPK Serba Guna. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi kasus 
dengan paradigma interpretif. Penelitian ini menunjukkan akuntabilitas 
pengelolaan Dana Gerbangmastaskin sebagai pertanggung jawaban pengurus 
melalui pelaporan, moral dan kontrol sosial. Pengurus UPK mempersiapkan 
laporan penggunaan dana dan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas 
pelaporan UPK namun laporan keuangan hanya dibuat selama beberapa tahun 
terakhir dan tidak diberikan ke Sektap Kota. Kemudian secara moral pengurus 
UPK bertanggung jawab mengelola dana bergulir kepada pokmas berdasarkan 
tugas dan fungsinya namun terdapat ketidak efektifan pengurus UPK dan tidak 
ada pergantian pengurus, dan terdapat dana yang masih disalurkan oleh UPK 
kepada pokmas yang telah mandiri. Selanjutnya kontrol sosial yang diharapkan 
dapat menangani permasalahan pokmas terutama kemacetan kredit menjadi 
tidak maksimal karena lemahnya aturan tanggung renteng yang diterapkan 
kepada pokmas dan keprihatinan UPK karena masyarakat yang terjerat masalah 
kemiskinan. 
 
Kata Kunci: akuntabilitas, dana bergulir, gerbangmastaskin, UPK 
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ABSTRACT 

 
 

Syarifah Alawiyyah, Post Graduate Program of Faculty of Economics and 
Business of Brawijaya University. The Accountability of Gerbangmastaskin 
Fund Management (Case Study At FMU-G Banjarbaru). Advisor: Unti Ludigdo, 
Advisory Committee: Aji Dedi Mulawarman 
 
 
This research describes the accountability of Gerbangmastaskin Fund 
management which is distributed in the form of revolving fund at Financial 
Management Unit (FMU) (UPK, Indonesian: Unit Pengelola Keuangan) 
Banjarbaru, by revealing the reality contained in FMU Gandaria and FMU Serba 
Guna. This research was completed through case study approach with 
interpretive paradigm. This research shows the accountability of fund 
management of Gerbangmastaskin as the responsibility of the board through 
reporting, moral and social control. FMU management prepared reports 
concerning the use of funds and financial statements as a form of FMU reporting 
accountability but the financial statements had only been made over the past few 
years and were not submitted to the City's permanent secretariat. Then morally 
the FMU management was responsible for managing the revolving funds to 
Community groups based on their duties and functions but there were 
ineffectiveness of FMU management and no change of board, and there were 
funds that were still distributed by FMU to the independent community groups. 
Furthermore, the social control that was expected to handle the problems of 
community groups especially credit congestion was not optimal because of the 
weakness of the joint responsibility rules applied to the community and the 
concerns of FMU since people were caught in poverty. 
 
Keywords: accountability, revolving funds, Gerbangmastaskin, FMU 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masalah kemiskinan di Indonesia secara khusus memang membutuhkan 

perhatian pemerintah. Bahkan, Bank Dunia menargetkan pengentasan 

kemiskinan melalui pencapaian pengentasan kemiskinan ekstrem 2030, dan 

Indonesia merupakan salah satu Negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang 

banyak melakukan perbaikan selain Tiongkok dan India (Worldbank.org, 2016). 

Berdasarkan tren tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin nasional 

selama tahun 1976-2015 dari Badan Pusat Statistik (2015) menunjukkan bahwa 

sampai dengan tahun 2015 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami 

penurunan, walaupun jumlah penduduk miskin nasional masih berada dalam 

kisaran jumlah yang cukup tinggi (TNP2K, 2015). Pemerintah selalu berupaya 

menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan yang 

dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.  

Keprihatinan serupa juga terjadi di negara-negara berkembang sehingga 

mendorong munculnya berbagai program pengentasan kemiskinan sebagai 

sarana meningkatkan taraf hidup masyarakat (Oyesanmi, Eboiyehi, dan Adereti, 

2005). Program pengentasan kemiskinan di Indonesia telah diluncurkan bahkan 

sejak jaman orde baru seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang 

didanai Bank Dunia untuk pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, 

kemudian proyek percontohan gerakan simpan pinjam yang dikenal sebagai 

UEDSP yang diluncurkan Direktorat Jendral (Ditjen) PMD Depdagri. 
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Program pengentasan kemiskinan di Indonesia kemudian dimulai kembali 

dengan optimis pada era Kabinet Indonesia Bersatu dengan ditetapkannya 

penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. 

Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan holistik yang mencakup 

bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan matapencaharian 

dalam mengentaskan kemiskinan (worldbank.org, 2014). Strategi holistik harus 

dikembangkan untuk menentukan strategi yang komprehensif (Osborne dan 

Gaebler, 1998). 

Program pengentasan kemiskinan itupun kemudian berlanjut pada masa 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Nawacita yang menjadi visi 

pemerintah mewujudkan kesejahteraan pada indikator utama pembangunan 

ekonomi, dan pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Sesuai 

dengan mandat presiden tersebut, Tim Nasional Penanggulangan Pengentasan 

Kemiskinan berupaya mempersiapkan dan meluncurkan Basis Data Terpadu 

(BDT) agar data penerima manfaat diperbaharui dan diawasi dengan ketat untuk 

tujuan ketepatan sasaran dan pelaksanaan yang optimal.  

Program pengentasan kemiskinan terkonseptualisasi dan 

diimplementasikan di berbagai negara di seluruh dunia melalui serangkaian 

program yang ditargetkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

maupun tidak (Oyesanmi, et al., 2005). Aspek yang memengaruhi untuk 

mendukung tujuan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, serta 

memberdayakan masyarakat, yaitu sosial dan lingkungan. Pemerintah 

bertanggung jawab mengarahkan bantuan sosialnya untuk mencakup aspek 

tersebut. Selaras dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan turut mengupayakan dengan pelaksanaan program kegiatan Gerakan 

Pembangunan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan (Gerbangmastaskin). 



 

3 
 

 
 

BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2016) dalam menunjukkan perkembangan 

tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa Program 

Gerbangmastaskin merupakan program andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan untuk pengentasan kemiskinan, selain program Pemerintah Pusat yang 

disalurkan ke seluruh Provinsi di Indonesia seperti Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).  

Program Gerbangmastaskin berjalan sejak tahun 2007 dan program ini 

ditargetkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dapat menurunkan 

jumlah masyarakat miskin di wilayah Kalimantan Selatan yang sebelumnya 

4,76% pada tahun 2014 menjadi 3,95% pada tahun 2015 (antarakalsel, 2014). 

Program Gerbangmastaskin didasarkan pada pendekatan Tridaya 

(pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, dan pemberdayaan 

lingkungan). Berdasarkan hal tersebut, maka sasaran penyaluran dana 

gerbangmastaskin adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang dikategorikan 

dalam Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTMB) dan Rumah Tangga Miskin 

Rentan (RTMR). 

Penyaluran dana gerbangmastaskin dikelola oleh Unit Pengelola 

Keuangan (UPK) dan digunakan seoptimal mungkin untuk pengembangan usaha 

masyarakat karena tujuan dari program gerbangmastaskin untuk Pemberdayaan 

Usaha, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Lingkungan sehingga 

program tersebut bernilai manfaat dan berdaya guna. Pendekatan Tridaya pada 

Program Gerbangmastaskin tidak jauh berbeda dengan pola PNPM Mandiri. 

Namun tidak seperti PNPM Mandiri yang didanai dari APBN yang bersumber dari 

pinjaman bank dunia. Dana Gerbangmastaskin didanai murni dari dana APBD 

sehingga menunjukkan efektivitas dan kemandirian pemerintah daerah dalam 

mendukung program pengentasan kemiskinan. 
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UPK Kota Banjarbaru membentuk Forum Unit Pengelola Keuangan 

(Forum UPK) Gerbangmastaskin. Hal tersebut menjadi keunggulan dari 

Pengurus UPK Gerbangmastaskin di Kota Banjarbaru. Bahkan, setelah 

berakhirnya program Gerbangmastaskin pada tahun 2015, dana 

Gerbangmastaskin yang digulirkan untuk usaha simpan pinjam masih dapat 

terus dikelola oleh UPK hingga tahun 2016, dan masih akan dikelola lagi di 

tahun yang akan datang. Sebelum berakhirnya program Gerbangmastaskin, 

Forum UPK-G Kota Banjarbaru telah mengambil langkah awal dengan 

mendirikan koperasi primer Gerbangmastaskin sebagai persiapan menghadapi 

berakhirnya program untuk menyalurkan dana bergulir agar kedepannya dapat 

dipertanggungjawabkan UPK. 

Guna mendukung pelaksanaan Good Governance perlu adanya 

komitmen dari pemerintah maupun masyarakat (LAN dan BPKP, 2000; 

Sedarmayanti, 2012:4). Orientasi akuntabilitas dalam mewujudkan 

kepemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan jauh 

dari penyalahgunaan dana menuntut pemerintah agar secara professional 

mengatur, mengurus, dan mengelola dana publik dengan efektif dan efisien.  

Akuntabilitas menjawab kekhawatiran masyarakat akan penggunaan dan 

pengelolaan dana publik serta ketepatan sasaran penyaluran dana. Perlu untuk 

memahami dan mengetahui bagaimana akuntabilitas dilakukan dalam berbagai 

pelaksanaan pengelolaan dana, terutama bantuan sosial maupun dana hibah 

untuk masyarakat yang akan menjadi sorotan publik jika tidak dikelola secara 

benar dan tidak bertanggungjawab. Pemerintah menyalurkan dana sosial kepada 

masyarakat melalui program-programnya dalam memberdayakan masyarakat, 

terutama pada program pengentasan kemiskinan baik bersumber dari dana 

APBN maupun APBD. Keterlibatan masyarakat pun dirasakan pada 

pelaksanaannya. 
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Dana yang digulirkan oleh pemerintah melalui program pengentasan 

kemiskinan mengandung harapan yang besar akan terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat dan keberpihakan kepada masyarakat miskin. Banyaknya 

masyarakat miskin sebagai penerima manfaat memerlukan kerja keras 

pemerintah untuk dapat menyaring dan mengklasifikasikan masyarakat pada 

penerima bantuan tertentu, agar penyalurannya benar-benar tepat pada sasaran 

dan dana yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan. Mewujudkan 

akuntabilitas yang baik sebagai bagian dalam pengelolaan dana, tentunya 

menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menunjang keberlanjutan 

program pada tahun anggaran yang akan datang. 

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan pengeolaan program 

pengentasan kemiskinan. Taiwo dan Agwu (2016) menunjukkan permasalahan 

pada program pengentasan kemiskinan di Nigeria, program tersebut tidak 

berhasil dilaksanakan karena dijadikan sebagai sarana yang dimanfaatkan untuk 

kepentingan-kepentingan tertentu. Pemerintah beserta pelaksananya perlu untuk 

menempuh pendekatan yang lebih proaktif untuk memperbaiki pengelolaan dan 

akuntabilitas yang kurang baik pada program pengentasan kemiskinan dengan 

memperkuat strategi multidimensional pada semua sektor (Taiwo dan Agwu, 

2016).  

Sebelumnya Oyesanmi, et al. (2005) pun telah menunjukkan bahwa 

program pengentasan kemiskinan di Nigeria masih dimotori oleh pemerintah 

walaupun secara konseptualisasi melibatkan tokoh masyarakat di pedesaan 

sehingga dampaknya belum memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Namun, sejauh itu skema kredit usaha dirasakan paling efektif pada 

program penanggulangan kemiskinan, dan kesadaran akan program tersebut 

cukup tinggi pada masyarakat yang berpendidikan dibandingkan masyarakat 

Nigeria yang buta huruf. 
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Kilby (2005) menunjukkan bagaimana akuntabilitas pada program 

pemberdayaan dalam dilemma yang dihadapi LSM disejumlah studi kasus 

program LSM dengan perempuan miskin di India, dan rendahnya akuntabilitas 

kepada penerima manfaat dapat memengaruhi efektivitas LSM dalam proses 

pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di negara-negara 

berkembang, LSM menganggap bahwa pergeseran akuntabilitas terhadap 

konstituen (penerima manfaat) dapat melemahkan pengendalian programnya, 

menciptakan ketegangan, dan mengalihkan peran LSM dari konstituennya untuk 

kepentingan publik. 

Terkait dengan program pengentasan kemiskinan untuk pemberdayaan 

masyarakat di Indonesia, Yuliati (2015) melakukan penelitian pada program 

PNPM mandiri yang menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan 

dengan berfokus terhadap permasalahan yang terjadi mengenai keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan dan menggali makna yang terdapat pada proses 

penyelesaian laporan keuangan pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 

Bunulrejo Malang. Selain itu, Wira dan Gustati (2014) berfokus pada optimalisasi 

pelaksanaan dana bergulir sebagai salah satu kegiatan ekonomi pada program 

PNPM Mandiri di Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan aktivitas usaha yang 

dilakukan melalui pinjaman modal dari dana bergulir, PNPM Mandiri dinilai 

optimal dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan 

meningkatnya kemajuan usaha, omzet usaha serta keuntungan usaha (Wira dan 

Gustati, 2014). 

Bergulirnya dana simpan pinjam di masyarakat dan isu pengentasan 

kemiskinan menjadi sorotan yang menarik dari beberapa penelitian diatas, 

sehingga peneliti ingin menggali lebih dalam permasalahan pada pengelolaan 

dana gerbangmastaskin sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan di 
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Kota Banjarbaru yang dioptimalkan penyalurannya oleh pemerintah melalui Unit 

Pengelola Keuangan (UPK) dalam bentuk dana bergulir.  

 

1.2 Fokus dan Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian ini di 

fokuskan pada pengelolaan dana Gerbangmastaskin yang disalurkan untuk 

pengembangan usaha masyarakat dalam bentuk dana bergulir yang masih 

efektif dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan kelurahan di Kota Banjarbaru 

meskipun program tersebut telah berakhir pada tahun 2015. Dana bergulir harus 

dikelola secara efektif agar manfaat yang dihasilkan bisa dirasakan secara 

berkelanjutan (KSAP, 2008). Fokus penelitian tersebut mengarahkan peneliti 

merumuskan masalah mengenai akuntabilitas pengelolaan dana bergulir 

Gerbangmastaskin di Kota Banjarbaru. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana 

Gerbangmastaskin pada pinjaman dana bergulir untuk usaha ekonomi 

masyarakat di Kota Banjarbaru.  

 

1.4 Kontribusi Penelitian 

1. Kontribusi teori  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan mendukung pengembangan 

riset akuntansi sehingga dapat memberikan kontribusi berupa 

pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan administrasi keuangan 

dalam hal mekanisme pengelolaan dana sosial kemasyarakatan.  
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2. Kontribusi praktik 

Hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi berupa informasi yang 

dapat digunakan dan diterapkan oleh pemerintah daerah dalam 

memberikan dan menunjukkan pertanggung jawaban yang baik dan 

sesuai, serta keterlibatan Unit Pengelola Keuangan sebagai agen 

pelaksana pengelolaan dana hibah untuk keefektifan penyaluran dana di 

masyarakat.  

3. Kontribusi kebijakan 

Penelitian ini memberikan hasil yang dapat memberikan gambaran yang 

baik dan bermanfaat yang dapat digunakan pemerintah daerah setempat 

sebagai kajian lanjutan dan juga oleh institusi lainnya dalam hal 

pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban di tingkat pengelolaan 

keuangan pemerintah maupun pada pengelola keuangan di masyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengantar 

Mekanisme akuntabilitas pada pengelolaan dana program pengentasan 

kemiskinan perlu untuk dikelola dan diawasi dengan benar untuk menghindari 

permasalahan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Pemerintah, masyarakat 

maupun LSM sekali pun yang terlibat pada program pengentasan kemiskinan 

berperan dalam mewujudkan praktik pengelolaan keuangan yang sehat. Kendala 

yang membuat pelaporan dana bergulir menjadi tidak jelas dijelaskan oleh KSAP 

(2008) seperti tanggung jawab instansi pemerintah yang hanya dilakukan sekali 

pada penyaluran pertama dana bergulir, tidak dipertanggungjawabkan oleh 

instansi pemerintah karena dana bergulir merupakan pengeluaran habis pakai 

yang tidak menghasilkan asset, dan pengelolaannya yang dilakukan oleh 

organisasi/lembaga non pemerintah. Ebrahim (2010) menunjukkan empat 

pemahaman penting yang dapat diaplikasikan seperti pada akuntabilitas nirlaba, 

yaitu dengan memusatkan (memprioritaskan) perhatian pemimpin organisasi 

terhadap aspek-aspek penting dari akuntabilitas, perlu membangun integrasi, 

menerapkan mekanisme akuntabilitas organisasi, dan proses adaptasi terhadap 

mekanisme tersebut.  

 

2.2 Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan bagian dari praktik akuntansi yang berperan 

dalam perubahan suatu organisasi, sebagaimana Hopwood (1990:16) yang 

menjelaskan bahwa akuntansi dapat membangun bentuk dan batasan terhadap 
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suatu organisasi, bagaimana, dan seperti apa akuntansi terjadi. Akuntabilitas 

menggambarkan suatu perubahan dalam berbagai bentuk melalui dimensi dan 

pemahaman makna yang berbeda sesuai dengan konteksnya (Sinclair, 1995). 

Pertanggung jawaban sebagai media dan bentuk akuntabilitas digambarkan 

secara berbeda, tergantung pada berbagai situasi dan peristiwa sosial ekonomi 

yang terjadi di suatu lingkungan organisasi. Hubungan antara penyedia dan 

pengguna informasi merupakan fokus dari kerangka akuntabilitas (Ahmed, 2004). 

Terwujudnya tujuan pemerintahan yang baik didukung melalui 

akuntabilitas penanggung jawab pelaksana kegiatan. Kemitraan sinergis antara 

Negara dan masyarakat (civil society) dikedepankan dalam sistem demokrasi 

dengan pengelolaan yang efisien dan jauh dari korupsi (Nugroho, 2014). 

Penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggung jawab, serta bebas dari unsur-unsur korupsi, harus ditopang 

dengan asas-asas keterbukaan, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas 

(Sedarmayanti, 2012).  

Ibrahim (2015) mengungkapkan bahwa akuntabilitas selalu mencakup 

pada 3 (tiga) aspek diantaranya pelaporan (reporting), pelibatan (involving), dan 

cepat tanggap (responding). Dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik, 

akuntabilitas menjadi suatu kewajiban bagi aparat pemerintah sebagai 

penanggung jawab segala kegiatan maupun kebijakan yang telah ditetapkan 

(Sedarmayanti, 2012). Akuntabilitas merupakan bagian dari karakteristik 

kepemerintahan yang baik seperti halnya transparansi (transparency), 

keterbukaan (opennes), dan adanya aturan hukum (rule of law) yang saling 

terkait (Bhatta, 1996; UNDP 1997, dalam Sedarmayanti, 2012).  

Dasar akuntabilitas suatu kegiatan dapat bervariasi misalnya untuk input, 

proses, output, outcome, dan juga kebijakan (Stewart, 1984, dikutip oleh Patton, 

1992). Transparansi dan akuntabel merupakan indikator kunci dalam pencapaian 
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good governance (Nugroho, 2014). Akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan tidak dapat diketahui tanpa adanya informasi dari pemerintah 

sehubungan dengan pengumpulan serta penggunaan sumber daya dan sumber 

dana masyarakat (Sadjiarto, 2000). Menunjukkan informasi penggunaan sumber 

dana publik merupakan suatu keharusan bagi pemerintah baik berbentuk 

pelaporan penggunaan dana yang dapat diakses oleh masyarakat dan juga 

keterangan langsung dari pemerintah melalui media publik dan lain sebagainya.  

Sinclair (1995) menunjukkan lima bentuk akuntabilitas yaitu political 

accountability, public accountability, managerial accountability, professional 

accountability dan personal accountability. Akuntabilitas bukan hanya tentang 

formalitas dan bersifat teknis karena kejujuran dan keakuratan melalui ucapan 

dan perbaikan diri pada individu juga berperan (Ibrahim, 2015). BPKP (2011) 

menjelaskan bahwa: 

untuk menyampaikan pertanggung 
jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 
seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak 
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 
pertanggung  
 
Akuntabilitas mencakup beberapa hal antara lain akuntabilitas keuangan 

yang memberikan informasi dan pelaporan sumber dana yang didapatkan dan 

dipercayakan untuk dikelola, akuntabilitas kinerja dengan pendokumentasian dan 

penyajian informasi serta penjelasan mengenai hasil yang didapatkan, 

akuntabilitas ucapan yang jujur dan akurat, akuntabilitas untuk perbaikan diri 

serta tanggap akan umpan balik dengan pengevaluasian atas segala tindakan 

yang telah diambil dan memberikan informasi tersebut kepada publik (Ibrahim, 

2015).  

Elemen utama dalam akuntabilitas sebagaimana dimaksud Richard 

Mulgan (2000) menekankan pada sifat eksternal yaitu pihak yang diberikan 

tanggung jawab terhadap suatu akun sehingga menimbulkan adanya interaksi 



 

12 
 

 
 

sosial untuk menunjukkan akun tersebut, bertanggung jawab dan menerima 

segala konsekuensi (The International Bank for Reconstruction and 

Development, 2005). Manajemen berkewajiban melaksanakan akuntabilitas yang 

sesuai dengan standar agar akuntabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi dan 

penilaian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan (Yuliati, 2015). 

Masyarakat tidak hanya ingin mengetahui akuntabilitas pemerintah dalam 

bentuk informasi keuangan saja, akan tetapi masyarakat ingin mengetahui 

kegiatan pemerintah yang telah berjalan dengan ekonomis, efisien dan efektif 

seperti pengalaman yang terjadi di Negara-negara maju (Sadjiarto, 2000). Harus 

ada spectrum yang lebih luas melalui standar kerja untuk penilaian kinerja, 

responsivitas, dan moralitas dari para pengemban amanah publik untuk 

mewujudkan suatu akuntabilitas (Mahsun, 2014).  

Adanya bentuk pertanggung jawaban formal masih berpotensi terjadinya 

penyimpangan sehingga dibutuhkan pertanggung jawaban lainnya yang lebih 

substansial (Suprasto, 2013). Akuntabilitas dalam nuansa spiritualitas keimanan 

manusia menunjukkan pertanggung jawaban yang disertai kejujuran 

mengungkapkan informasi, realitas sesungguhnya yang dijalankan berdasarkan 

pembuktian telah menjaga dan menjalankan amanah, melibatkan hati nurani 

dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan amanah tersebut. Disebutkan 

dalam QS Al-Ahzab (33):72 bahwa manusia sebagai pemikul amanah dan 

berkewajiban untuk menunaikannya.  

Akuntabilitas dipahami sebagai suatu kewajiban dari pihak pemegang 

amanah (agent), pertanggung jawaban kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) 

atas segala aktivitas dan kegiatannya (Mahsun, 2014). Mulawarman (2011) 

menunjukkan keberadaan akuntabilitas tersebut lebih substansial, dan menyatu 

dalam jiwa maupun etika individu dibandingkan dengan informasi yang tersedia. 

Sehingga manusia digambarkan sebagai khalifatullah fil ardh yang dapat 



 

13 
 

 
 

berkorelasi dengan manusia yang lain dan seluruh alam dalam menciptakan 

rahmat dan kesejahteraan baik dalam lingkungan ekonomi, sosial maupun 

nuansa spiritual (Mulawarman, 2011). 

Keterlibatan unsur masyarakat pada penyaluran dana sosial 

kemasyarakatan berada dalam setiap tahapan proses kegiatan sampai pada 

pertanggung jawaban pengelolaan dana. Terdapat hubungan agen dan principal 

yang hirarki dalam akuntabilitas (Kluvers dan Tippett, 2010). Adanya koordinasi, 

monitoring, dan evaluasi bersama antara pemerintah dan masyarakat dapat 

menciptakan harmonisasi agar sejalan dan satu tujuan dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Civil society akan dikatakan berhasil jika dapat 

menyatakan seluruh elemen (Listyowati, 2015). 

Akuntabilitas dapat menjadi kekuatan suatu organisasi dan sebagai 

instrumen dalam menghindari tindakan kecurangan (fraud) terutama kegiatan 

bantuan sosial kepada masyarakat yang tentunya harus dilakukan dengan 

beretika oleh para pelaksana kegiatan untuk menunjukkan suatu kewajaran. 

Terdapat hubungan antara kepercayaan dan kewajaran, artinya dengan adanya 

kepercayaan dapat menunjukkan suatu kewajaran, sehingga akuntabilitas tidak 

dapat dibangun tanpa adanya jalinan kepercayaan (Mahsun, 2014).  

Pertanggung jawaban kepada pemerintah dilakukan untuk 

mempertahankan kepercayaan pemerintah terhadap eksistensi masyarakat 

sebagai partner pemerintah. Akuntabilitas bukan hanya kepada pemerintah 

sebagai donor, akuntabilitas juga ditunjukkan kepada masyarakat sebagai 

penerima manfaat, terlebih kegiatan sosial kemasyarakatan pada program 

pemerintah yang melibatkan swadaya masyarakat, ini yang disebut oleh 

(Keystone, 2006; Kilby, 2006; Toegimin, 2015) sebagai akuntabilitas ke bawah 

(downward accountability).  
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World Association for Non Govermental Organizations-WANGO dalam 

Pulu, Herlina, dan Nielson (2015) menjelaskan bahwa sebagai organisasi yang 

bergerak atas kepercayaan dan dukungan para pemangku kepentingan, unsur 

masyarakat yang terlibat tidak boleh mengabaikan dan merusak kepercayaan 

publik, kepercayaan dari berbagai media, kepercayaan dari penerima manfaat, 

kepercayaan dari lembaga donor dan pemerintah, kepercayaan terhadap unsur 

masyarakat lainnya, dan juga yang berasal dari staf. Artinya, tidak hanya terpaku 

pada satu pihak saja sehingga untuk menjaga pengaruh sosialnya suatu 

organisasi/kelompok harus dapat berinteraksi dan menjaga hubungan serta 

kepercayaan yang baik dengan berbagai pihak.  

2.3  Penyaluran Dana Sosial Kemasyarakatan 

Reformasi dalam sektor publik yang terjadi di Indonesia juga memberikan 

perubahan pada peran sistem akuntansi tradisional melalui akuntabilitas dan 

pengalokasian sumber daya yang lebih efisien untuk mewujudkan tata 

kepemerintahan yang baik seiring dengan digulirkannya otonomi daerah sejak 

tahun 2001, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan transparansi, 

akuntabilitas dan kinerja yang baik (Suprasto, 2013). Pemerintah melakukan 

upaya maksimal, bahkan terhadap bantuan sosial berupa uang atau barang yang 

digulirkan pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan.  

Bantuan sosial pemerintah sering disamakan dengan social assistance 

sebagaimana dimaksud dalam Government Finance Statistic Manual (2014), 

yaitu manfaat (benefit) yang diperoleh dalam bentuk uang atau barang yang 

diberikan oleh suatu negara atau lembaga-lembaga sosial kepada pihak yang 

memiliki kerentanan (vulnerable) sosial, yaitu kelompok masyarakat yang 

kemungkinan besar dapat mengalami risiko sosial sehingga bantuan sosial juga 

disebut social assistance benefit yang secara luas termasuk dalam pemberian 

langsung kepada masyarakat (final consumers) dan subsidi. 
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Pelaporan dan pertanggung jawaban sebagai bentuk akuntabilitas pada 

pengelolaan dana sosial kemasyarakatan diatur oleh pemerintah melalui 

Permendagri 32/2011. Penerima bantuan dana menyampaikan laporan 

penggunaan dana, pertanggung jawaban pemerintah daerah yang meliputi 

antara lain usulan calon penerima manfaat, keputusan kepala daerah atas 

penetapan penerima manfaat, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas 

berupa pernyataan penggunaan dana yang sesuai dari penerima hibah, serta 

bukti transfer uang ataupun serah terima barang/jasa.  

Permendagri 32/2011 juga menunjukkan bahwa pertanggung jawaban 

penerima manfaat dilakukan baik secara formal maupun material atas 

penggunaan dana yang meliputi laporan penggunaan dana, pernyataan 

penggunaan dana yang sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah, 

beberapa bukti pengeluaran maupun bukti serah terima barang yang lengkap 

dan sah sesuai dengan perundang-undangan yang dapat disimpan dan 

digunakan sebagaimana mestinya oleh penerima manfaat sebagai obyek 

pemeriksaan di kemudian hari. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwasanya 

pemerintah tidak mengabaikan sistem dan prosedur serta memberikan 

mekanisme pertanggung jawaban yang secara lengkap dipenuhi dan dipatuhi 

baik oleh aparat pelaksana kegiatan maupun bagi penerima manfaat.  

Pertanggung jawaban yang lengkap dan benar dilakukan untuk 

menghindari spekulasi negatif pada pengelolaan dana yang dapat melibatkan 

berbagai pihak terkait. Pada tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri merevisi 

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Nomor 39 

Tahun 2012 untuk efektivitas penggunaan dana bansos yang transparansi dan 

akuntabilitas, sebagaimana diungkapkan oleh Reydonnyzar Moenek selaku 

Dirjen Keuangan Dalam Negeri Kemendagri akan rawannya kecenderungan 

terhadap penyelewengan dana bansos yang disalahgunakan untuk kepentingan 



 

16 
 

 
 

pribadi (Republika, 2015), sehingga memengaruhi akuntabilitas pelaksanaan 

kegiatan.  

Hal tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Permendagri 14/2016 

sebagai perubahan kedua atas Permendagri 32/2011 yang memberikan 

ketentuan perubahan dan penjelasan pelaksanaan hibah maupun bansos 

kepada penerima manfaat. Organisasi di sektor privat maupun di sektor publik 

pada hakikatnya dalam memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat 

dilakukan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat ataupun membangun 

infrastruktur di lingkungan masyarakat. Seringkali, upaya pemerintah 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pemberian bantuan 

sosial yang merujuk pada masyarakat miskin dan rentan sebagai penerima 

bantuan.  

 

2.4  Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir 

Pada dasarnya dana bergulir diawali untuk penguatan usaha mikro, kecil 

dan menengah dan mulai bergulir sejak tahun 2000 melalui Kementerian 

Koperasi dan UMKM (KSAP, 2008). Skala pinjaman dan pengelolaan dana 

bergulir menjadi lebih luas dalam memberdayakan masyarakat dan upaya untuk 

mengentaskan kemiskinan. Komisi Penanggulangan Kemiskinan menetapkan 2 

cara strategi pemberdayaan masyarakat dalam upaya mencapai sasaran 

penurunan angka kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran konsumsi 

kelompok miskin, dan meningkatkan produktivitas masyarakat miskin agar 

pendapatannya meningkat (Wira dan Gustati, 2014). 

Penanggulangan kemiskinan dilakukan salah satunya melalui 

pendekatan Tridaya (pemberdayaan manusia, pemberdayaan lingkungan, dan 

pemberdayaan usaha). Pendekatan tersebut memberikan peluang kepada 

masyarakat agar dapat mengembangkan potensi usaha dan menjadikan 
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perekonomian masyarakat miskin menjadi lebih baik melalui penyaluran dana 

bergulir untuk usaha simpan pinjam masyarakat. Dana bergulir memberikan 

manfaat karena bersentuhan langsung dengan rakyat kecil dengan membantu 

mengembangkan usaha kecil dan mikro (KSAP, 2008). Upaya pemerintah 

daerah dalam meningkatkan produktivitas pengembangan dan pemberdayaan 

usaha masyarakat dilakukan melalui penajaman program, pendanaan dan 

pendampingan agar dana yang diberikan dapat diserap dan dimanfaatkan baik 

(Wira dan Gustati, 2014). 

Dana gerbangmastaskin yang digunakan untuk pengembangan usaha 

masyarakat dalam bentuk dana bergulir disalurkan kepada masyarakat miskin 

berpotensi yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan Usaha Ekonomi 

Produktif dan lolos dalam Analisa Kelayakan Usaha. Pemberdayaan usaha 

meliputi usaha simpan pinjam berupa modal usaha yang diberikan kepada 

kelompok masyarakat Usaha Ekonomi Produktif dan usaha sektor rill pada 

bidang perdagangan, jasa, produksi barang, pertanian, dan prospek usaha 

lainnya yang menguntungkan. 

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bergulir perlu 

ditingkatkan, untuk itu pengelolaannya harus dilakukan sesuai dengan praktik 

bisnis yang sehat (KSAP, 2008). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan (2013) menjelaskan 

pengelolaan usaha dan keuangan UPK, sebagai berikut: 

a. Dana gerbangmastaskin yang digunakan sebagai modal UPK 

Dana gerbangmastaskin digunakan seoptimal mungkin untuk 

pengembangan usaha masyarakat, dan dana tersebut dikembangkan sebagai 

modal pribadi. Pemilihan aktivitas usaha dilakukan dengan keberpihakan pada 

Rumah Tangga Miskin (RTM), klasifikasi jenis usaha yang menguntungkan, dan 

jenis usaha yang permanen dan berkelanjutan. Pengalokasian dana yang telah 
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diatur sebesar minimal 80% untuk usaha simpan pinjam, kemudian 20% dari 

dana pemberdayaan usaha dapat digunakan sebagai usaha sektor riil UPK. 

b. Pengelolaan usaha simpan pinjam 

Pengelolaan usaha simpan pinjam memperhatikan prinsip pengelolaan 

usaha simpan pinjam dan permohonan pinjaman. Analisis kelayakan usaha dan 

peminjam memperhatikan aspek kelayakan perorangan, kelayakan anggota 

sebagai peminjam maupun kelayakan kelompok pada pokmas UEP yang telah 

berjalan. Realisasi dana pinjaman yang dipenuhi UPK kepada pokmas sesuai 

dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pengelolaan dana simpan pinjam pada 

pokmas dilakukan dengan sistem tanggung renteng. Penanganan tunggakan 

dan kemacetan pinjaman dilakukan melalui prosedur-prosedur yang telah 

ditetapkan. 

c. Pengembangan UPK sebagai lembaga usaha 

Pengembangan UPK sebagai lembaga usaha dilakukan melalui 

pengembangan usaha UPK itu sendiri, pengembangan kemampuan SDM, 

pengembangan organisasi dan manajemen usaha, UPK sebagai Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes). Menyikapi UPK yang dipersiapkan untuk BUMDes, maka 

Kota Banjarbaru yang berdiri di pemerintahan kota membentuk koperasi primer 

gerbangmastaskin. 

d. Pembukuan keuangan UPK 

Pada dasarnya informasi keuangan dan pertanggung jawaban UPK 

dibutuhkan oleh semua pihak, dan tata administrasi akuntansi yang baik. 

Pembukuan dan pelaporan keuangan UPK dilakukan dengan pembukuan 

keuangan kegiatan pemberdayaan manusia maupun pemberdayaan 

lingkungan. Hal tersebut dilakukan sebagai pertanggung jawaban UPK atas 

aktivitas yang dilaksanakannya, kemudian diposkan pada akunnya masing-

masing dan dicatat berdasarkan kode buku pembukuan UPK. Beberapa buku 
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administrasi keuangan UPK antara lain mutasi kas harian, rekapitulasi kas 

harian, buku kas masuk, buku kas keluar, jurnal transaksi non kas, neraca 

saldo, dan laporan keuangan dan statistik. 

e. Prosedur penanganan transaksi UPK 

Terkait dengan pinjaman pokmas maka proses yang dilakukan yaitu 

menyiapkan permohonan pinjaman kepada UPK, pinjaman akan 

direalisasikan jika disetujui oleh UPK atas kelayakan penerima pinjaman, 

selanjutnya bendahara UPK menyiapkan bukti kas masuk penerimaan 

angsuran, dan sekretaris menyampaikan tunggakan dan pinjaman pokmas 

yang macet. 

Prosedur lainnya, yaitu mengatur uang setoran simpanan, surat menyurat, kas 

UPK serta pertanggung jawaban pembukuan keuangan yang dilakukan oleh 

bendahara, sekretaris, dan ketua. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1  Studi Kasus sebagai Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi 

kasus sebagai pendekatan penelitian. Merujuk pada fokus penelitian mengenai 

akuntabilitas pengelolaan dana gerbangmastaskin yang dikelola oleh Unit 

Pengelola Keuangan Gerbangmastaskin Kota Banjarbaru. Peneliti ingin 

mengungkap bagaimana realitas pelaksanaan yang terjadi dari sudut pandang 

pelaksana program kegiatan dan UPK-G sebagai penerima dana. Tentunya hal 

tersebut berkaitan dengan aktivitas sosial manusia sebagai pelaku yang terlibat 

dalam menciptakan suatu realitas. Fenomena kehidupan manusia layak diteliti 

secara kualitatif (Bungin, 2003). 

Peneliti mengeksplorasi informasi-informasi yang didapatkan melalui 

informan secara lebih detil dan mendalam sesuai dengan situasi, kondisi dan 

pengalaman yang mereka alami. Temuan-temuan pada penelitian kualitatif tidak 

didapatkan melalui prosedur-prosedur seperti analisis statistik maupun bentuk 

hitung-hitungan lainnya (Strauss dan Corbin, 2015). Riset kualitatif sebagaimana 

diungkapkan Sukoharsono (2006) secara ideali a strong 

commitment to study a problem demands time and resources

penelitian kualitatif harus memiliki kekuatan komitmen, waktu yang tersedia 

dengan cukup memadai, dan sumber data yang diperoleh pun dapat diyakini dan 

valid (reliable).  

Studi kasus mengarahkan peneliti untuk menjawab dan mengungkap 

suatu realitas. Peluang peneliti terhadap peristiwa yang diteliti dalam penelitian



 

21 
 

 
 

studi kasus terbatas pada fenomena kontemporer (Yin, 2014; Creswell, 2015). 

Peristiwa yang terjadi di lingkungan pemerintah dan masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan membentuk suatu interaksi dan 

hubungan yang secara natural terjadi antara manusia yang satu dengan manusia 

lainnya untuk keberlangsungan kegiatan tersebut, terutama agar tanggung jawab 

dan kewajiban satu pihak dengan pihak yang lainnya dapat terpenuhi. Praktik 

akuntansi dalam suatu organisasi didasarkan pada banyak hal, seringkali berada 

pada lingkup lokalitas sifatnya (Ludigdo, 2013). 

Sebagaimana penelitian kualitatif yang situasional, lingkup penelitian 

dalam situasi sosial bahkan pada kompleksitas yang terjadi di masyarakat. 

Situasi sosial meliputi orang-orang (actor), aktivitas (activity) pada lokasi/tempat 

(place) tertentu (Sugiyono, 2015). Kompleksitas yang terjadi di masyarakat 

tentunya menunjukkan suatu permasalahan yang terjadi pada individu 

masyarakat itu sendiri maupun kelompok masyarakat.  

Pada penyaluran dana gerbangmastaskin, pengurus UPK dalam 

pelaksanaannya tidak terlepas dari mekanisme yang telah ditetapkan, baik oleh 

pemerintah selaku pelaksana kegiatan maupun tim pendamping program 

kegiatan. Agar permasalahan yang terkait dengan aspek sosial organisasi dapat 

diungkap dan ditelaah lebih dalam, perlu dilakukan penelitian dengan 

pendekatan studi kasus.  

Terdapat beberapa hal yang ingin dikonfirmasi dan diperjelas oleh 

peneliti. Keakuratan informasi akan didapatkan melalui informan-informan yang 

tepat dan berkaitan langsung dengan situs penelitian. Untuk itu, peneliti terlebih 

dahulu harus mengetahui informan-informan utama yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Kamayanti (2016) menjelaskan bahwa penelitian 

studi kasus telah berada pada dimensi yang luas bahkan pada penelitian terapan 
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sebagai acuannya. Hal tersebut merupakan indikasi dari penjelasan studi kasus 

berikut: 

Case Study Research is an inquiry that focuses on describing, 
understanding, predicting, and/or controlling the individual (i.e., 
process, animal, person, household, organization, group, industry, 
culture, or nationality)
2016:75). 

 

Pendekatan studi kasus pada penelitian ini bersifat interpretif yang 

menonjolkan secara logis dan masuk akal argument peneliti berdasarkan 

fenomena yang terjadi (Sarosa, 2013). Paradigma interpretif disebut sebagai 

paradigma konstruktif dan menekankan pada pemahaman realitas dunia apa 

adanya yaitu tatanan sosial, konsensus, integrasi dan kohesi sosial, solidaritas 

dan aktualitas (Ludigdo, 2013). Paradigma interpretif bertujuan untuk 

menginterpretasi (to interpret) dan memahami (to understand) fenomena 

akuntansi dan merepresentasikan sebuah realitas (Triyuwono, 2013).  

Paradigma interpretif menginterpretasikan makna dan pemahaman 

terhadap keseluruhan realitas sosial (holistic) untuk memahami tindakan tersebut 

tidak dapat hanya dengan perilaku permukaan (surface behavior) tetapi juga dari 

dalam diri manusia itu sendiri untuk mendapat gambaran yang utuh (Kholmi, 

2011). Peneliti berupaya memahami dan menginterpretasikan akuntabilitas 

pengelolaan dana gerbangmastaskin yang dilakukan oleh UPK pada penelitian 

ini dan terkait dengan sosial masyarakat. Konteks penelitian tersebut berada 

pada dimensi sosial dan organisasional dalam praktik akuntansi. Paradigma 

interpretif sangat tepat dilakukan dalam ranah akuntansi sebagai kajian 

organisasional yang menyangkut dimensi kemanusiaan (Ludigdo, 2013). 
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3.2  Desain Penelitian 

Studi kasus bukanlah bagian dari jenis penelitian yang sederhana dan 

memiliki gambaran yang luas tergantung seperti apa penelitian tersebut 

dilakukan. Pendekatan studi kasus pada penelitian ini bersifat interpretif yang 

menonjolkan secara logis dan masuk akal argumen peneliti berdasarkan 

fenomena yang terjadi (Sarosa, 2012).  

Komponen penting yang perlu diperhatikan untuk penelitian studi kasus 

yaitu pertanyaan penelitian sebagaimana dijelaskan bahwa studi kasus 

mengungkapkan permasalahan tentang bagaimana dan kenapa hal tersebut 

terjadi, juga perlu diperhatikan dan dimasukkan jika terdapat proposisi di 

dalamnya, mengkaitkan data pada proposisi tersebut, unit-unit analisis yang 

diteliti, kriteria yang diperlukan untuk mengungkap dan menginterpretasi hasil 

dari temuan penelitian (Yin, 2015). Peneliti menentukan fokus dan ruang lingkup 

penelitian di awal penentuan topik penelitian. Peneliti dalam melakukan 

penelitian kualitatif tidak mengetahui hasil yang akan dicapai pada penelitiannya 

dan kompleksitas atas fenomena yang diteliti, dan dinamika yang dihadapi 

peneliti bergantung pada konteks penelitiannya seperti bagaimana, kapan, 

dimana, dan siapa (Sarosa, 2012).  

Meskipun rumusan masalah telah ditetapkan dengan cukup baik serta 

dilakukan berdasarkan telaah kepustakaan, pada kenyataannya situasi yang 

terjadi di lapangan bisa saja tidak memungkinkan untuk masalah tersebut 

(Moleong, 2014). Rumusan masalah yang digambarkan melalui fokus penelitian 

dapat mengalami perubahan dan disempurnakan kemudian, hal tersebut 

konstruktif dalam melihat kealamiahan penelitian kualitatif yang dapat mengalami 

perubahan dalam desain penelitian yang menyesuaikan dengan konteks 

penelitian (Moleong, 2014). 
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3.3  Situs Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Unit Pengelola Keuangan 

Gerbangmastaskin Kota Banjarbaru yang melaksanakan program kegiatan 

Gerbangmastaskin. Terdapat 20 UPK yang tersebar di 20 kelurahan pada 5 

kecamatan di Kota Banjarbaru. Peneliti dalam hal ini lebih berfokus pada 

pengelolaan Dana Gerbangmastaskin pada UPK Gandaria dan UPK Serba 

Guna. Alasan pemilihan UPK tersebut karena terdapat informasi yang 

memungkinkan peneliti mendapatkan data secara akurat.  

UPK-G Kota Banjarbaru satu-satunya yang membentuk Forum UPK 

Gerbangmastaskin. Forum UPK-G Kota Banjarbaru telah membentuk Koperasi 

Simpan Pinjam primer Gerbangmastaskin untuk menghadapi berakhirnya 

program gerbangmastaskin dan sebagai wadah antisipasi untuk pertanggung 

jawaban Dana Gerbangmastaskin yang masih bergulir di pokmas sebagai dana 

simpan pinjam yang bertujuan untuk membangun perekonomian masyarakat.  

Akses menuju lokasi penelitian merupakan faktor penting dalam 

menentukan situs penelitian. Peneliti dapat masuk pada lingkungan UPK-G Kota 

Banjarbaru karena sebelumnya peneliti merupakan bagian dari pelaksana 

pemberdayaan masyarakat Kota Banjarbaru yang terlibat pada program kegiatan 

gerbangmastaskin dan seringkali berinteraksi dengan pengurus UPK. Program 

kegiatan Gerbangmastaskin tepatnya berada pada bidang pemberdayaan 

masyarakat.  

Peneliti mengenal lingkungan unit analisis dengan baik sehingga dapat 

berkomunikasi dengan informan, memudahkan pengumpulan data dan informasi. 

Adanya akses dan kedekatan dengan informan sangat penting dalam penelitian 

dengan pendekatan kualitatif (Creswell, 2014). Akses juga dimaksud adanya 

keterbukaan dan diterimanya kehadiran peneliti pada objek penelitian karena jika 

perilaku yang ditunjukkan para pelaku terdapat penolakan akan dapat 
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menyesatkan peneliti dalam mengumpulkan informasi (Efferin, Darmadji, dan 

Tan, 2012). 

 

3.4  Pemilihan Informan 

Menentukan informan yang tepat untuk penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan pendekatan pada situs penelitian. Informan kunci yang dipilih dalam 

penelitian ini diantaranya Kasubbid Ekonomi Masyarakat yang merupakan salah 

satu bagian dari sekretariat tetap (Sektap) Kota yang lebih sering berinteraksi 

dan memiliki kedekatan dengan Unit Pengelola Keuangan Kelurahan, aparat 

kelurahan, dan masyarakat dalam aktivitas menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai aparat pemerintah dan pelaksana program kegiatan Gerbangmastaskin. 

Informan tersebut telah bergelut cukup lama dibidangnya dan memahami 

permasalahan yang terjadi selama ini. Peneliti juga memilih staf pada pengelola 

keuangan pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang menangani penyaluran dana 

hibah khususnya Dana Gerbangmastaskin. 

Berikutnya, peneliti memilih Tim Pendamping Masyarakat (TPM) yang 

mengawal pelaksanaan program kegiatan Gerbangmastaskin sejak pertama kali 

dibentuk. Dua informan kunci telah berjalan bersamaan melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, mempunyai hubungan serta komunikasi yang baik. Selanjutnya 

adalah Ketua Forum UPK-G Kota Banjarbaru yang juga menjabat sebagai Ketua 

UPK Gandaria. Terakhir, peneliti memilih Unit Pengelola Keuangan sebagai 

informan berikutnya. Terdapat dua puluh titik pengurus UPK yang tersebar di 

seluruh kelurahan dan yang dipilih sebagai informan berikutnya adalah pengurus 

UPK Serba Guna. Selanjutnya dipilih beberapa informan yang mendukung 

penggalian informasi secara lebih mendalam.  
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Informan-informan pada penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Daftar Informan 

 
No. Nama Jabatan Keterangan 

1. CR Sektap Kota Aparat Pemerintah 
2. DN Staf Anggaran Aparat Pemerintah 
3. GN TPM Pendamping 
4. MB Pengurus UPK Gandaria/ Ketua 

Forum UPK 
Tokoh Masyarakat 

5. SR Pengurus UPK Serba Guna Tokoh Masyarakat 
6. IM Pengurus Forum UPK Kader 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

7. HW Pengurus Forum UPK Kader 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

8. NU Anggota Pokmas Gandaria Masyarakat 
9. SM Anggota Pokmas Gandaria Masyarakat 
10. NT Anggota Pokmas Gandaria Masyarakat 
11. MM Anggota Pokmas Gandaria Masyarakat 
12. AB Anggota Pokmas Serba Guna Masyarakat 
13. MN Anggota Pokmas Serba Guna Masyarakat 

 

Beberapa informan yang telah disebutkan diatas mendukung peneliti 

mengungkap realita yang terjadi pada pengelolaan Dana Gerbangmastaskin 

terutama pada UPK Gandaria dan UPK Serba Guna yang menjadi fokus pada 

penelitian ini. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1  Prosedur 

Prosedur pengumpulan data dilakukan sejak tahap awal pra penelitian 

dengan studi literatur. Studi literatur yang digunakan adalah literatur 

kepustakaan, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber bacaan (informasi) pendukung 

melalui berita di surat kabar ataupun website serta media pendukung diantaranya 

buku catatan, kamera dan alat perekam suara. Alat-alat tersebut digunakan 

untuk menunjang kredibilitas data (Sugiyono, 2015). 
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Observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen pendukung pada situs 

penelitian, kemudian wawancara secara mendalam dengan informan-informan 

kunci sebagai cara dalam mengumpulkan data primer. Teknik wawancara 

merupakan cara yang dilakukan dalam pendekatan komunikasi (communication 

approach) untuk mendapatkan data karena berkaitan langsung dengan sumber 

data (Hartono, 2015). Dokumentasi tentunya dibutuhkan untuk memperkuat 

informasi yang didapat. Hasil observasi maupun wawancara dapat lebih 

dipercaya dengan berbagai dokumen pendukung (Sugiyono, 2015). 

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang penting dan 

utama untuk mengeksplorasi informasi yang dibutuhkan. Creswell (2014) 

menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat melakukan 

wawancara dengan face to face interview pada informan maupun wawancara 

melalui telepon dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur 

(unstructured) dan juga pertanyaan yang sifatnya terbuka (open-ended) yang 

telah dirancang dan disiapkan oleh peneliti untuk memunculkan pendapat (opini) 

dari para informan kunci.  

Wawancara tidak terstruktur dilakukan pada penelitian ini karena informan 

pada penelitian ini terdiri dari beberapa orang. Persepsi tiap informan dan 

respon yang dihadirkan dapat berbeda sehingga peneliti harus memiliki seni dan 

keterampilan yang baik dalam bertanya untuk membangun komunikasi dan 

mengembangkan jawaban informan lebih banyak. Cara tersebut disebutkan oleh 

Sekaran dan Bogie (2016) untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam. 

Keberhasilan mendapatkan informasi yang diharapkan dalam proses 

wawancara bergantung pada informan yang dipilih. Informan tersebut harus 

dapat bekerja sama dengan baik dan mempunyai informasi yang diinginkan oleh 
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peneliti (Hartono, 2015). Peran peneliti untuk memperoleh data sangat dominan 

dalam penelitian kualitatif, kecekatan dan terampil dalam pengumpulan sumber 

bukti dan pendekatan dengan informan dalam melakukan wawancara dilakukan 

melalui serangkaian teknik yang tepat dan hati-hati. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi dan peristiwa yang 

terjadi, tidak ada interaksi secara langsung dengan objek data, sehingga cara ini 

berbeda dengan pendekatan komunikasi seperti melakukan teknik wawancara 

(Hartono, 2015). Peneliti adalah instrument kunci (researcher as key 

instrument), pengumpulan data dilakukan sendiri dengan dokumentasi, 

observasi perilaku ataupun wawancara dengan partisipan sehingga tidak 

menggunakan kuesioner seperti peneliti lainnya (Creswell, 2014).  

Abdul Azis SR menjelaskan bahwa dalam penelitian studi kasus, peran 

peneliti dalam observasi partisipan dituntut agar memahami dengan baik lingkup 

masyarakat yang diteliti, dan berbeda dengan studi lainnya seperti etnografi 

yang membutuhkan waktu yang lama, namun tetap berusaha sebanyak mungkin 

di lapangan (Bungin, 2010). Peneliti mengamati lingkup kegiatan 

gerbangmastaskin pada UPK-G Kota Banjarbaru. Aktivitas pengurus UPK-G 

maupun masyarakat penerima manfaat dana gerbangmastaskin. 

the researcher can 

play one of two roles while gathering field observational data-that of a 

nonparticipant-observer or participant-observer

berkualitas. Dalam hal ini peneliti mengamati dan mengikuti kegiatan yang 

dilakukan oleh para informan di unit kerjanya masing-masing dan pertemuan 

bulanan pengurus Forum UPK sebagai participant-observer. Informasi yang 

didapatkan oleh peneliti menjadi bertambah ketika mampu membaca, melihat 
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dan menginterpretasikan aktivitas dan komunikasi antar informan secara 

langsung. 

Hal tersebut merupakan upaya peneliti memperoleh pemahaman yang 

berbeda dari pengumpulan data sebelumnya. Sehingga selama proses 

observasi berlangsung, peneliti dapat melakukan triangulasi sumberdata. 

Peneliti dapat membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, atau membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen-

dokumen yang berkaitan yang didapatkan oleh peneliti (Moleong, 2014). 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan oleh peneliti 

dengan triangulasi sumber data, sebagaimana dijelaskan Patton (1987) berikut:  

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 
alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331, dikutip 
dari Moleong, 2014). 
 
Kredibilitas data dapat diuji melalui triangulasi sumber data melalui 

beberapa sumber yang berbeda untuk kemudian dideskripsikan berdasarkan 

analisis peneliti terhadap sumber data yang didapatkan (Sugiyono,2015).  

c. Dokumentasi 

Berbagai dokumen pendukung terkait dengan program gerbangmastaskin 

berupa peraturan-peraturan terkait alokasi dana dan lokasi penerima dana, 

dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, dokumen-dokumen yang 

mendukung mekanisme pengelolaan dana pada pengurus UPK-G, dan 

dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

3.5.2  Ketepatan Pemilihan Informasi (Data) 

Peneliti dituntut memiliki strategi dan teknik yang sesuai dan relevan 

dengan pokok permasalahan penelitian dan mengembangkan teknik tersebut 

dengan lebih luas agar data yang diperoleh dapat digunakan dengan lebih kuat 

dan memberikan hasil yang lebih meyakinkan. Izin penelitian pada situs 
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penelitian, melakukan strategi sampling dengan baik, memperluas teknik 

penyimpanan informasi dan data, serta memperhatikan persoalan etika yang 

dapat muncul pada saat penelitian berlangsung merupakan hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam penelitian kualitatif (Creswel, 2015). Keterlibatan manusia 

sebagai partisipan merupakan dilema utama yang sering muncul bagi peneliti 

kualitatif, sehingga prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika harus diperhatikan dengan 

menghormati dan melindungi partisipan sebagai prioritas utama (Sarosa, 2012).  

Peneliti perlu memperhatikan persoalan etika dalam melakukan penelitian 

karena terkait dengan kredibilitas unit analisis dan hubungan serta komunikasi 

partisipan dengan peneliti itu sendiri yang harus dibangun untuk mendukung 

penelitian yang baik dan beretika.  

Peneliti secara khusus meluangkan waktunya untuk melakukan studi 

observasi dan wawancara dan memperhatikan kesediaan waktu yang diberikan 

oleh informan (Yin, 2014). Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dapat 

dilakukan dengan wawancara personal (personal interview). 

Peneliti harus dapat membuat informan merasa nyaman, menjalin 

kepercayaan, dan memberikan keyakinan bahwa peneliti tidak melakukan 

sesuatu yang dapat merugikan posisinya (Sekaran dan Bogie, 2016:117). 

Peneliti berharap mendapat informasi yang valid dan lebih dalam melalui 

wawancara tidak terstruktur, dan teknik probing digunakan pada penelitian ini. 

Teknik tersebut dilakukan dengan cara berkomunikasi peneliti yang dapat 

mendorong informan untuk merasa nyaman dalam berkomunikasi dengan 

peneliti dan memberikan informasi lebih banyak. Teknik probing menjawab 

permasalahan pada wawancara personal pada informan yang tidak memberikan 

informasi lebih lengkap dan mendalam (Hartono, 2015).  

Peneliti mempersiapkan beberapa hal yang akan mendukung peneliti 

mengungkap realitas pada pengelolaan Dana Gerbangmastaskin. Terkait dengan 
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permasalahan pada topik penelitian ini, peneliti merangkum beberapa 

pertanyaan pokok yang akan ditanyakan kepada informan kunci yakni mengenai 

mekanisme pelaksanaan penyaluran Dana Gerbangmastaskin, kendala ataupun 

permasalahan yang terjadi sehingga menjadi kelemahan dalam pelaksanaannya, 

dan menggali solusi yang muncul dari persepsi para informan dan simpulan yang 

dibuat oleh peneliti berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan. 

Peneliti dapat melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

multisumber bukti seperti observasi yang dilengkapi dengan penelaahan pada 

dokumen-dokumen tertentu dan atau pengumpulan dan penyimpanan informasi 

(rekaman arsip) yang diikuti dengan wawancara, menciptakan data dasar studi 

kasus dari bidang studi yang terpisah, dan memelihara rangkaian bukti agar 

reliabilitas informasi pada studi kasus dapat ditingkatkan (Yin, 2014).   

Peneliti tidak hanya berkomunikasi secara formal dengan bertemu dan 

bertatap muka secara langsung dengan informan dengan waancara personal, 

tetapi juga dengan komunikasi non formal yang dilakukan melalui saluran 

telepon, email dan media sosial. Komunikasi non formal dilakukan mengingat 

keterbatasan waktu dan tempat yang dimiliki oleh peneliti, namun hal tersebut 

dilakukan setelah adanya komunikasi yang dilakukan secara formal dan hanya 

sebatas informasi pendukung dan penjelas. Peneliti menjalin kesepakatan 

sebelumnya kepada para informan untuk melakukan komunikasi non formal agar 

keberterimaan yang baik didapatkan peneliti. 

Hartono (2015) mengungkapkan mengenai respon yang rendah dan 

gambaran yang kurang lengkap bisa didapatkan, dan keterbatasan lainnya 

sehingga menjadi kelemahan-kelemahan seperti pada wawancara telepon. 

Kemudahan akses melalui perkembangan teknologi dan internet dapat 

membantu peneliti dalam hal pencarian data dan informasi, namun peneliti tidak 
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boleh terjebak dengan hal tersebut dan harus berhati-hati, serta memperhatikan 

hak privasi dari partisipan dan calon partisipan (Sarosa, 2012).  

Pilihan metode pengumpulan data tergantung pada fasilitas yang tersedia 

dan keahlian peneliti, disamping itu juga mempertimbangkan waktu, biaya dan 

sumber daya yang tersedia (Sekaran dan Bougie, 2016:112). 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

Dibutuhkan prosedur penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti untuk menunjang kesempurnaan alur penelitian. Peneliti melakukan 

observasi dan tinjauan literatur pada tahap awal penelitian. Berikutnya sumber 

data yang diolah dan analisis data yang dilakukan dengan beberapa cara yang 

mendukung teknik penelitian studi kasus yang ideal. Sugiyono (2015:89) 

menunjukkan bahwa analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak tahap 

pendahuluan yaitu sebelum berada dilapangan, pada saat ada dilapangan, dan 

setelah menyelesaikan proses di lapangan. Tahap analisis data dilakukan dan 

berproses sejak dilakukannya pengumpulan data, dengan anjuran analisis data 

dilakukan bersamaan dengan penafsiran, dan pemusatan pikiran lebih khusus 

dibutuhkan dalam proses analisis data (Moleong, 2014:281).  

Studi kasus membutuhkan teknik analisis data yang memadai, tidak 

cukup hanya dengan observasi dan wawancara (Kamayanti, 2016:76), 

sebagaimana Yin (2014:103) menggunakan enam sumber bukti yang digunakan 

pada studi kasus. Peneliti berusaha memanfaatkan waktu dan memenuhi 

pengumpulan bukti dan pengolahan data dengan sebaik-baiknya. 

Pengkategorian dilakukan untuk mempermudah menganalisis data yang sudah 

dikumpulkan. Tiga teknik analisis data yang dapat digunakan yaitu penjodohan 

pola, pembuatan penjelasan (eksplanasi), dan analisis deret waktu yang dinilai 

efektif menunjang studi kasus yang berkualitas (Yin, 2014).  
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Peneliti memilah informasi berdasarkan keutamaan informasi yang 

diinginkan pada kategori-kategori tertentu. Mekanisme pertanggung jawaban, 

aktivitas pengelolaan dana di UPK-G, kebermanfaatan program (keunggulan), 

kendala-kendala (kelemahan), solusi yang muncul, yang didapat dari persepsi 

setiap informan. Selain itu agar analisis studi kasus lebih lengkap, dapat 

dilakukan dengan analisis pada unit-unit yang saling terjalin satu dengan lainnya, 

observasi yang dilakukan secara berulang, dan melakukan survey atas kasus 

yang diteliti (Yin, 2014). Namun, teknik analisis tersebut disesuaikan dengan 

kebutuhan, kemampuan, dan kesanggupan peneliti.  

Keseluruhan dari proses analisis data adalah dengan memaknai data 

yang diperoleh berupa teks atau gambar, perlu mempersiapkan data sebagai 

bahan analisis dan memperdalam pemahaman, penyajian makna, dan 

penginterpretasian makna yang lebih luas melalui data tersebut (Creswell, 2015). 

Beberapa sumber-sumber data yang didapat perlu di seleksi agar informasi yang 

didapat diyakini kebenarannya. Proses analisis data meliputi proses reduksi data, 

display data, dan simpulan (Miles dan Huberman, 1992; Sugiyono, 2015; 

Sekaran dan Bougie, 2016). Vrederbregt (1987, dalam Mantra, 2008) 

-data yang 

dikumpulkan namun jika bukan karena proses tersebut kita tidak akan 

mendapatkan data sama sekali. Mengurangi bias dalam mendapatkan data 

dapat dilakukan pada saat berinteraksi langsung dengan informan dengan 

meyakinkan kembali informasi yang telah disampaikan melalui suatu pernyataan 

ataupun pertanyaan berulang. 

Berdasarkan sumber bukti yang dikumpulkan dan informasi yang 

diperoleh peneliti melalui serangkaian proses pengumpulan data mengarahkan 

peneliti untuk melihat keabsahan data, memilah dengan cermat melalui proses 

reduksi data agar dapat menempatkan beberapa informasi pada proporsinya 
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Wawancara dengan 
Sekretariat, Pendamping, 
Pengurus UPK dan 
masyarakat. 
/ 

Observasi terhadap 
aktivitas para aktor 
dalam mengelola dana 
gerbangmastaskin 
 

Dokumentasi berupa 
dasar hukum 
pelaksanaan dan alokasi 
penyaluran dana, 
dokumen-dokumen  
pencatatan pada 
pengurus UPK, dan 
laporan 
pertanggungjawaban 
UPK  

Simpulan/Verifikasi 

Display Data (Penyajian Data) 
Data disajikan dalam bentuk Manuskrip berupa teks 
naratif agar mudah dalam melakukan verifikasi dan 

menarik kesimpulan 

Reduksi Data (fokus seleksi data) 
Mengolah data yang dikumpulkan, merangkum, 
menyederhanakan, memeriksa keabsahan data, 

serta mengkonfirmasi ulang hasil penelitian 
berdasarkan informasi yang sudah didapatkan 

Pengumpulan data (koleksi data) 
Berdasarkan hasil observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan berbagai dokumen pendukung 
lainnya 

masing-masing dan menemukan gambaran pada suatu hal baru (temuan) yang 

dapat dijadikan perhatian untuk hasil kajian selanjutnya. Data yang sudah dipilah 

dan diperiksa dibuat dalam bentuk manuskrip dan simpulan-simpulan penemuan 

penelitian, memverifikasi, dan mengonfirmasi hasil temuan agar menjadi laporan 

studi kasus.  Alur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada bagan sebagai berikut: 

Bagan 3.1 
Alur Metodologi Penelitian 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM GERBANGMASTASKIN 

 
4.1  Pengantar 

Pada tahun 2007 Program Gerbangmastaskin disalurkan untuk pertama 

kalinya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Program 

Gerbangmastaskin di Kota Banjarbaru mengacu pada Nota Kesepakatan 

(Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan 

Selatan untuk Pengentasan Kemiskinan (Gerbangmas-Taskin) Tahun 2007-

2010. 

Program Dana Gerbangmastaskin di Kota Banjarbaru dilanjutkan kembali 

dengan mengacu pada RPJMD 2011-2015 melalui Nota Kesepakatan 

(Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan 

Selatan untuk Pengentasan Kemiskinan (Gerbangmas-Taskin) Tahun 2011-

2015. Nota kesepahaman tersebut didasarkan pada beberapa aturan hukum 

mengenai anggaran dana hibah yang disalurkan untuk program 

gerbangmastaskin terkait dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi PP 

58/2005, Permendagri 13/2006. 

Kemudian penyalurannya ke lokasi penerima manfaat ditindak lanjuti lagi 

dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Banjarbaru 

dengan UPK kelurahan penerima dana gerbangmastaskin di setiap 
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penyalurannya, dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota Banjarbaru. 

Penggunaan dana hibah berpedoman pada Permendagri 39/2012 tentang 

Perubahan atas Permendagri 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, serta Perwali Banjarbaru tentang 

Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial 

di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.  

Dana Gerbangmastaskin disalurkan ke 20 Kelurahan di Kota Banjarbaru 

melalui Unit Pengelola Keuangan Gerbangmastaskin di setiap kelurahan. Dana 

Gerbangmastaskin Kota Banjarbaru disalurkan dalam bentuk pola sharing dan 

mandiri. Dana sharing didanai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 

dengan dana dampingan dari Pemerintah kota Banjarbaru, sedangkan pola 

mandiri didanai dari Pemerintah Kota Banjarbaru. Selain itu, UPK Kota 

Banjarbaru membentuk Forum UPK-G dan Koperasi Simpan Pinjam 

Gerbangmastaskin sebagai suatu bentuk efektivitas penyaluran Dana 

Gerbangmastaskin.  

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Gerbangmastaskin yang 

meliputi Program Gerbangmastaskin di Kota Banjarbaru, pembentukan Forum 

UPK-G dan Koperasi Simpan Pinjam Gerbangmastaskin di Kota Banjarbaru. 

 
4.2 Program Gerbangmastaskin 

Program Gerbangmastaskin diawal kemunculannya dibentuk sebagai 

upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di provinsi 

Kalimantan selatan. Sejak dulu kemiskinan menjadi urusan global karena 

kompleksitas, multidimensi, dan fenomena yang menjadi pusat dari rentetan 

permasalahan global (hydra-head) (Agbaeze dan Onwuka, 2014). Masalah 

kemiskinan wajib ditanggulangi oleh pemerintah untuk mendukung 

pembangunan nasional (Wira dan Gustati, 2014).  Pemerintah Provinsi 



 

37 

 
 

Kalimantan Selatan membentuk program tersebut dengan pendekatan Tridaya 

(pemberdayaan manusia, pemberdayaan lingkungan, dan pemberdayaan 

masyarakat).  

Pengentasan kemiskinan dan turunnya tingkat masyarakat miskin 

menjadi tujuan dan harapan pemerintah namun akan lebih baik lagi jika ditopang 

dengan peningkatan perekonomian masyarakat, meningkatkan keterampilan dan 

usaha ekonomi masyarakat. Melalui program gerbangmastaskin ini lah 

pemerintah provinsi Kalimantan selatan bersama dengan pemerintah 

kabupaten/kota mewujudkan harapan tersebut secara berkelanjutan 

(sustainable). Upaya yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan wujud dari 

pembangunan untuk perbaikan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik 

(Theresia, dkk, 2014). 

Dana Gerbangmastaskin yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai 

modal usaha dengan tingkat pengembalian dana yang tentunya tidak 

memberatkan masyarakat miskin, seperti halnya rentenir yang telah menjamur di 

lingkungan masyarakat. Sehingga hal tersebut melatar belakangi munculnya 

program gerbangmastaskin yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan. Sebagaimana diungkapkan oleh TPM (GN) berikut ini terkait dengan 

fenomena yang terjadi di masyarakat. 

mun kekurang (kalau kekurangan) 
modal inya (dia) akan mencari modal tanpa pikir panjang makanya 
kenapa banyak di masyarakat itu banyak yang tepuntal lawan 
(terlilit dengan) rentenir, apalagi wahini (sekarang) nih berkedok 
dengan koperasi nih. Nah melihat hal itulah pemerintah provinsi 
membentuk program gerbangmastaskin untuk mengurangi 
masyarakat miskin paling kada (tidak) terhindar dari lilitan rentenir 
makanya di UPK itu ada simpan pinjamnya, dan itupun dengan jasa 
pinjaman sekecil-kecilnya dibawah bunga pasar, itu misi awalnya, 

 (GN) 
 
Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan melalui penyaluran dana kredit 

untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin perlu ditingkatkan dan 
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dimobilisasi secara efektif dan pengalokasian secara efisien (Agbaeze dan 

Onwuka, 2014). Penyaluran dana gerbangmastaskin melalui beberapa tahapan 

sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Program 

Gerbangmastaskin yang diantaranya a) sosialisasi dan perencanaan; b) 

penyusunan usulan desa/kelurahan; c) pencairan dana dan pelaksanaan 

kegiatan; d) pengelolaan usaha dan keuangan UPK; dan e) pengendalian 

program. 

a) Tahap sosialisasi dan perencanaan merupakan tahapan untuk memahami 

mengenai program gerbangmastaskin baik mekanisme, prosedur dan tata 

cara pelaksanaan. Pada tahapan ini, pembentukan UPK dilakukan serta 

penjaringan RTM sebagai penerima manfaat.  

b) Penyusunan usulan desa/kelurahan merupakan tahapan penyusunan 

rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah disepakati dalam 

musyawarah desa/kelurahan perencanaan sebagai usulan desa/kelurahan 

yang diusulkan oleh UPK dan di fasilitasi oleh TPM.  

c) Pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan. Pada tahapan ini pencairan 

dana dari APBD ke rekening UPK dan di salurkan oleh UPK untuk 

kebutuhan pokmas dan sesuai dengan klasifikasi kegiatan/penyaluran dana.  

d) Pengelolaan usaha dan keuangan UPK merupakan tahapan kegiatan UPK 

mengelola dana di masyarakat, mengalokasikan dan menyalurkan dana 

sesuai peruntukannya, menganalisis kelayakan usaha pokmas, mengatasi 

segala permasalahan yang terjadi di lapangan.  

e) Pada tahap pengendalian program, UPK memenuhi tanggung jawabnya 

sebagai pengurus/pengelola dengan memberikan pelaporan kegiatan serta 

melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi. 
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Sumber: Petunjuk Teknis Program Gerbangmastaskin 

Gambar 4.1 Tahapan Kegiatan Gerbangmastaskin 

Beberapa tahapan pelaksanaan tersebut merupakan patokan yang 

sesungguhnya harus dipatuhi oleh pelaksananya sesuai dengan fungsinya 

masing-masing. Pola penyaluran dana gerbangmastaskin untuk masyarakat dan 

atau kelompok masyarakat dalam bentuk dana sosial dan dana bergulir 

dilakukan agar penyaluran dana kepada masyarakat miskin dapat disalurkan 

dengan seimbang. Penyaluran dana gerbangmastaskin dalam bentuk dana 

sosial disalurkan kepada pokmas yang masuk klasifikasi masyarakat miskin 

rentan sedangkan untuk dana bergulir disalurkan kepada pokmas yang masuk 

dalam klasifikasi masyarakat miskin berpotensi. UPK dalam hal ini merupakan 

civil society yang berarti bagian dari publik, dan dana gerbangmastaskin 

merupakan dana publik yang dikelola oleh UPK. Kelompok masyarakat tersebut 

yang disebut sebagai civil society berhak atas dana publik (Listyowati, 2015). 

Penyaluran dana Gerbangmastaskin berupa dana sharing disalurkan oleh 

Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai dana dampingan dari disalurkannya Dana 

Gerbangmastaskin oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selama ini 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan dana gerbangmastaskin 

sebesar Rp50.000.000,00 kepada 4 desa/kelurahan di Kabupaten/Kota di 

Kalimantan Selatan. Namun penyaluran dana tersebut harus dengan dana 
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dampingan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar minimal 30% dari dana 

yang disalurkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Besarnya dana 

dampingan dari pemerintah Kota Banjarbaru yaitu sebesar 90% jauh berbeda 

dengan Kabupaten/Kota lainnya yang rata-rata memberikan dana dampingan 

sebesar 30%. Berikut merupakan data penyaluran Dana Gerbangmastaskin di 

Kota Banjarbaru sebagaimana terlampir. 

Tabel 4.1 
Alokasi Dana Gerbangmastaskin Kota Banjarbaru 

 
Tahun Dana Sharing Mandiri (APBD 2) 

Provinsi (APBD 1) Kota (APBD 2) 
2015 Rp46.000.000,00 Rp43.700.000,00 Rp60.000.000,00 
2014 Rp50.000.000,00 Rp45.000.000,00 Rp60.000.000,00 
2013 Rp50.000.000,00 Rp45.000.000,00 Rp60.000.000,00 
2012 Rp50.000.000,00 Rp45.000.000,00 Rp60.000.000,00 
2011 Rp50.000.000,00 Rp45.000.000,00 Rp60.000.000,00 

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan SK Walikota 

Berdasarkan nilai dana dampingan dari Pemerintah Kota Banjarbaru 

maka setiap UPK mendapatkan dana sharing sebesar Rp 95.000.000,00. Sejak 

awal penyalurannya yaitu pada tahun 2007 hingga sekarang, pemerintah Kota 

Banjarbaru konsisten memberikan dana dampingan sebesar 90%. Begitu pula 

dengan dana mandiri Gerbangmastaskin, Pemerintah Kota Banjarbaru satu-

satunya yang menyalurkan pola mandiri Dana Gerbangmastaskin sejak awal 

kemunculan Program Gerbangmastaskin. Dijelaskan oleh TPM (GN) bahwa: 

gerbangmastaskin berjalan awal itu ditindaklanjuti oleh 
Kabupaten/Kota. Nah... c  
(GN) 
 
Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru 

sangat responsive terhadap program kegiatan pengentasan kemiskinan. Namun, 

pada tahun 2015 penyaluran Dana Gerbangmastaskin mengalami penurunan. 

Pemerintah Kota Banjarbaru hanya mengikuti skema penyaluran dana dari 

pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.  
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Pada tahun 2015 penerima Dana Gerbangmastaskin dari pola sharing 

hanya diberikan kepada 2 kelurahan/desa saja, jumlahnya pun sedikit menurun 

dibandingkan alokasi dana pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 

Rp89.700.000,00. Walaupun alokasi dana sharing Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan sedikit menurun, namun Pemerintah Kota Banjarbaru tetap 

konsisten memberikan dana dampingan 90% dari sharing Provinsi, bahkan 

secara prosentase meningkat menjadi 95%. Berdasarkan Lembar Kerja UPK 

diketahui bahwa dana gerbangmastaskin dialokasikan untuk beberapa 

kebutuhan sebagaimana terdapat dalam Bagan 4.1: 

Bagan 4.1 
Skema Penyaluran Dana Gerbangmastaskin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan persentase penyalurannya dan dari Lembar Kerja UPK 

diketahui bahwa alokasi Dana Gerbangmastaskin untuk dana bergulir yang 

digunakan sebagai dana simpan pinjam untuk tujuan pemberdayaan usaha 

diambil dari sharing (APBD 1) dan dana mandiri (APBD 2) sedangkan kegiatan 

pada dana sharing Kota (APBD 2) digunakan untuk pemberdayaan lingkungan. 

 

Pola Sharing 

Kota 

Pola Mandiri 

Dana Gerbangmastaskin 

Provinsi 

1. BOP UPK 8% 
2. Kegiatan Program 

92%: 
- Peningkatan 

Kapasitas  
Pokmas 20% 

- Pengembangan 
UEP 80%

1. BOP UPK 10% 
2. Kegiatan Program 

90% 

Kota 

1.  BOP UPK 10% 
2. Kegiatan Program 

90%: 
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Tabel 4.2 
Alokasi Dana Bergulir Gerbangmastaskin Kota Banjarbaru 

 
Tahun Sharing (APBD 1) Mandiri (APBD 2) 
2015 Rp33.856.000,00 Rp30.500.000,00 
2014 Rp32.800.000,00 Rp30.500.000,00 
2013 Rp36.000.000,00 Rp30.500.000,00 
2012 Rp36.000.000,00 Rp30.500.000,00 
2011 Rp31.500.000,00 Rp33.000.000,00 

                     Sumber: Data diolah 

Dana gerbangmastastaskin yang telah dialokasikan untuk pengembangan 

dana simpan pinjam tentunya dapat mengalami kenaikan dan penurunan di 

masing-masing UPK seiring dengan bergulirnya dana tersebut di masyarakat. 

Kenaikan dapat terjadi dari prosentase jasa simpan pinjam yang dialokasikan ke 

dalam modal simpan pinjam sedangkan penurunan dapat terjadi karena adanya 

kemacetan. 

Secara khusus penganggaran dan penyaluran Dana Gerbangmastaskin 

dilakukan atas kebijakan kepala daerah. TPM (GN) yang sejak awal penyaluran 

Dana Gerbangmastaskin sudah mengawal dan mendampingi jalannya 

pelaksanaan Program Gerbangmastaskin menceritakan awal dukungan 

pemerintah atas disalurkannya Dana Gerbangmastaskin di Banjarbaru dalam 

bentuk sharing (APBD 1 dan 2) dan mandiri (APBD 2) berikut ini: 

a Wali saat itu yang otomatis paling kada (tidak) 
memandang perlu untuk masyarakat, diperlukan sekali oleh 
masyarakat makanya pemerintah kota Banjarbaru kan responsif 
sekali waktu itu lawan (dengan) ini. Pokoknya setiap kali pertemuan 
waktu itu pasti menakunakan (mempertanyakan) masalah 
gerbangmastaskin ni, kayapa gerbangmastaskin jar (katanya 
bagaimana gerbangmastaskin)  (GN) 
 
Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki misi untuk mempersiapkan 

pengurusnya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, mengelola dana 

bergulir sampai dengan sekarang, sebagaimana dijelaskan TPM berikut ini: 

kesiapan UPK nya tuh, nah... Banjarbaru ini kenapa bisa jalan, 
SDM nya sudah dipersiapkan. Jadi habis (setelah) dapat sharing 
tadi kan dilanjutkan dengan dana mandiri. Sebenarnya ya untuk 
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mempersiapkan SDM UPK nya. Kalau SDM nya tidak siap, habis 
program habis dana itu, kada jalan lagi. Makanya dana 
gerbangmastaskin di Kota Banjarbaru ni dilanjutkan dengan dana 
mandiri, gunanya untuk menyiapakan SDM UPK nya, supaya UPK 
nya jangan bubar, dan simpan pinjam tetap berjalan, artinya 
memberdayakan masyarakat jua (juga)  
 
Responsivitas dan dukungan dari pemerintah melihat peluang yang baik 

dalam memberdayakan masyarakat melalui program kegiatan menjadi tolok ukur 

keberhasilan pelaksanaan program. Dukungan pemerintah seperti 

menganggarkan dana yang sesuai dengan kebutuhan dan mempersiapkan 

sarana baik SDM maupun perangkat pendukungnya. 

4.2.1 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Gerbangmastaskin 

Mekanisme penyaluran dana gerbangmastaskin pemerintah kota 

Banjarbaru tidak berbeda dengan dana hibah lainnya. Alokasi Dana 

Gerbangmastaskin dapat dicairkan sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan 

melalui serangkaian proses penganggaran dan penetapan alokasi dana dalam 

beberapa tahapan hingga dana tersebut dapat dicairkan. Segala dokumen yang 

harus dilengkapi UPK dapat dipenuhi seperti proposal usulan dari UPK, rekening 

bank UPK yang bersangkutan, NPWP, ditambah rekomendasi dari Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, dan Surat Keputusan Walikota terkait dengan lokasi 

penerima dana gerbangmastaskin. Surat Keputusan tersebut dipersiapkan oleh 

Badan Pemberdayaan Masyarakat setiap awal tahun anggaran yaitu setelah 

DPA diterbitkan. Segala kelengkapan yang telah dipenuhi pada usulan tentu saja 

tidak menghambat pada proses pencairan dana, seperti diungkapkan oleh staf 

anggaran (DN) berikut ini: 

meumpati (mengikuti) alur aja karena 
berkas sudah lengkap. Intinya kan di bagian keuangan tu, kalonya 
berkas sudah lengkap, ya kami cairakan, itu ja. Kendalanya 
mungkin tahap proses melengkapi dokumennya ja, dokumen awal 
sama di pertanggung jawabannya kaitu jua, tapi tu bisa ja 
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Alokasi Dana Gerbangmastaskin yang sudah muncul pada APBD Kota 

Banjarbaru dapat langsung dicairkan oleh UPK sebagaimana digambarkan pada 

Gambar 4.2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Petunjuk Teknis Program Gerbangmastaskin 
 
     Gambar 4.1 Skema Pencairan Dana Gerbangmastaskin 

 
 
Bendahara maupun Ketua UPK yang bersangkutan dapat langsung 

mengambil Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh bagian 

keuangan untuk kemudian diproses pada Bank Kalsel yang merupakan mitra dari 

pemerintah Kota Banjarbaru sebagai Bendahara Umum Daerah. Dana 

gerbangmastaskin langsung ditransfer ke rekening masing-masing UPK.  

Pencairan dana gerbangmastaskin dilakukan melalui 2 tahap. Tahap 

pertama pencairan dana adalah sebesar 70%, dan tahap kedua adalah sisa 

pencairan dana sebesar 30%. Agar dana dapat dicairkan pada tahap 2 maka 

UPK harus dapat memenuhi pertanggung jawaban atas dana yang dicairkan 

pada tahap pertama yaitu pertanggung jawaban (SPJ) 70% yang harus sudah 

dipenuhi oleh UPK. Hal tersebut diterapkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru 
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pada seluruh penyaluran dana hibah agar SPJ pelaksanaan kegiatan menjadi 

lebih tertib.  

Pencairan Dana Gerbangmastaskin yang dilakukan melalui 2 tahap 

tersebut dilakukan sejak tahun 2015. Sebelumnya dana gerbangmastaskin 

dicairkan full 100% namun karena kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru, 

Pengurus UPK memprioritaskan pengeluaran pada pencairan tahap pertama dan 

selanjutnya ditahap kedua. Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan kebijakan 

tersebut disamping tertib administrasi terutama pertanggung jawabannya, dan 

juga meningkatkan kepatuhan penerima dana memenuhi kelengkapan dokumen 

sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 

Permasalahan yang biasanya terjadi dalam proses pelaksanaan 

penyaluran dana yaitu kelengkapan dokumen baik kelengkapan dokumen usulan 

maupun kelengkapan dokumen pertanggung jawaban yang harus dipenuhi oleh 

UPK di bagian keuangan. Pertanggung jawaban yang harus dipenuhi oleh UPK 

yang dilakukan dengan melengkapi SPJ yang sesuai dengan rincian anggaran 

belanja yang pertama kali diusulkan pada usulan proposal yang diajukan oleh 

UPK. Kelengkapan SPJ tersebut harus sudah dipenuhi oleh UPK paling lambat 1 

bulan setelah tahun anggaran yang telah lewat. Pada pelaksanaannya, suatu 

kegiatan bisa saja mengalami kendala dengan adanya keterlambatan memenuhi 

kelengkapan SPJ, seperti diungkapkan oleh staf anggaran (DN) berikut ini: 

kan paling lambat sebulan setelah lewat tahunnya, paling 
lambat januari. Jadi seharusnya kada boleh tuh lewat dari itu, tapi 
kadang-kadang ada kelemahannya kan, ya yang namanya banyak 
orangnya yang ngurusi. Biasanya tu disiati buhannya, diolah 
mundur, walaupun masuknya di februari diolah ke januari atau 
desember. Keuangannya ya fleksibel ja, cuman ya mun kawa (kalau 
bisa) kan beres sudah itu. Mun sudah masuk tahap pemeriksaan 

 (DN) 
 
Permasalahan tersebut bisa jadi seperti adanya pergantian kepengurusan 

yang mengakibatkan perubahan data UPK sehingga terkait dengan penyaluran 
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dana pada rekening UPK yang bersangkutan yang kemudian dijelaskan oleh staf 

anggaran (DN) berikut ini: 

yang 
berubah. Pergantian pengurus itu salah satu menghambat jua. 
Otomatis kan data-data UPK yang sebelumnya, mungkin ada di 
pengurus yang sebelumnya. Karena kan, pengurus itu harus di SK 
kan jua, nomor rekeningnya jua harus sesuai dengan si pengurus. 
Kan ini proses penganggarannya ja sampai penetapan APBD, itu ja, 
waktu untuk kelengkapan berkasnya, mun sudah di tahap 
pencairan, untuk proses pencai
(DN) 
 
Pengelola keuangan yang mengurus SPJ dari penerima dana tersebut 

kadang kala memahami kendala yang ada di lapangan sehingga dapat 

memahami keterlambatan yang terjadi, selama hal tersebut tidak terlalu 

memberikan pengaruh yang cukup besar dan masih bisa diatasi.  

Kelengkapan SPJ yang sangat penting sekali tentunya adalah dokumen 

pendukung pengeluaran atau penggunaan dana seperti kwitansi. Format 

penggunaan dana serta penyertaan dana biasanya sudah disiapkan oleh bagian 

keuangan agar tidak berbeda antara penerima dana yang satu dengan yang 

lainnya seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak / Fakta Integritas yang 

digunakan untuk melengkapi pencairan dana pada tahap 70% maupun di tahap 

30% berikut ini. 

 
 

Gambar 4.2 Fakta Integritas UPK 
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Sehubungan dengan berubahnya anggaran dana pada alokasi dana 

sharing Gerbangmastaskin tahun 2015, maka hal tersebut juga berpengaruh 

pada dana yang akan dicairkan dan usulan RKA yang tentunya juga harus 

dirubah. Rincian dana dan usulan proposal, dan penetapan alokasi penerima 

dana yang menunjukkan besarnya dana yang diberikan yang tentunya juga 

mengalami perubahan dan harus dilengkapi sebelum pencairan dana 

dilaksanakan. 

4.3 UPK Gerbangmastaskin Kota Banjarbaru 

Unit Pengelola Keuangan Gerbangmastaskin dibentuk sejak awal 

dilaksanakannya penyaluran Dana Gerbangmastaskin pada tahun 2007, agar 

penyaluran Dana Gerbangmastaskin di masing-masing lokasi penerima dana 

dapat dilaksanakan dengan tertib dan terstruktur. Terbentuknya Unit Pengelola 

Keuangan Gerbangmastaskin merupakan tindak lanjut dari dibentuknya Tim 

Pendamping Masyarakat (TPM) Kabupaten/Kota agar pelaksanaan dimasing-

masing kelurahan (lokasi penerima manfaat) menjadi lebih efektif. Unit Pengelola 

Keuangan Gerbangmastaskin Kota Banjarbaru berada di 20 titik Kelurahan. 

Interaksi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi suatu 

pendekatan dalam wujud kepemerintahan yang baik (Tjokroamidjojo, 2000, 

dikutip oleh Nugroho, 2014:178). Keterlibatan setiap unsur masyarakat dalam 

mewujudkan pelaksanaan program kegiatan Gerbangmastaskin menunjukkan 

bahwa adanya dimensi partisipasi masyarakat. Theresia, dkk. (2014) 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi begitu penting dalam suatu 

pembangunan yang berpusat pada rakyat dalam mewujudkan kemandirian 

masyarakat melalui pemberdayaan (empowerment).  

Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan melalui Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan pada awalnya 

membentuk TPM yang diperbantukan untuk keefektifitasan pengelolaan Dana 
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Gerbangmastaskin di Kabupaten/Kota yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

dibentuknya UPK melalui sosialisasi dan musyawarah masyarakat kelurahan. 

Pembentukan UPK-G digambarkan melalui proses berikut ini: 

Bagan 4.2 
Proses Pembentukan UPK 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proses tersebut menunjukkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. 

Pemerintah mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan yang diperuntukan dan berkaitan dengan masyarakat 

(Nugroho, 2014:337). Peran Tim Pendamping Masyarakat (TPM) penting bagi 

Sekretariat Tetap gerbangmastaskin di tingkat Kabupaten/Kota dan pengurus 

UPK untuk menjembatani pelaksanaan Program Gerbangmastaskin di 

Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi. Tim pendamping merupakan salah 

satu faktor eksternal yang berperan aktif dalam pembangunan berbasis 

masyarakat, namun secara bertahap perannya dapat berkurang sampai 

masyarakat mampu berjalan dan berkembang sendiri dengan mandiri (Theresia, 

dkk, 2014:222).  

Keterkaitan dan koordinasi dengan TPM yang langsung berhubungan 

dengan Pengurus UPK-G di Kelurahan semakin memperkuat perannya untuk 

optimalisasi pelaksanaan penyaluran Dana Gerbangmastaskin di kelurahan. 

Pembentukan UPK dilaksanakan secara partisipatif, dibentuk melalui 

Penjaringan UPK dari Kader Masyarakat 

Musyawarah Kelurahan 
(TPM, Lurah dan Tokoh Masyarakat) 

Penentuan 
UPK 

Penetapan UPK 
(melalui Surat Keputusan Lurah) 
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musyawarah kelurahan dan penetapannya dilakukan melalui Surat Keputusan 

Lurah setempat, sebagaimana diungkapkan oleh TPM (GN) berikut ini: 

-sama dengan BPMP dan 
pihak kecamatan/kelurahan, mensosialisasikan, kemudian baru dibentuk 

 
 
Pengurus UPK sebagai pemegang amanah atas lalu lintas dana 

gerbangmastaskin di masyarakat melaksanakan setiap tahapan kegiatan 

gerbangmastaskin pada tahap pelaksanaan penyaluran dana sampai 

mempertanggung jawabkan penggunaan dana. Dana Gerbangmastaskin 

merupakan dana publik karena bersumber dari pemerintah dan disalurkan 

kepada masyarakat sehingga peran sebagai pemegang amanah publik 

dijalankan oleh Pengurus UPK. Wahab (2015:19) menjelaskan bahwa pemegang 

amanah publik (managers of the public trust) harus menunjukkan perilaku yang 

akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik. 

Peneliti menelisik pada 2 UPK Kelurahan di Kota Banjarbaru yaitu UPK 

Gandaria dan UPK Serba Guna yang berbeda baik dari lingkungan atau 

kawasannya maupun dalam pengelolaan dananya. UPK Gandaria dikelola oleh 

Ketua Forum UPK itu sendiri dan telah dikelola sejak awal penyaluran Dana 

Gerbangmastaskin. Berbeda dengan UPK Serba Guna yang merupakan 

pengurus pengganti dari pengurus awal karena adanya suatu permasalahan 

yang terjadi yang mengharuskan pergantian pengurus dan dalam perjalanannya 

UPK Serba Guna telah memperbaiki pengelolaan dana menjadi lebih baik. 

4.3.1 UPK Gandaria 

Pengurus UPK Gandaria telah mengelola Dana Gerbangmastaskin sejak 

tahun 2007, dan pengurus UPK tidak mengalami pergantian hingga sekarang 

dan penetapannya diperbaharui setiap tiga tahun sebagaimana diungkapkan 

oleh Pengurus UPK (MB) yang juga menjabat sebagai Ketua UPK. 
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ari awal pengurusnya ini Mba, kada beganti, cuman setiap tiga 
 

  
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa konsistensi pengurus dalam 

mengelola dana sejak awal penyalurannya. Sesuai dengan struktur organisasi 

Pengurus pada UPK Gandaria terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 

Ketua UPK sejak awal mengawal, mengelola dan mengawasi mengalirnya Dana 

Gerbangmastaskin di UPK Gandaria. Pengurus UPK (MB) menunjukkan 

kelengkapan administrasi dan aktivitas kesehariannya dalam menerima anggota 

pokmas di kantor rumahnya sebagaimana gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.3 Aktivitas Pengurus UPK Gandaria 
 

UPK Gandaria telah mengelola 24 Pokmas sampai dengan saat ini yang 

terdiri dari 89 anggota pokmas yang masih aktif. Dana yang bergulir di 

masyarakat sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp226.030.000,00 dan kas 

yang tersedia adalah sebesar Rp22.500.000,00 sehingga total seluruh dana di 

UPK tersebut berjumlah Rp248.530.000,00. Kas di bank yaitu sebesar 

Rp53.500.000,00 pada UPK Gandaria merupakan simpanan atau tabungan 

pokmas. Pengurus menetapkan besarnya penyaluran dana bergulir untuk setiap 

anggota pokmas yaitu sampai dengan Rp5.000.000,00 dengan 10 kali angsuran. 

Dana Gerbangmastaskin yang dialokasikan untuk usaha simpan pinjam pada 

UPK Gandaria dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini: 
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Tabel 4.3 
Akumulasi Dana Simpan Pinjam UPK Gandaria 

 

 

 

 

                 Sumber: Data diolah 

Selama itu telah ditemukan tingkat kemacetan kredit sebesar 

Rp15.420.000,00 yang ditunjukkan berdasarkan catatan Ketua UPK Gandaria 

sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 sebagaimana tabel 4.4. 

Tabel 4.4 
Daftar Kemacetan Pokmas di UPK Gandaria 

 

 
 

 

 

           

Sumber: Data diolah 

Kemacetan kredit Pokmas tentunya dapat mempengaruhi perkembangan 

dana bergulir pada UPK Gandaria. Berdasarkan alokasi dana gerbangmastaskin 

pada UPK Gandaria Rp171.800.000,00 dibandingkan dengan total dana yang 

ada sekarang yaitu sebesar Rp248.530.000,00 maka perkembangan dana 

bergulir adalah sebesar Rp77.230.000,00. Perkembangan dana bergulir pada 

UPK Gandaria seharusnya berjumlah Rp92.650.000,00, namun nilai tersebut 

mengalami penurunan karena adanya kemacetan kredit yang muncul sebesar 

Rp15.420.000,00 sampai akhir tahun 2016.  

Tahun Jumlah Keterangan 
2008 Rp37.000.000,00 Mandiri 
2009 Rp31.500.000,00 Sharing 
2010 Rp37.000.000,00 Mandiri 
2011 Rp33.000.000,00 Mandiri 
2014 Rp32.800.000,00 Sharing 

 Rp171.800.000,00  

No. Tahun Besarnya Jumlah Pokmas 
1. 2008 - - 
2. 2009 - - 
3. 2010  Rp3.400.000,00 2 
4. 2011 Rp2.400.000,00 2 
5. 2012 Rp4.090.000,00 3 
6. 2013 Rp3.095.000,00 3 
7. 2014 Rp1.470.000,00 1 
8. 2015 Rp965.000,00 1 
9. 2016 - - 

Jumlah Rp15.420.000,00 12 
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4.3.2 UPK Serba Guna 

Pengurus UPK Serba Guna saat ini merupakan UPK pengganti yang 

sebelumnya bermasalah. UPK Serba Guna seperti tunas baru yang tumbuh 

memberikan perubahan terhadap pengelolaan Dana Gerbangmastaskin atas 

permasalahan yang sebelumnya terjadi di UPK tersebut sebagaimana 

diungkapkan pengurus UPK (SR) berikut ini:  

 dropping yang 
kedua itu Pak Lurah tidak mau lagi pakai pengurus yang lama terus 
dibentuk pengurus yang baru. Saya terima uang yang ada itu sama 
Pak Lurah, dilakukan audit intern lah sama Pak Lurah waktu itu jadi 
ketemu lah dana yang tersisa itu, dana bergulir, kalau yang lain kan 
sudah kada tahu lagi. Audit dari kelurahan yang juga melibatkan 
masyarakat, ketua RT, tapi dia memang punya kemampuan lah 
untuk audit itu. Jadi kalau tidak salah uang dari dana bergulir itu 
yang bisa diamankan sebesar Rp22.309.000,00, jadi diserahkan 
tunai ke saya. Lalu kita tambah-tambahkan dengan dana yang ada, 
kita kelola. Jadi dikelurahan ini ada pertemuan bulanan (rutin) forum 
rt/rw, yang diadakan kelurahan, berganti-ganti tempat di masing-
masing yang mau menerima jadi giliran. Jadi dana itu tadi terdeteksi 
karena adanya pertemuan-pertemuan itu tadi. Jadi kita umumkan di 
forum, artinya ini ada dana bergulir untuk dimanfaatkan warga di 
kelurahan guntung manggis yang di kategorikan kurang mampu dan 

 (SR) 
 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pengurus mulai menjalankan 

amanah dan melanjutkan pengelolaan dana dari sisa dana yang masih bisa 

diselamatkan dari ketidak jelasan pengelolaan Dana Gerbangmastaskin yang 

dilakukan oleh pengurus yang pertama. UPK Serba Guna memiliki 86 pokmas 

yang terdiri dari 385 anggota yang masih aktif sampai dengan tahun 2016. Dana 

yang bergulir di masyarakat sampai dengan saat ini adalah sebesar 

Rp152.500.000,00, kas di bank sebesar Rp1.819.000,00, dan kas yang tersedia 

sebesar Rp386.400,00 sehingga total seluruh dana di UPK tersebut berjumlah 

Rp154.705.599,00. Pengurus menentukan besarnya pinjaman sampai dengan 

Rp2.000.000,00 per anggota pokmas. Pengurus UPK merekomendasikan 

anggota pokmas yang dinilai efektif menjadi anggota KSP Gerbangmastaskin 

agar dapat melakukan pinjaman hingga Rp5.000.000,00. 
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Alokasi dana yang digunakan sebagai dana bergulir pada UPK Serba 

Guna dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 
Akumulasi Dana Simpan Pinjam UPK Serba Guna 

 

 

 

 

                 Sumber: Data diolah 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dana bergulir untuk simpan pinjam 

berdasarkan alokasi dana yang diterima selama ini seharusnya berjumlah 

Rp132.856.000,00. Alokasi untuk dana bergulir pada tahun 2007 tidak dapat 

diketahui namun pada tahun 2009 dana tersebut dapat kembali sebesar 

Rp22.309.000,00 berdasarkan hasil investigasi aparat kelurahan sehingga total 

alokasi dana bergulir pada UPK Serba Guna berjumlah Rp123.665.000,00. 

Berdasarkan buku catatan pokmas UPK Serba Guna didapati tingkat kemacetan 

kredit pada akhir tahun 2016 yaitu sebesar Rp45.340.000,00 yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 
Daftar Kemacetan Pokmas di UPK Serba Guna 

 
No. Tahun Besarnya Jumlah Pokmas 
1. 2007 - - 
2. 2008 - - 
3. 2009 Rp2.700.000,00 1 
4. 2010 - - 
5. 2011 Rp6.700.000,00 5 
6. 2012 Rp1.120.000,00 2 
7. 2013 Rp3.620.000,00 5 
8. 2014 Rp13.100.000,00 9 
9. 2015 Rp7.450.000,00 5 

10. 2016 Rp10.650.000,00 6 
Jumlah Rp45.340.000,00 33 

           Sumber: Data diolah 

Tahun Jumlah Keterangan Dana Bergulir 
2007 Rp31.500.000,00 Sharing - 
2008 Rp37.000.000,00 Mandiri Rp37.000.000,00 
2009 - - Rp 22.309.000,00 
2013 Rp30.500.000,00 Mandiri Rp30.500.000,00 
2015 Rp33.856.000,00 Sharing Rp33.856.000,00 

 Rp132.856.000,00  Rp123.665.000,00 
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Pada tahun 2016, kemacetan kredit pada tahun-tahun sebelumnya telah 

berkurang karena terdapat beberapa pokmas yang melakukan pembayaran atau 

pelunasan pinjamannya yang macet. Kemacetan kredit pokmas pada tahun-

tahun sebelumnya lebih besar dari data tersebut sehingga ada kemungkinan 

besarnya nilai kemacetan kredit pada tahun 2016 menjadi berkurang pada tahun 

yang akan datang karena adanya pelunasan. Jumlah pokmas yang mengalami 

kemacetan lebih banyak jika dibandingkan dengan UPK Gandaria. Kemacetan 

kredit Pokmas tentunya juga telah mempengaruhi perkembangan dana bergulir 

pada UPK Serba Guna.  

Alokasi Dana Gerbangmastaskin pada UPK Serba Guna adalah sebesar 

Rp123.665.000,00 sedangkan total dana yang ada sekarang yaitu sebesar 

Rp154.705.599,00. Nilai tersebut menunjukkan perkembangan dana bergulir 

yaitu sebesar Rp31.040.599,00. Perkembangan dana bergulir pada UPK Serba 

Guna seharusnya berjumlah Rp76.380.000,00, namun karena adanya 

kemacetan kredit sebesar Rp45.340.000,00 sampai akhir tahun 2016 maka 

perkembangan dana tersebut mengalami penurunan. 

Pengurus UPK Serba Guna menerima pembayaran pinjaman setiap 

bulannya dari Ketua-Ketua Pokmas dengan mempersiapkan bentuk tanda 

terima, pencatatan dan arsip dokumen sebagaimana gambar 4.5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.4 Pengurus UPK Serba Guna 
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Pengurus UPK Serba Guna membuat catatan atau pembukuannya 

dengan baik sebagaimana diungkapkan oleh sektap (CR) berikut ini: 

ke ikam, bulan ni kam bayar, bulan kena bayar lagi, kena ada bulan 
berapa kada bayar, masih keliatan disitu angkanya. Ada catatan 
hariannya, berupa catatan harian, contohnya SR tu, 

 
 

Walaupun Pengurus UPK Serba Guna melakukan pencatatan secara 

manual dan sederhana namun dinilai oleh sektap maupun pendamping 

memberikan administrasi yang baik dan tertib, pembukuan dengan jelas dan 

dengan inisiatif pengurus sendiri memberikan pelaporan atas lalu lintas dananya 

yang diketahui oleh Lurah setempat di setiap semester sebagai bentuk 

pertanggungjawaban UPK. 

4.4 Pembentukan Forum UPK-G 

Forum UPK-G Kota Banjarbaru digagas dan dibentuk oleh TPM Kota 

Banjarbaru sekitar tahun 2010. Forum tersebut merupakan suatu organisasi dan 

berisi kumpulan pengurus UPK Gerbangmastaskin di Kota Banjarbaru. Kumpulan 

manusia yang diintegrasikan menjadi satu dalam suatu wadah kerjasama agar 

tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai melalui suatu organisasi 

(Sedarmayanti, 2012:99). Peran masyarakat dalam suatu organisasi sangat 

penting dalam pembangunan ekonomi khususnya di negara-negara berkembang 

melalui tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan pengembangan 

masyarakat, memberikan bantuan terhadap suatu bencana maupun melalui 

pergerakannya yang aktif (Ahmed, 2004).  

Keanggotaan dibentuk melalui kesepakatan dan musyawarah bersama 

antara anggota UPK, TPM beserta sektap. Nilai-nilai lokal dalam musyawarah 

untuk mufakat menjadi asas setiap pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. 

Musyawarah yang pada akhirnya dicapai dengan mufakat merupakan khas dari 
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wilayah-wilayah pedesaan Indonesia sejak dimasa lalu, dan bukan keputusan 

yang diperani oleh pemerintahan desa (Nugroho, 2014:344). Begitu pula yang 

terjadi pada pembentukan Forum UPK-G yang melalui proses tersebut 

sebagaimana diungkapkan oleh TPM (GN) berikut ini: 

-masing UPK, 
rata-rata masalah dana yang kada tekembali (tidak terkembali). 
Pada saat itu dasar ada beberapa hal yang balum (belum) siap. 
Nah oleh kawan-kawan tim pendamping dibentuklah semacam 
wadah untuk komunikasi soalnya pas waktu itu (saat itu) sulit 
berkomunikasi. Kadang-kadang aku ke syamsudin noor, jar yang di 
bangkal wadahku (katanya yang di Kelurahan Bangkal di tempat 
saya), kesana pulang... (kesana lagi) Nah karena jarak itu tadi kan 
lalu dibentuklah suatu wadah yang namanya Forum UPK, dibentuk 

 
 

Pengalaman memberikan ruang pada pengembangan ide untuk 

menjadikan kelemahan di masa lalu menjadi kekuatan di masa mendatang. GN 

selaku tim pendamping bukan hanya mengusulkan dan merencanakan hal 

tersebut namun merealisasikannya bersama-sama dengan pengurus UPK-G se 

Kota Banjarbaru sebagaimana kutipan berikut: 

2010 di bentuk, ku siapkan. lalu persiapan pembahasan anggaran 
dasar. Nah mulai saat itu lah Forum UPK itu dibentuk untuk wadah 
komunikasi. Lawan jua (dan lagi), mun (kalau) ada wadah 
formalnya ni kan nyaman (mudah) ada yang menjebatani UPK 
dengan pihak ke-3 apabilanya inya (jika dia) perlu dampingan dana 
karena kan selama ini UPK dananya tergantung dari pemda, kaitu 
(gitu)  
 
Penjelasan GN diatas menunjukkan bahwa dibentuknya Forum UPK agar 

komunikasi diantara pengurus UPK dan tim pendamping dapat berjalan dengan 

baik dan segala permasalahan antara pengurus UPK yang satu dengan yang 

lainnya dapat diatasi bersama-sama. Komunikasi dan interaksi secara efektif 

terjalin melalui hubungan psikologis antara pihak-pihak yang terlibat pada tujuan 

keberhasilan pembangunan (Theresia, dkk, 2014:10). 

Sekretariat Forum UPK-G saat ini berada di salah satu kediaman 

pengurus UPK yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Forum UPK-G Kota 
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Banjarbaru. Sekretariat beberapa kali berpindah tempat karena tempat-tempat 

sebelumnya tidak memungkinkan untuk ditempati sebagai Sekretariat Forum 

hingga akhirnya pada saat ini berada di kediaman salah satu pengurus UPK, 

namun hal tersebut bukan menjadi keterbatasan dan tidak mempengaruhi 

aktivitas rutin Forum UPK-G Kota Banjarbaru. 

Sekretariat Forum memiliki beberapa jenis alat jahit yang dapat 

digunakan oleh kelompok masyarakat untuk mengembangkan keterampilan 

menjahit. Pengurus forum mengungkapkan bahwa keberadaan mesin-mesin jahit 

ini mendukung keterampilan yang dimiliki oleh Pengurus UPK itu sendiri yang 

memiliki keahlian di bidang tersebut agar dapat membantu masyarakat yang 

ingin meningkatkan keterampilannya. Forum UPK memfasilitasi alat-alat 

penunjang tersebut agar menunjang dan memicu tumbuhnya minat masyarakat 

yang ingin melakukan usaha melalui keterampilan khusus.  

Forum UPK-G Kota Banjarbaru memiliki harapan dapat meningkatkan 

keterampilan masyarakat disamping upaya yang mereka lakukan dalam 

memberikan bantuan dana simpan pinjam kepada masyarakat. Forum UPK-G 

Kota Banjarbaru satu-satunya Pengurus UPK Kabupaten/Kota yang membentuk 

Forum dan dapat berjalan hingga sekarang. Setelah Forum UPK-G dibentuk, 

agenda pertemuan rutin selalu dilaksanakan dan koordinasi serta komunikasi 

antara Pengurus UPK, tim pendamping serta Sektap Gerbangmastaskin juga 

dapat dijalin. Pengurus dapat mengadakan pertemuan setiap bulan dan terlibat 

dalam suatu perencanaan (planning) yang membangun (Bahagiyo, 2015). 

Pengurus UPK (MB) menceritakan salah satu Kota yang melakukan kunjungan 

ke Kota Banjarbaru untuk melihat dan mempelajari pembentukan Forum di Kota 

Banjarbaru seperti berikut ini:  

Banjarmasin itu Mba Alo.. Pak Ali tu suah (pernah) kesini 
mengunjungi, datang beberapa orang. Mendatangi itu dalam rangka 
pengen mencontoh bentuk forum itu. Disana memang dibentuk juga 
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tapi kada (tidak) jalan, kadada (tidak ada) kegiatan. Kalonya di 
wadah (tempat) kita ni kan tetap jalan, saban (setiap) bulannya 
selama berapa tahun ini, ada pertemuan, ada yang di 
koordinasikan, ada yang dibahas, di sharing kan, baik itu 
kelancaran maupun kendalanya di masing-masing kelurahan, jadi 

 
 
Ketertarikan UPK atau pun lembaga sosial lainnya terhadap 

kepengurusan dan pengelolaan Dana Gerbangmastaskin di Kota Banjarbaru 

dapat menjadi perbandingan positif dan memperkaya informasi serta 

pengetahuan juga bagi Forum UPK-G Kota Banjarbaru.  

Selain dilaksanakannya pertemuan rutin oleh Forum UPK-G Kota 

Banjarbaru, kegiatan rutin juga dilaksanakan setiap tahunnya oleh Sektap yaitu 

Lokakarya dan Sarasehan Gerbangmastaskin sebagai agenda awal pelaksanaan 

program gerbangmastaskin yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan 

Masyarakat melalui DPA BPMPKB Kota Banjarbaru. Kegiatan tersebut dihadiri 

oleh Kepala Daerah dan berbagai instansi terkait. Kegiatan tersebut dapat 

digunakan sebagai wadah mengkomunikasikan rencana pelaksanaan kegiatan 

dan perkembangan kegiatan Program Gerbangmastaskin yang telah berjalan, 

bahkan dapat membahas permasalahan umum maupun khusus yang terjadi 

dalam pelaksanaannya.  

Masalah umum membutuhkan keterlibatan banyak pihak dari berbagai 

sektor, namun permasalahan ini memerlukan pemecahan waktu yang relatif lama 

sedangkan masalah khusus dapat dipecahkan oleh sektor-sektor tertentu dan 

tidak memerlukan pemecahan waktu yang lama (Theresia, dkk., 2014:275). 

Forum UPK-G Kota Banjarbaru melaksanakan pertemuan setiap 

bulannya, dan dilaksanakan dengan skema arisan para pengurus sehingga 

agenda pertemuan bulanan selalu berpindah tempat dari pengurus UPK yang 

satu ke pengurus UPK lainnya. Pengurus jadi dapat mengetahui keberadaan dan 

tempat tinggal masing-masing UPK yang tentunya juga sebagai wadah untuk 
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lebih mempererat silaturrahmi antar pengurus UPK sebagaimana diungkapkan 

Pengurus UPK (MB): 

wadah (tempat) berkumpulnya para pengurus UPK di 
masing-masing kelurahan. Disitu kesempatan kita bermusyawarah, 
bertukar pikiran, sharing dari masing-masing pengurus UPK di 
kelurahan kalau ada masalah. Silaturrahmi, kepingin ketemu, 
sharing  
 
Individu-individu yang memberikan perhatian pada komunitasnya dapat 

menunjukkan sesuatu yang dinilai paling efisien dibandingkan apapun 

(Fukuyama, 1995). Peneliti berkesempatan memotret pertemuan bulanan Forum 

UPK-G pada tanggal 3 Desember 2016 yang bertempat disalah satu pengurus 

UPK. Peneliti melihat keterlibatan dan kehadiran seluruh pengurus UPK-G di 

Kota Banjarbaru bersama dengan TPM Kota Banjarbaru, pada pertemuan 

tersebut juga dihadiri oleh Sektap Kota (CR).  

 

 

Gambar 4.5 Pertemuan Bulanan Forum UPK 
 

Pertemuan tersebut menunjukkan adanya partisipasi aktif dan jalinan 

kekeluargaan. Bahkan partisipasi aktif masih dilakukan CR selaku sektap 

Program Gerbangmastaskin walaupun program tersebut telah berakhir.  

CR mengaku masih bertanggung jawab sehingga yang dilakukannya 

yaitu mengontrol dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus 

UPK-G, bahkan Pengurus UPK dan TPM pun masih secara rutin berkomunikasi 

dengan Sektap Gerbangmastaskin dan sering berkunjung ke kantor Badan 

Pemberdayaan Masyarakat untuk membahas segala sesuatunya yang 
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berhubungan dengan aktivitas UPK-G dan aktivitas pengelolaan dana bergulir, 

serta berbagai kendala yang dirasakan oleh pengurus UPK membutuhkan 

koordinasi dengan Sektap sebagaimana diungkapkan oleh Sektap berikut ini: 

bertukar pendapat di pertemuan bulanan UPK. Saya hadir disitu, 
tiap bulan, mun kadada (kalau tidak ada) halangan, insyaallah kawa 
ja (bisa saja) mehadiri itu. Kan buhannya (mereka) tuh mun ada 
apa-apa kan, ke kantor jua (juga), rancak ja nya, nyaman ja jadinya 
(sering, enak jadinya)  (CR) 

 
Forum UPK-G Kota Banjarbaru memiliki dana kas yang dihimpun setiap 

dilaksanakannya pertemuan rutin. Bendahara menghimpun iuran dana dari 

masing-masing pengurus UPK sebesar Rp25.000,00 dari kas masing-masing 

UPK. Dana kas yang masuk di setiap pertemuan dialokasikan sebesar 

Rp300.000,00 untuk keperluan konsumsi pertemuan Forum UPK dan sisanya 

sebagai tambahan kas Forum UPK. Dana kas Forum UPK dapat digunakan 

untuk keperluan lainnya diantaranya santunan untuk pengurus UPK yang 

mengalami sakit parah atau meninggal dunia. Seperti diungkapkan JN selaku 

Bendahara Forum UPK-G Kota Banjarbaru berikut ini terkait dengan kegunaan 

dari dana kas Forum UPK-G: 

gasan (untuk)... mun (kalau) ada anggota yang 
garing (sakit), kawa (bisa) kita gunakan untuk santunan tiga ratus 
ribu, sudah diatur. Pokoknya orang sakit, di rumah sakit. Tapi bagi 
anggota tu haja (saja), kada nang sekaluargaan, kada... (tidak untuk 
satu keluarga, tidak)  (JN) 

 
Bendahara Forum UPK menegaskan bahwa sisa kas Forum UPK-G 

digunakan untuk keperluan tertentu. Forum UPK-G atas kesepakatan bersama 

sudah menetapkan besarnya keperluan untuk biaya konsumsi, dan dana kas 

sebesar Rp300.000,00 yang dapat digunakan sebagai santunan jika ada anggota 

UPK yang mengalami sakit yang cukup parah. Dana yang dihimpun dari 

pengurus UPK setiap bulannya membuat pengurus UPK merasa perlu untuk 

menghadiri pertemuan bulanan tersebut. Dana Kas Forum selalu diumumkan di 
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setiap pertemuan untuk diketahui oleh seluruh anggota. Aspek primer dari 

akuntabilitas yaitu transparansi (Ibrahim, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.6 Aktivitas Bendahara Forum UPK 

 
Pada pertemuan bulanan Forum UPK-G terdapat dua aktivitas 

penghimpunan dan pencatatan dana kas. Penghimpunan dana kas bukan hanya 

dilakukan oleh Bendahara Forum UPK-G tetapi juga dilakukan oleh Bendahara 

KSP Gerbangmastaskin Kota Banjarbaru. Efesiensi dan efektivitas waktu 

digunakan oleh pengurus Forum UPK-G Kota Banjarbaru untuk memaksimalkan 

beberapa kegiatan karena menyesuaikan dengan kesibukan dari para 

anggotanya. Selain melakukan aktivitas terkait dengan kegiatan Forum UPK-G 

maka untuk menghimpun dana kas koperasi yaitu modal dari anggota KSP yang 

tidak lain adalah pengurus-pengurus UPK maka dilakukan pada saat pertemuan 

rutin. 

 

Gambar 4.7 Aktivitas Pengurus KSP Gerbangmastaskin 
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Pertemuan rutin yang dihadiri oleh anggota forum, TPM dan koordinator 

Gerbangmastaskin di setiap pertemuan membahas berbagai topik dan 

permasalahan menyangkut penyaluran Dana Gerbangmastaskin di Kota 

Banjarbaru. Pertemuan tersebut diadakan untuk mempererat silaturahmi dan 

menjalin komunikasi yang baik sehingga hubungan antar pengurus UPK menjadi 

harmonis satu sama lain. Begitu pula dengan kehadiran Koordinator 

Gerbangmastaskin disetiap pertemuan, selain untuk memenuhi undangan Forum 

UPK-G, tentunya kondisi tersebut menjadi media yang baik dan partisipatif. 

Koordinator Gerbangmastaskin dapat menyimak secara langsung pendapat dari 

para pengurus, dan memungkinkan untuk menanggapinya bahkan turut 

memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang mendera UPK. 

Pertemuan rutin merupakan suatu upaya positif untuk membangun 

kekerabatan dan integritas pengelolaan keuangan Dana Gerbangmastaskin Kota 

Banjarbaru. Harus ada komunikasi dan koordinasi yang dibangun dengan 

sempurna dari berbagai unsur yang terlibat dalam suatu program (Wahab, 

2015:174). Internal UPK pernah mengalami selisih paham atas ketidak jelasan 

pengelolaan dana sehingga Sektap Kota bersama dengan TPM melakukan 

koordinasi dengan lurah setempat untuk membahas dan menelusuri 

permasalahan pengurus UPK, memberikan jalan keluar terbaik yang dapat 

dilakukan sebagai upaya meluruskan permasalahan yang ada. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Sektap atas permasalahan 

kepengurusan yang terjadi antar pengurus di salah satu kelurahan. Hal tersebut 

ditelusuri oleh Sektap bersama-sama dengan pendamping dan berkoordinasi 

dengan tim di kelurahan setempat untuk menelusuri dan menemukan akar 

permasalahan yang ternyata berada pada ketidak harmonisan kepengurusan 

UPK. Kepengurusan UPK tersebut melalui kebijakan kelurahan setempat 
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melakukan pembenahan pada kepengurusan UPK tersebut agar meredam 

adanya selisih paham dan tentunya agar pengelolaan dana bisa lebih baik. 

Permasalahan tersebut di komunikasikan kembali melalui pertemuan bulanan 

agar permasalahan yang serupa tidak akan terjadi kembali. 

Jalinan kekerabatan antara pengurus UPK terus terjaga melalui 

pertemuan bulan Forum UPK-G sehingga komunikasi pun bisa berjalan dengan 

baik dan lancar walaupun tidak semua pengurus dapat menghadiri setiap 

pertemuannya. Tujuan utama organisasi selain melaksanakan kewajiban 

utamanya untuk keefektifan pelaksanaan penyaluran dana adalah menjadi 

kelompok yang bisa dipercaya oleh pihak-pihak eksternal terutama pemerintah 

sebagai penyalur dana.   

 

4.5  Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Gerbangmastaskin 

Pengurus UPK saat ini sampai berakhirnya program Gerbangmastaskin 

masih melakukan fungsinya sebagai pengelola dana bergulir di masyarakat. 

Pengurus UPK masih mengelola dana bergulir dengan tertib kepada pokmas. 

Karena hal tersebut kemudian seperti diungkapkan TPM bahwa yang jadi 

permasalahan adalah badan hukum pengelolaannya. 

Seperti diketahui bahwa Kota Banjarbaru tidak memiliki desa dan hanya 

kelurahan saja, jadi tidak seperti desa yang saat ini lebih diarahkan untuk 

membentuk BUMDes, karena itulah maka dibentuklah koperasi yaitu Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP) Gerbangmastaskin. Langkah-langkah, penginterpretasian, 

sasaran, strategi, dan hal-hal baru lainnya akan menjadi suatu tantangan baru 

bagi lembaga yang didirikan oleh suatu organisasi (Vamosi, 2005). Munculnya 

KSP Gerbangmastaskin awalnya juga melalui hasil diskusi Forum UPK di 

pertemuan rutin, sebagaimana diungkapkan Pengurus UPK (MB): 
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 di pertemuan rutin itu Mba makanya ada 
informasi bahwa tahun berapa itu akan habis program 
gerbangmastaskin. Lalu kan... karena suatu saat program ini habis 
sementara dana ini terus ada, bergulir, maka kita membentuk 

 (MB) 
 
Forum UPK bersama dengan Tim Pendamping membentuk Koperasi 

Simpan Pinjam Gerbangmastaskin sehingga dibentuknya KSP 

Gerbangmastaskin dapat menopang keberlanjutan penyaluran dana bergulir 

setelah berakhirnya program kegiatan Gerbangmastaskin. Hanya saja KSP 

Gerbangmastaskin masih berupa KSP primer yang artinya orang per orang 

bukan lembaga yang berarti UPK tidak bisa menjadi bagian dari koperasi 

tersebut sehingga yang masuk menjadi anggota KSP adalah pribadi pengurus 

UPK. 

Jadi KSP Gerbangmastaskin menghimpun dana simpanan pokok dari 

para anggota koperasi sebesar Rp500.000,00 dan simpanan wajibnya sebesar 

Rp25.000,00/bulan. Neraca awal pembentukan KSP Gerbangmastaskin dapat 

dilihat pada gambar 4.9. 

 
 

Gambar 4.8 Neraca Awal KSP Gerbangmastaskin Kota Banjarbaru 
 

Keberadaan UPK sebagai pengelola dana dinilai membingungkan setelah 

berakhirnya program tersebut, karena pengurus UPK berfungsi selama program 
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Gerbangmastaskin berjalan. Bagaimana keberadaan UPK dan juga pokmas 

sebagai anggota koperasi dijelaskan oleh TPM (GN) berikut ini: 

milik pokmas, UPK kan hanya menjalankan, lalu mun programnya 
habis kayapa. Nah untuk melegalkan tadi dibentuklah koperasi tadi 
KSP, cuman karena KSP ni primer kada kawa UPK ni masuk kesini, 
anggotanya kan memang pengurus UPK tapi kan hanya sebagai 
pribadi inya, orang per orangan tadi, kada kawa sebagai UPK 
masuk kesini. Jadi.. dana bergulir dimasukkan tadi sebagai 
penyertaan, lalu UPK ini jadinya hilang, jadinya unit pelayanan yang 
melayani pokmas nantinya, dan itu berarti pokmas harus jadi 

 (GN) 
 
Keberlanjutan dana bergulir dapat dimasukkan di koperasi sebagai dana 

penyertaan (dana usaha). Pengurus UPK tidak lagi dapat menjalankan fungsinya 

sebagai pengelola dana bergulir di masyarakat namun dapat menjadi unit 

pelayanan. Artinya UPK bermetamorfosa melakukan perubahan untuk 

keberlanjutan organisasi dan fungsinya mengelola dana di masyarakat. 

Sebagaimana ulat yang melalui proses metamorfosa menjadi kupu-kupu, dan 

organisasi berada diantara dua pilihan yaitu berubah atau mati (Morgan, 1996, 

dikutip oleh Sedarmayanti, 2012).  

TPM menjelaskan bahwa dana UPK yang diserahkan sebagai dana 

penyertaan di KSP Gerbangmastaskin harus disertai dengan berita acara, 

diserahkan dan disetujui oleh pokmas karena dana tersebut adalah milik pokmas. 

Hal tersebut menarik pokmas tergabung sebagai anggota koperasi agar dapat 

memanfaatkan dana pinjaman. Pokmas yang selama ini memiliki komitmen 

kepada pengurus UPK dan patuh terhadap ketentuan pembayaran angsuran 

mendapat pertimbangan kelayakan bergabung pada KSP Gerbangmastaskin. 

Penting bagi suatu pengelola mengagendakan untuk memulai suatu tindakan 

dan memberdayakan anggotanya (Vamosi, 2005). 

 



 

66 

 
 

4.6 Ikhtisar/Simpulan 

Dana Gerbangmastaskin disalurkan dalam bentuk dana sosial untuk 

pemberdayaan manusia dan lingkungan, serta dana bergulir yang disalurkan 

untuk pemberdayaan usaha masyarakat. Penyaluran dana Gerbangmastaskin di 

Kota Banjarbaru melalui pola sharing dan pola mandiri. Pola sharing merupakan 

Dana Gerbangmastaskin yang bersumber dari APBD I dan APBD II sedangkan 

pola mandiri merupakan dana gerbangmastaskin yang murni disalurkan dari 

APBD II.  

Dana Gerbangmastaskin Kota Banjarbaru dikelola oleh Unit Pengelola 

Keuangan (UPK) Gerbangmastaskin Kota Banjarbaru. Pembentukan UPK 

dilaksanakan secara partisipatif dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah 

setempat. Pengurus UPK dalam pelaksanaannya didampingi oleh Tim 

Pendamping Masyarakat (TPM) untuk keefektifan pelaksanaan program 

Gerbangmastaskin.  

UPK Kota Banjarbaru membentuk Forum UPK-G Kota Banjarbaru untuk 

efektifitas pelaksanaan serta menjaga hubungan dan kekerabatan pengurus 

UPK. Forum UPK-G berfungsi sebagai wadah menyalurkan pendapat dan 

permasalahan UPK untuk bersama-sama dibahas dalam satu forum yang 

melibatkan pengurus UPK, TPM dan juga Sektap Kota. Menghadapi berakhirnya 

Program Gerbangmastaskin, Forum UPK-G membentuk Koperasi Simpan 

Pinjam (primer) Gerbangmastaskin untuk menyalurkan dana yang masih bergulir 

di masyarakat. 
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BAB V 
MENGUNGKAP REALITAS UPK DALAM PENGELOLAAN DANA 

GERBANGMASTASKIN 

 

5.1 Pengantar  

Pelaksanaan penyaluran Dana Gerbangmastaskin didasarkan pada 

ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada pedoman pelaksanaan 

Program Gerbangmastaskin dijelaskan bagaimana seharusnya Sektap maupun 

UPK melaksanakan dan mengikuti segala tahapan kegiatan dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban hingga pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan. Realitas yang terjadi menunjukkan hal yang berbeda 

dengan adanya berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaannya terlebih dapat menjadi penghambat terwujudnya 

pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. 

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana bergulir sehingga dapat 

dilihat bagaimana skema penyaluran dana atau pinjaman dana 

Gerbangmastaskin sebagai modal UPK yang seharusnya diikuti seperti pada 

gambar 5.1 yang menunjukkan proses aliran dana sampai kepada pokmas. 

Beberapa tahapan pada proses tersebut meliputi permohonan pinjaman dari 

pokmas dengan beberapa persyaratan yang kemudian didukung dengan 

verifikasi pengurus UPK melalui penilaian dan kelayakan usaha pokmas sampai 

pada kesepakatan kedua belah pihak atas penyaluran dana tersebut sebagai 

modal usaha. 
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Sumber: Petunjuk Teknis Program Gerbangmastaskin 

Gambar 5.1 Skema Pinjaman Modal UPK 
 

Bab ini membahas mengenai realitas penyaluran dan pengelolaan Dana 

Gerbangmastaskin yang muncul pada UPK sebagai pelaksana di lapangan dan 

sinkronisasi yang selama ini terjadi. Peneliti memotret realitas pada 2 UPK di 

Kota Banjarbaru yaitu UPK Gandaria dan UPK Serba Guna. Realitas yang 

terjadi di kedua UPK memberikan gambaran yang berbeda pada pengelolaan 

dananya baik terkait dengan aktivitas pengurus sebagai pengelola maupun 

kondisi masyarakat sebagai anggota pokmas penerima dana simpan pinjam. 

 

5.2 Realitas Pengelolaan Dana Gerbangmastaskin UPK Gandaria 

Realisasi anggaran Dana Gerbangmastaskin pada UPK Gandaria yang 

disalurkan sejak tahun 2008 adalah sebesar Rp370.000.000,00 yang terdiri dari 

dana mandiri sebesar Rp180.000.000,00 yang diterima pada tahun 2008, 2009, 

dan 2010 masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 dan dana sharing sebesar 

Rp190.000.000,00 yang diterima pada tahun 2009 dan 2014 masing-masing 

yaitu sebesar Rp95.000.000,00. Berdasarkan dana yang diperoleh tersebut total 

dana yang dialokasikan untuk dana bergulir adalah sebesar Rp171.800.000,00. 

Pengurus UPK Gandaria menunjukkan administrasi pencatatan dan 

dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain: a) Buku Setoran dan Simpanan 
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untuk masing-masing anggota pokmas. Buku tersebut menunjukkan aktivitas 

transaksi masyarakat yang dilakukan setiap kali melakukan pinjaman dan 

pembayaran angsuran, serta simpanan anggota pokmas dalam bentuk 

simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela; b) Daftar simpanan 

sukarela anggota yang berisi data lengkap pokmas di kelurahan tersebut; c) 

Tanda terima pinjaman yang dibuat per pokmas dengan rincian data anggota 

pokmas di dalamnya beserta jumlah pinjaman masing-masing anggota. 

Sehingga informasi disini juga dilampirkan dengan kartu pinjaman/angsuran 

masing-masing anggota pokmas; d) Laporan perkembangan pinjaman pokmas, 

yang menunjukkan catatan perkembangan 24 pokmas di kelurahan loktabat 

utara; e) Buku kas masuk (BKM), Buku Kas Keluar (BKK), Neraca Percobaan, 

dan Laporan Keuangan dan Data Statistik. 

Administrasi pencatatan pada UPK Gandaria sesuai dengan ketentuan 

administrasi pengelolaan Dana Gerbangmastaskin. Prosedur pencatatan yang 

dilakukan oleh UPK dibutuhkan bagi masyarakat itu sendiri. Pengurus UPK 

Gandaria selalu berada di kantor rumahnya dan selalu menerima pokmas jika 

ingin melakukan pembayaran, seperti diungkapkan Pengurus UPK (MB) berikut 

ini: 

hampir tiap hari Mba, ada aja pokmas handak bayar kesini  
 
Anggota pokmas dapat setiap saat melakukan angsuran ke rumah 

pengurus. Setiap kali pembayaran, pencatatan langsung dilakukan pada buku 

setoran dan simpanan pokmas. Buku catatan pembayaran merupakan media 

informasi langsung ke masyarakat sebagai pertanggung jawaban langsung yang 

diberikan oleh pengurus UPK kepada masyarakat. Masyarakat memiliki haknya 

secara langsung mengetahui aliran dananya melalui pencatatan harian tersebut. 
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Gambar 5.2 Buku Setoran dan Simpanan Anggota Pokmas 
UPK Gandaria 

 

Dokumen-dokumen sudah dipersiapkan dengan rapi oleh pengurus agar 

mudah melakukan pencatatan dan penerimaan angsuran pokmas sehari-hari 

karena banyaknya anggota pokmas yang terdaftar sehingga pengurus harus 

mengatur dokumen terkait yang langsung dapat digunakan sebagai alat bantu 

dan informasi yang segera dapat digunakan oleh pengurus dalam mengelola 

dana simpan pinjam. Daftar simpanan sukarela seperti gambar 5.3 dibawah ini 

menunjukkan anggota pokmas sebagai daftar penerima dana bergulir di UPK 

Gandaria. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Gambar 5.3 Daftar Simpanan Sukarela UPK Gandaria 
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Realitasnya menunjukkan bahwa terdapat kendala atau permasalahan 

yang terjadi dalam pelaksanaannya. Peneliti menemukan beberapa hal seperti 

ketidaklengkapan arsip dan pelaporan UPK, keberlanjutan penyaluran dana 

bergulir pada pokmas yang telah mandiri dalam mengelola usahanya yang dalam 

hal ini pengurus merasa ragu dan khawatir dalam merekrut dan menyalurkan 

dana kepada anggota baru, kemudian dilemma penerapan sistem tanggung 

renteng yang dirasakan oleh pengurus sebagai suatu hambatan bagi anggota 

dalam suatu pokmas untuk melepaskan keterlibatan tanggungannya terhadap 

anggota pokmas yang bermasalah.  

5.2.1  Ketidaklengkapan Arsip dan Pelaporan UPK 

Pada saat peneliti menjumpai pengurus UPK (MB) di rumahnya, peneliti 

dengan seksama memperhatikan dan mengamati ruangan di salah satu sudut 

rumahnya yang digunakan oleh pengurus sebagai ruang kerjanya dalam 

melakukan kegiatan kemasyarakatan. Selain sebagai Pengurus UPK, MB juga 

dikenal sebagai tokoh masyarakat dan Ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya 

sehingga MB menggunakan sebuah ruangan kecil untuk digunakan dalam 

mendukung aktivitasnya sehari-hari. Peneliti melihat dokumen-dokumen simpan 

pinjam yang ditata dengan begitu rapi dalam sebuah filing cabinet. Pengurus 

mempersiapkan beberapa kelengkapan dokumen pencatatan simpan pinjam 

pokmas yang digunakan setiap harinya.  

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa pengurus UPK (MB) telah 

mengelola Dana Gerbangmastaskin sejak tahun 2007. Ketika peneliti mencoba 

ingin mendapatkan pelaporan ataupun dokumen-dokumen yang dimiliki oleh 

UPK terutama terkait dengan informasi keuangannya yang telah lewat sulit bagi 

pengurus untuk menemukan kembali beberapa pencatatan dan pelaporan yang 
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telah dibuatnya terkait dengan aktivitas dana bergulir yang telah dikelolanya 

sejak lama sebagaimana diungkapkan berikut ini: 

ada ja sebenarnya cuman dimana lah ngalih mencarinya sudah 
lawas-lawas ni (sebenarnya ada tapi gimana ya susah mencarinya 
yang sudah lama-  (MB) 
 
Pengurus hanya dapat menunjukkan pelaporan keuangan yang secara 

rutin telah dibuatnya selama beberapa tahun belakangan sesuai dengan format 

yang diberikan oleh pendamping. Harapannya tentu selain pengurus UPK 

sendiri, informasi terkait dengan perkembangan dana UPK dapat diketahui 

melalui Sektap Kota, namun laporan perkembangan dana bergulir pun tidak serta 

merta diberikan oleh pengurus kepada Sektap Kota sebagaimana dijelaskan 

Sektap Kota (CR) berikut ini: 

inya melaporakan (dia melaporkan) penggunaan dana yang 
dicairkan tu ja, mun (kalau) perkembangan dana simpan pinjam tu 
kadada  
 
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Pengurus UPK (MB): 
 

tu di cairkan dari pemko kita laporkan ke sektap, 
laporan penggunaan dananya itu gasan spj klo. Tapi mun laporan 
perkembangan dana bergulir ini kada  
 
Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaannya dilapangan 

tidak direalisasikan melalui informasi secara formal pada koordinator pelaksana 

program. Pengurus UPK hanya menunjukkan kinerja dilapangan melalui 

serangkaian informasi secara non formal, baik melalui forum/pertemuan maupun 

pada saat evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh koordinator pelaksana 

program. 

Perkembangan dana bergulir sejak awal penyaluran dana yang dapat 

diketahui seutuhnya melalui pelaporan keuangan tahunan UPK tidak didapatkan 

oleh peneliti sehingga peneliti mencoba menelusurinya melalui lembar kerja yang 

terdapat pada laporan penggunaan dana yang selalu dibuat oleh UPK sebagai 

bentuk pertanggung jawaban atas pencairan Dana Gerbangmastaskin serta 
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catatan kemacetan kredit pokmas yang dibuat oleh pengurus secara terpisah. 

Laporan penggunaan dana pun harus didapatkan dari kedua belah pihak yaitu 

pengurus UPK dan Sektap Kota karena keduanya tidak mengarsipkan dengan 

lengkap laporan penggunaan dana maupun ketidaksediaan rekapitulasi dari 

lembar kerja kegiatan Gerbangmastaskin di tiap-tiap UPK. 

Pengurus membuat semua pelaporan tersebut secara manual karena 

keterbatasan keahlian menggunakan komputer, ditambah dengan usianya yang 

sudah cukup tua dan tidak ada pengurus lainnya pada UPK tersebut yang turut 

membantu. Pengurus UPK (MB) hanya mengelola dan mengadministrasikan 

dokumen seorang diri. Selain itu, tidak ada sarana untuk mempersiapkan 

pelaporan yang digunakan dengan menggunakan komputer sebagai alat 

penunjang kegiatan ditambah lagi dengan keterbatasan ruang arsip UPK. 

5.2.2 Dana Berkelanjutan pada Pokmas yang Telah Mandiri  

Pengurus UPK menunjukkan efektivitas penyaluran dana di wilayahnya 

dan membawa peneliti menemui beberapa anggota pokmas yang sebagian 

besar merupakan anggota pokmas sejak awal disalurkannya Dana 

Gerbangmastaskin. Sebelumnya peneliti mendapatkan keterangan dari Sektap 

mengenai keadaan pokmas yang menunjukkan berkembangnya usaha pokmas 

di UPK Gandaria sesuai dengan penuturan Sektap Kota (CR) berikut: 

-lancar ja pang (saja) keliatannya di gandaria tuh dan 
pokmasnya kan berkembang aja usahanya kaya Bu Wiji itu (salah 
satu anggota pokmas) inya kan lawas dah meolah keripik jagung 
(dia kan sudah lama membuat keripik jagung), bebagi (berbagi) kan 
tugasnya modalnya di pokmasnya tu, ada yang kemasannya, ada 
yang meolah, ada yang memasarkan ke toko-toko, kemana-mana 

 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh pengurus forum (IM): 
 
wadah MB tu na (ditempatnya MB), baik-baik pokmasnya, ada 

yang di pasar tu na mun handak meliati (kalau mau melihat), yang 
menambal ban, macam-  
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Berdasarkan penjelasan dari informan diatas menunjukkan 

berkembangnya usaha pokmas di UPK Gandaria. Peneliti menelusuri beberapa 

anggota pokmas yang selalu mendapatkan pinjaman dana bergulir 

Gerbangmastaskin di UPK Gandaria yang mendapatkan dana tersebut sejak 

awal periode yaitu sekitar tahun 2007 dan masih mendapatkan dana bergulir 

hingga sekarang, sebagaimana petikan beberapa anggota pokmas berikut ini: 

gasan 
(untuk) usaha batako. Meolah sorang (membuat sendiri) tergantung 
pesanan. Pinjam pun sesuai kebutuhan 1 juta, 2 juta, 3,5 juta, 
tergantung kebutuhan, kami kada mau jua banyak (tidak mau juga 
banyak-banyak), ni sudah kurang, sekarang 2 juta aja, ya sudah 
bisa lah. Berfikir jua apa ga usah lagi lah cuman sayang kan kami 
sudah lama jadi anggota. Insyaallah ya kadapapa (sudah tidak apa-
apa) lagi sebenarnya kada minjam lagi. Lama sudah minjam dana 
ini, dan Alhamdulillah pang kadada (tidak ada) macet, paling telat di 
tanggal aja ). 
 

m ini sudah lawas (lama) mba, dari awal, dari anakku ini 
SD kelas 6 sampai sudah punya cucu, jualan didepan jalan raya itu, 
habis itu capek, habis itu sekarang di rumah aja nerima pesanan-
pesanan catering, sekarang tu saya catering di rumah sakit. Bayar 
angsurannya selama ini rutin aja, ada telat paling harinya aja, kalau 
lewat bulan ndak pernah. Pinjaman ini dari 2 juta naik 500 ribu, naik 
lagi 500 ribu, kaya itu, dan lagi tertolong juga mba sampai anakku 
kuliah, sampai sekolahnya selesai semua. Bermanfaat banget mba, 
benar-benar tertolong sedang Bapaknya kan sakit ga tapi bisa 

SM, usaha catering). 
 
Berdasarkan informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

anggota pokmas merasa terbantu, mampu mengembangkan usahanya, dan 

merasa cukup untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Kemandirian masyarakat 

dirasakan sendiri oleh pengurus UPK, namun beberapa anggota pokmas yang 

dinilai baik masih terus dipertahankan.  
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Gambar 5.4 Perkembangan Usaha Pokmas 
 

Sejatinya pinjaman dapat disalurkan kepada penerima lainnya jika suatu 

pokmas sudah dianggap mandiri dan sudah mampu mendanai usahanya sendiri 

sehingga dana bergulir dapat diprioritaskan dan disalurkan kepada anggota 

pokmas lainnya yang masih menunggu untuk mendapatkan pinjaman dana. 

Peneliti mengkonfirmasi tentang hal tersebut kepada pengurus: 

gimana ya kadang kita pertahankan aja yang bagus-bagus ini, 
beganangan jua lawan yang hanyar-hanyar kalo pina bermasalah 
(khawatir juga dengan yang baru kalau bermasalah). Ngalih jua 
(susah juga) kadang-kadang-kadang ada yang berpikiran klo ah duit 
pemerintah jua jar mendangar ada bantuan kaya ini lalu lah meolah 
usaha sekalinya 2 hari hilang usahanya kadada lagi diliati, 
k  (MB) 
 
Masyarakat yang mencoba untuk mengelabui UPK menjadikan 

kekhawatiran pengurus menjadi semakin meningkat sehingga menghambat 

penyaluran dana dan penjaringan anggota baru. Peneliti menemukan adanya 

ketidakmerataan sosial. Realita yang berbeda justru terjadi di UPK CPK4. 

Berdasarkan alokasi Dana Gerbangmastaskin yang diperoleh oleh peneliti 

selama tahun 2011 sampai dengan 2015, terdapat 1 diantara 20 kelurahan yang 

ada di Kota Banjarbaru yang tidak mendapatkan penyaluran dana 

Gerbangmastaskin. Peneliti menelusuri data RTS-PM berdasarkan PPLS 2011 

yang dikeluarkan oleh BPS Kota Banjarbaru sebagai berikut: 
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Tabel 5.1 
Data RTS-PM Kota Banjarbaru 

 
No. Kecamatan Kelurahan Jumlah 

RTS-PM 
1. LA LA1 

LA2 
LA3 
LA4 

312 
138 
367 
305 

  Jumlah 1.122 
2. LU LU1 

LU2 
LU3 
LU4 

249 
486 
323 
457 

  Jumlah 1.515 
3. BU BU1 

BU2 
BU3 
BU4 

256 
119 
175 
15 

  Jumlah 565 
 BS BS1 

BS2 
BS3 
BS4 

124 
253 
188 
145 

  Jumlah 710 
 CPK CPK1 

CPK2 
CPK3 
CPK4 

759 
793 
462 
260 

  Jumlah 2.274 
  Total 6.186 

  Sumber: Data Diolah 
 

Peneliti memperoleh informasi dan melihat dari data penerima Dana 

Gerbangmastaskin bahwa terdapat satu kelurahan yang tidak mendapatkan 

alokasi dana dan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sektap Kota (CR): 

 
lah pendamping meaudit seberataannya itu, lalu kelihatan duit yang 
tesisa (tersisa) berapa, nang kawa (yang bisa) diselamatkan 
duitnya, cuman CPK4 aja waktu itu yang kada (tidak) 
terselamatkan, makanya kada kawa disalurkan jua dulu dana 
gerbang ni ke CPK4  

 
Hal tersebut dikonfirmasi ke Pengurus UPK yaitu Ketua Forum (MB) atas 

pengelolaan dananya dan keterlibatannya dalam setiap pertemuan, MB dengan 

singkat hanya mengungkapkan: 

CPK4 tu kada tahu lagi, sudah berapa lama kada umpat ) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Sektap Kota (CR) berikut ini: 
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inya tu (UPK CPK4) selawas pertemuan UPK kada lagi datang

(CR) 
 
Penjelasan diatas menunjukkan bahwa komunikasi pengurus UPK CPK4 

pun tidak ada baik dengan pengurus UPK yang lainnya maupun sektap dan 

pendamping. Informan mengungkapkan kesadarannya terhadap keberdayaan 

masyarakat dan besarnya jumlah RTM yang ada di CPK4 yang berpotensi dan 

berhak untuk mendapatkan Dana Gerbangmastaskin sebagaimana kutipan 

informasi berikut yang didapatkan dari Sektap Kota (CR): 

tu masih pang dapat, sebelum inya (dia) beganti 
pengurus dan bisa mengadministrasikan lebih baik kami kada 
menyalurakan dulu ke inya... (tidak menyalurkan dulu ke dia...) 
Sebujurnya kan mun menurut ketentuan di CPK4 ni masih banyak 
jua masyarakat yang miskin. Tapi mun masih kada digantinya 
pengurusnya kita kada menyalurakan dulu karna ada kendala disitu 
inya kada mencatat meanu  
 
Permasalahan terletak pada pengurus UPK di CPK4 yang tidak dapat 

mengelola dengan baik, namun yang menjadi sasaran justru adalah RTM yang 

ada di CPK4 yang tidak berkesempatan mendapatkan kucuran dana. Ketidak 

merataan terjadi tatkala sebagian masyarakat tidak dapat memberdayakan 

usahanya melalui bantuan dana yang seharusnya dapat menjadi penopang 

pengembangan usaha di sebagian masyarakat miskin di CPK4. Bahkan di setiap 

pertemuan Forum UPK juga tidak ditemui lagi keterlibatan pengurusnya. 

Wewenang untuk menentukan pengurus UPK tentu ada di tingkat Kelurahan 

dengan keterlibatan dan koordinasi antara pendamping, Sektap dan Lurah. 

Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap ketidakmerataan pembangunan 

di tingkat kelurahan. 

5.2.3 Lemahnya Penerapan Sistem Tanggung Renteng 

Ketentuan penyaluran dana bergulir kepada pokmas yang dilakukan 

dengan sistem tanggung renteng diberlakukan sejak awal disalurkannya Dana 

Gerbangmastaskin hingga sekarang. Pengurus UPK-G Kota Banjarbaru pun 
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mengikuti ketentuan tersebut. Dana bergulir ini melibatkan masyarakat sebagai 

pengelola dan penerima dana dan berpengaruh terhadap aktivitas dana di 

masyarakat sehingga sistem tanggung renteng ini menjadi pertimbangan 

pengurus untuk diterapkan. Suatu kebijakan yang dipelajari bisa saja tidak dapat 

diimplementasikan dengan efektif (Wahab, 2015:215). 

Pengurus UPK-G berkewajiban terlebih dahulu memberikan pemahaman 

dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajibannya tersebut, namun 

terdapat hal yang tidak memungkinkan bagi pengurus menerapkan secara 

langsung sistem tersebut sehingga pengurus melakukan upaya dan siasat untuk 

membijaksanai hal tersebut agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. 

Wahab (2015:213) menunjukkan bahwa efektivitas perlu berada di suatu ruang 

yang dapat menempatkan sesuatunya agar dapat diterima. Penerima dana 

diklasifikasikan kedalam suatu kelompok, hal ini menunjukkan adanya suatu 

pengorganisasian masyarakat.  

Pengurus UPK dalam hal ini perlu menempatkan masyarakat dengan 

tepat menempati suatu posisi strategis sebagai ketua dan anggota. 

Pengorganisasian masyarakat dalam bentuk pembagian peran dalam suatu 

kelompok merupakan bagian penting untuk dilakukan sebagai pengendali 

keadaan terhadap suatu permasalahan (Theresia, dkk, 2014). Peran tersebut 

terkait dengan penerapan sistem tanggung renteng. Penerapan sistem tanggung 

renteng diharapkan agar semua anggota dapat bekerja dan memikirkan segala 

aktivitas dalam kelompoknya bersama-sama, mengatasi permasalahan dan 

mencari jalan keluar bersama. Aturan tanggung renteng pada suatu kelompok 

diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab satu anggota agar tanggung 

jawab sosialnya muncul terhadap anggota lainnya jika terjadi permasalahan pada 

anggota yang bersangkutan dan perlu peran maksimal sebagai ketua pokmas.  
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Permasalahan yang sering kali muncul terkait dengan penerapan sistem 

tanggung renteng ini yaitu adanya salah seorang anggota pokmas yang 

mengalami kendala kemacetan sehingga anggota yang lain dituntut untuk 

mengatasi kendala tersebut dan mengupayakan solusi pelunasan atas macetnya 

angsuran dari anggota lainnya, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak 

begitu saja dilakukan oleh pengurus UPK, sebagaimana diungkapkan oleh 

Sektap Kota (CR) berikut ini: 

ni yang banyak macet tuh karena tanggung renteng tu 
pang, artinya kan pokmas ni misalkan terdiri dari 10 atau 5 orang, 
nah itu kalau nya dipinjami sama-sama sejuta berataan, seikung ja 
macet (satu juta semuanya, satu aja macet) yang lainnya harus 
nanggung yang seikung ni supaya lancar selama ini tu kaitu (gitu), 
kada hakun (tidak mau) yang lainnya tu membayari, kenyamanan 
inya jar (enak di dia katanya). Lalu kan dari forum tu pertemuan itu 
dibahas, dibenahi, jadi perorangan tu pang wahini tapi tetap di 
pokmasnya. Jadi misalkan inya minjam walaupun di pokmasnya 
tetap tanggung jawab orangnya kada lagi berataan nanggung. Jadi 
mun inya nunggak yang akan datang kada mungkin lagi dipinjami 
tapi inya  (CR) 
 
Pengurus merasa sulit untuk menerapkan sistem tanggung renteng 

karena kebanyakan masyarakat tidak ingin menanggung beban orang lain 

karena bebannya sendiri dirasakan sudah cukup berat, terlebih jika yang macet 

tersebut memang karena orangnya itu sendiri yang tidak mau membayar.  

UPK merasa perlu lebih selektif agar sasarannya benar-benar tepat 

untuk masyarakat miskin yang benar-benar mau berusaha sehingga tidak 

mempengaruhi adanya sistem tanggung renteng. Jika benar-benar terjadi 

kemacetan setidaknya kendala yang muncul dari bentuk usahanya itu sendiri 

atau musibah yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat tersebut. Sulitnya 

sistem tanggung renteng diterapkan pada pokmas diungkapkan oleh pengurus 

UPK (MB) berikut ini: 

jua diterapkan tanggung renteng itu, contohnya kayak gini lah, 
1 kelompok ada 5 orang, terus ada 1 yang bermasalah, cuman 
masalahnya itu bukan karena musibah tapi karena dia yang ga 
bener ngelolanya. Ga mungkin mau nanggung yang 4 orang ini, ga 
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bisa menerapkan. Kecuali kalau dia ini yang 1 bermasalah karena 
sakit sehingga ga bisa usaha, mungkin temannya yang 4 orang ini 
kan, ya sudahlah kami sambil bantu jar. Cuman ya itu pang, 
penerapannya yang sulit kalau misalkan kayak tadi ada 1 yang 
bermasalah, yang 1 itu ga jeli ngelolanya, kayapa yang lainnya 
menanggung, padahal sebelumnya sudah menandatangani 
tanggung renteng. Hadangai (tunggu) dulu Pak lah jar, walaupun 
sebenarnya yang kita gunakan dari tabungan mereka juga, jadi 
misalkan 1 orang yang sakit tadi ya kit  
(MB) 

 
Diungkapkan juga oleh Pengurus Forum (IM) ketika menerangkan 

mengenai penerapan sistem tanggung renteng yang terjadi pada pokmas yang 

dikelolanya.  

 -kadang per pokmas ni ada 
kalo seikung kada (satu orang yang tidak) mau bayar, ketuanya 
yang tanggung jawab, ketuanya yang pusing, kan tanggung renteng 
lo. Jadi wadah ku ni ku olah perorangan, nanti ku bentuk pokmas 
sendiri-sendiri jadi beda laporan pokmas. Kalo tanggung renteng ni 
kan ada yang curang kada mau bayar kasian ketuanya kan jadi 
ngalih (susah), kan cacat jadinya kena kada diinjami (tidak 
dipinjamkan) lagi pokmasnya ni. Jadi caranya gini aja, sebenarnya 
masuk pokmas ini tapi sorangan-sorangan kuanui (dibuat sendiri-
sendiri). Soalnya kasian ditanggungakan ke anggota yang lain, aku 
bilang ke Pak Lurah kalo itu 1 pokmas tapi untuk perjanjiannya 
sorangan-sorangan jarku, aku minjamkan per 1 orang jadi bayarnya 
masing-masing ke rumah tapi pembuk ) 

 
Sistem tanggung renteng pada awalnya diterapkan agar kemajuan usaha 

sesama anggota saling mendukung satu sama lainnya, namun melihat dari 

kondisi sosial masyarakat pengurus merasa tidak memungkinkan untuk 

diterapkan. Kebanyakan dari pengurus UPK-G di Kota Banjarbaru walaupun 

masih mengkategorikan penerima manfaat ke dalam pokmas, tanggung jawab 

tetap diberikan kepada masing-masing individu atau perorangan, sehingga 

penerapannya tergantung dari masing-masing UPK, sebagaimana dijelaskan 

oleh pengurus UPK (MB) berikut ini:  

adi kalau karena kelalaiannya, usahanya, tetap ditanggungnya, ga 
mau yang lain menanggung, tetap harus ditanggung sendiri. Jadi 
tergantung kayapa UPK nya, bisa-b
(MB) 
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Kompleksitas yang terjadi di masyarakat sekaligus menjadikan pengurus 

UPK sebagai fasilitator di lapangan dalam mengambil suatu keputusan agar 

dapat dipertanggung jawabkan. Kondisi tersebut menyebabkan sistem tanggung 

renteng menjadi tidak efektif diterapkan. 

  

5.3 Realitas Pengelolaan Dana Gerbangmastaskin UPK Serba Guna 

Realisasi anggaran dana pada UPK Serba Guna sejak tahun 2011 adalah 

sebesar Rp149.700.000,00 yang terdiri dari penyaluran dana mandiri pada tahun 

2013 sebesar Rp60.000.000,00 dan penyaluran dana sharing sebesar 

Rp89.700.000,00. Berdasarkan perolehan dana tersebut, alokasi untuk dana 

bergulir adalah sebesar Rp64.356.000,00 yaitu dari dana mandiri sebesar 

Rp30.500.000,00 pada tahun 2013 dan dari dana sharing sebesar 

Rp33.856.000,00 pada tahun 2015.  

Peneliti melihat pembukuan Pengurus di UPK Serba Guna. Beberapa 

buku catatan harian di UPK Serba Guna diantaranya buku kas, buku piutang 

pokmas, buku bank dan buku data pokmas, serta arsip bukti kas keluar dan bukti 

kas masuk. Situasi dan kondisi di tiap-tiap pengurus bisa berbeda satu sama lain. 

Berbeda dengan situasi di UPK Gandaria yang dapat menerima pembayaran 

angsuran setiap saat, pengurus UPK Serba Guna tidak dapat menerima setoran 

dana setiap saat dan menentukan waktu pembayaran agar pokmas yang 

melakukan pembayaran juga dapat dengan mudah menemui pengelola. Hal 

tersebut dikarenakan kesibukan pengurus di luar kegiatannya sebagai pengurus 

UPK. 
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Gambar 5.5 Buku Catatan Kas Harian UPK Serba Guna 
 

Pengurus melakukan administrasinya secara sederhana dan manual 

bahkan benar-benar dilakukan secara manual dengan menggunakan tulisan 

tangan dan dicatat dengan detail seperti data pokmas dan catatan aliran dana 

pokmas seperti pada gambar 5.6 berikut ini: 

  
 
Gambar 5.6 Buku Setoran dan Simpanan Anggota Pokmas UPK Serba Guna 
 

Pengurus mengelola dana dan mengadministrasikan dokumen 

pencatatan selama ini dengan hati-hati. UPK Serba Guna tidak jauh berbeda 

dengan UPK Gandaria yang mengelola Dana Gerbangmastaskin di kediaman 

pengurus yang dijadikan sebagai sekretariat UPK masing-masing. Pengurus 

UPK (SR) menggunakan bagian dari teras rumahnya untuk menunjang aktivitas 

kegiatan pengelolaan dana masyarakat, sehingga dokumen-dokumennya kurang 

mendapatkan tempat yang layak. Pengurus UPK menggunakan tempat yang 



 

83 

 
 

terbatas dan apa adanya selama bertahun-tahun sebagaimana telah dijelaskan 

oleh pengurus UPK (SR) berikut ini: 

-catatannya saya punya, 
laporan-laporannya juga saya bikin terus dari awal, ada bukunya 
masing-masing, foto-fotonya, tu betumpuk disitu, disini pang saya 

 
 
Pengurus UPK menunjukkan beberapa dokumen yang menumpuk dan 

tidak tersusun dengan rapi dan berdebu. Dokumen-dokumen tersebut sebagai 

bentuk pertanggung jawaban yang dibuat dan dipersiapkan oleh pengurus 

selama ini. Meskipun pencatatan dan pelaporan dibuat secara manual dan 

sederhana, pengurus UPK Serba Guna mampu melakukan administrasi 

pencatatan dengan cukup baik dengan melaporkan aktivitas kegiatan dana 

bergulir di setiap semester kepada Lurah sejak pertama kali dikelolanya Dana 

Gerbangmastaskin.  

Kendala yang muncul pada pengelolaan Dana Gerbangmastaskin di UPK 

Serba Guna dari hasil penelusuran peneliti diantaranya kurang optimalnya peran 

sebagai pengurus UPK dan tidak efektif melaksanakan fungsinya sehingga 

muncul seperti rangkap tugas dan tempel jabatan yang menyebabkan tidak 

meratanya kepengurusan di UPK. Kemudian jasa pinjaman yang digunakan 

sebagai pemenuhan kebutuhan operasional kegiatan dana bergulir karena tidak 

ditopang dengan bantuan operasional berkelanjutan dari pemerintah. Beberapa 

hal yang memicu kemacetan pinjaman pokmas seperti kegagalan usaha dan 

jeratan kemiskinan yang membuat anggota pokmas tidak bisa melunasi 

piutangnya tepat waktu bahkan tidak mampu menyelesaikan piutangnya karena 

kesulitan keuangan dan permasalahan pada usaha pokmas yang bersangkutan 

terlebih masyarakat yang berada di wilayah UPK Serba Guna yang rata-rata 

masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian.  
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5.3.1 Kurang Optimalnya Peran Pengurus UPK  

Mengacu pada ketentuan pengelola Dana Gerbangmastaskin dan pada 

awal pembentukannya, Pengurus UPK di suatu wilayah terdiri dari Ketua, 

Sekretaris dan Bendahara. Namun pada kenyataannya masih terdapat satu 

pengurus yang menangani sendiri pengelolaan dan penyaluran Dana 

Gerbangmastaskin. Sektap telah mengarahkan peneliti menuju UPK Serba Guna 

dan menemui SR yang menjadi pengurusnya. Peneliti menanyakan jabatan dan 

posisi SR serta aktivitas yang dilakukannya di UPK tersebut. Peneliti menemukan 

suatu realitas yang terjadi di UPK Serba Guna bahwa SR sebagai bendahara 

dan mengurus sendiri pelaksanaan dan pengelolaan Dana Gerbangmastaskin. 

SR mengungkapkan bahwa pengurus UPK Serba Guna adalah Ketua, 

Bendahara dan Sekretaris namun tugas pengurus lainnya tersebut tidak efektif 

dilaksanakan sebagaimana diungkapkan: 

Tapi setiap tahun ya kita bagi rata hasil jasanya itu, berapa kita 
bagi, ketua 40%, bendahara 30-
(SR) 
 
Ketidakefektifan pengurus lainnya menjadi suatu kesenjangan disaat jasa 

yang dibagikan namun tidak sesuai dengan kinerja pengurusnya, ketidak 

efektifannya mendapatkan prosentase lebih besar sedangkan kinerja pengurus 

yang lebih banyak mendapatkan prosentase pembagian jasa simpan pinjam 

yang lebih sedikit. Bahkan prosentase yang dibagikan tersebut hanya ¼ dari jasa 

1% dari nilai pinjaman. Terlepas dari nilai jasa simpan pinjam, pengurus UPK 

melakukan tanggung jawabnya tanpa imbalan atau sebagai sukarelawan 

membantu aktivitas kegiatan kemasyarakatan.  

Pengurus UPK melakukan aktivitas sosial tanpa mengharap 

mendapatkan keuntungan dari apa yang telah dilakukannya untuk masyarakat 

selama ini, hal tersebut juga diungkapkan oleh pengurus UPK (SR): 
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-unsur pelaksananya di tiap-tiap kelurahan 
rela apa tidak ngerjakan apa-apanya itu. Jadi relakah teman-teman 
bekerja kayak kita ini yang ga ada apa-apanya seperti kita. Saya 
juga kan tidak akan mencari rezeki di bidang-bidang kayak ini, ga 
akan, bukannya saya mau menyombongkan diri tapi saya ga mau 
yang kayak itu. Saya jadi RT berapa periode, tidak mau saya cari-
cari duit, tidak mau  
 
Profesi sosial di masyarakat memberikan kesempatan pada para 

pelakunya sebagai penjaga amanah dengan kesanggupannya menyeimbangkan 

kepentingan sosial dengan kepentingan dirinya sendiri. Ketidak sinkronan 

pengurus menjadi suatu kelemahan dalam kepengurusan dan efektivitas 

pelaksanaannya sebagaimana diungkapkan Sektap Kota (CR) berikut ini pada 

realita yang terjadi di beberapa UPK sehingga berpengaruh pada keberlanjutan 

pengelolaan dana. 

meninggal ternyata kan sidin sorang (beliau sendiri) yang 
mengurusi, kita kada tahu jua catatannya ada kah, atau kayapa, 
kada tahu (kita tidak tahu juga ada catatannya, apa gimana, tidak 
tahu). Seharusnya kan kepengurusan ni kan ada Ketua, Bendahara 
ini saling mengetahui. Jadi kan kalau misalnya ketuanya meninggal 
bendahara ni masih ada catatannya, tahu. Selama ini kan 

 
 
Kondisi tersebut membutuhkan penanganan serius agar tidak terjadi 

penyimpangan. Sektap Kota menunjukkan bahwa UPK Serba Guna termasuk 

pengurus yang rajin mengerjakan tugasnya mencatat dan membuat laporan 

dananya. Usia pengurus beranjak tua namun masih memiliki semangat 

mengelola perguliran dana, namun juga ditemui adanya pengurus yang tidak 

serius mengelola dana tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Sektap Kota 

(CR) berikut ini: 

sidin (beliau), ni 
ada nang kada rajin, kaya pengurus UPK LA4 tu, semuanya 

 
 

Dalam hal ini peneliti juga mendapatkan informasi serupa ketika 

berkomunikasi dengan Pengurus UPK (IM) di Sekretariat Forum. 
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1 tu pendamping dulu meolahakan, tahuam wahini 
(membuatkan, ga tau sekarang), kan karena sibuk kalo gawiannya, 
kemampuannya jua  
 
Pelimpahan tanggung jawabnya terutama dalam mempersiapkan laporan 

sebagai bentuk pertanggung jawaban UPK juga menjadi kelemahan yang perlu 

untuk diatasi. Saat membahas mengenai adanya kesenjangan pengurus 

tersebut, peneliti mendapati informasi lain dari Sektap Kota (CR) terkait hal 

tersebut bahwa terdapat pengurus UPK yang juga menjabat sebagai aparat 

pemerintah, tepatnya aparat kelurahan dan menjalankan tugasnya sebagai 

pengurus UPK di salah satu kelurahan sebagaimana dikutip dari penjelasan 

Sektap Kota (CR) berikut ini:   

kada (tidak) boleh, tapi kan kadada (tidak ada) lagi 
disitu yang hakun (mau) mengelola itu, bisa ai inya (bisa jadi dia) 
ditunjuk masyarakat kan di SK kan Lurah, tapi memang inya (dia) 
bukan aparat di kelurahan situ, inya di kelurahan lain, inya kan yang 
penting pengurus tu sebenarnya mengerti lah pembukuan, jadi 

 
 
Adanya perangkat kelurahan yang terlibat dalam pengelolaan dana 

Gerbangmastaskin menunjukkan ketidak sinkronan pengurus yang seharusnya 

dijaring dari masyarakat dan memiliki kriteria dalam merekrut pengurus UPK. 

Pengurus UPK sebagai pemegang amanah atas lalu lintas Dana 

Gerbangmastaskin di masyarakat melaksanakan setiap tahapan kegiatan 

Gerbangmastaskin pada tahap pelaksanaan penyaluran dana sampai 

mempertanggung jawabkan penggunaan dana. Dana Gerbangmastaskin 

merupakan dana publik karena bersumber dari pemerintah dan disalurkan 

kepada masyarakat sehingga peran sebagai pemegang amanah publik harus 

dijalankan oleh Pengurus UPK. 

5.3.2 Jasa Pinjaman Guna Memenuhi Operasional Kegiatan 

Dana bergulir mengalami perkembangan dari tahun ke tahun seiring 

dengan aktivitas simpan pinjam yang dilakukan oleh pokmas sehingga 
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membutuhkan pengelolaan dana secara berkelanjutan. Perkembangan dana 

simpan pinjam melalui jasa pinjaman yang telah ditetapkan oleh Pengurus UPK 

yaitu sebesar 1%, serta kemacetan kredit yang dapat mempengaruhi 

perkembangan dana. Pengurus UPK bukan hanya memberikan pinjaman dan 

menerima angsuran kredit pokmas tetapi juga memiliki keterlibatan dan 

berinteraksi secara langsung kepada masyarakat dengan mengawasi dan 

memperhatikan lalu lintas penggunaan dana tersebut di masyarakat, membuat 

pelaporan atas aktivitas dana bergulir yang dapat digunakan sebagai informasi 

keuangan UPK untuk kepentingan pihak lainnya.  

Tanggung jawab tersebut tentunya tidak mudah karena mengemban 

suatu amanah berupa mengelola dana yang disalurkan oleh pemerintah untuk 

kepentingan masyarakat dan mempertanggung jawabkannya, bahkan 

pengelolaan dana yang secara terus menerus dan berkelanjutan pada dana 

bergulir. Pengurus UPK melaksanakan tanggung jawabnya sebagai petugas 

dilapangan dan berupaya mewujudkan keberhasilan program kegiatan tanpa 

adanya insentif dari pemerintah selaku penyalur dana dan pelaksana program. 

Pengurus UPK berupaya untuk memenuhi sendiri kebutuhan dan operasional 

kegiatannya.  

Pengurus UPK Serba Guna menetapkan pembagian nilai jasa 

pinjamannya sebesar 1% untuk operasional kegiatan UPK. Jasa pinjaman 

tersebut digunakan sebagian untuk operasional kegiatan yaitu penambahan 

modal, insentif pengurus, serta operasional lainnya dan bahkan untuk pemberian 

bonus. Pengurus mengalokasikan hasil jasa simpan pinjam sebagai sisa hasil 

usaha untuk beberapa kegunaan dan kebutuhan sebagaimana dijelaskan berikut 

ini: 

kalau kita ada kegiatan-kegiatan pertemuan sama pokmas atau apa 
operasionalnya kan dari situ, konsumsinya, ada tadi yang gasan 
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pengurus jua dibagi-bagi 25%nya, dari sisa operasionalnya tu ada 
 

 
Pengurus menjelaskan bahwa pengalokasian tersebut semata-mata 

untuk kepentingan aktivitas kegiatan pengurus dan masyarakat itu sendiri. 

Bahkan pengurus memberikan bonus sebagai penghargaan kepada pokmas-

pokmas yang berpartisi dengan baik sebagai pokmas aktif. Hal tersebut 

dilakukan oleh pengurus sebagai bentuk penghargaan dan perhatiannya kepada 

masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh pengurus UPK berikut ini: 

-baik pokmas itu saya kasih bonus, saya tanyai dia mau 
apa. Kayak tukang bakso itu, mau dikasih apa, mangkok ya saya 

 
 
Penjelasan tersebut menunjukkan bawa pengurus UPK berupaya 

memberikan feedback yang baik dan maksimal dari hasil jasa simpan pinjam 

sebesar 1% yang tidak begitu besar didapatkan agar dapat kembali lagi ke 

masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jasa pinjaman yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional UPK tidak hanya ditemui di 

UPK Serba Guna. Ketika peneliti melakukan kunjungan ke sekretariat forum, 

peneliti mendapatkan informasi dari pengurusnya yaitu IM dan HW mengenai 

nilai jasa simpan pinjam di UPK yang dikelolanya, sebagaimana diungkapkan 

berikut ini: 

-1,5%, itu semalam ada orang Bali tu kunjungan 

iyalah kataku, trus kamu jar, aku sahuti ai (katakan saja) 
sukarelawan, ga ada gajih jar ku. Ini gin aku kada (tidak) nyaman 
meanu jasa ini ke masyarakat, aku takuni (tanyakan) dulu ini na jar 
ku kam mau lah mun minjam ini sejuta bebuliknya (kembalinya) 
sejuta seratus, mau lah jar ku, kan persetujuan inya jua. Mun aku ku 
beri tenggang waktu setahun lah jar ku lunasi, malah buhannya tu 
betakun itu gasan apa is jarnya (mereka bertanya itu untuk apa 
katanya), ma lah cukup lah ikam gasan ini gasan itu jar 

 
 
Hal senada juga diungkapkan HW: 
 
kan dari 1% tu jua gasan memenuhi biaya bersama  
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Informasi tersebut semakin jelas menunjukkan usaha pengurus dalam 

memenuhi segala kebutuhan dan aktivitas kegiatan pengelolaan dana bergulir 

secara berkelanjutan melalui jasa simpan pinjam masyarakat. Hal tersebut 

dikarenakan insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk pengurus dan juga 

untuk kebutuhan operasional kegiatan UPK hanya diberikan pada saat pencairan 

dana dan digunakan untuk kegiatan penyaluran Dana Gerbangmastaskin yang 

bukan hanya mencakup pemberdayaan usaha untuk simpan pinjam tetapi juga 

untuk pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan seperti yang ada 

di Lembar Kerja.  

5.3.3 Kegagalan Usaha dan Jeratan Kemiskinan Sebagai Pemicu 

Kemacetan Pinjaman Pokmas 

Pengurus UPK Serba Guna (SR) menceritakan Keterbatasan 

pemahaman pengurus menjaring penerima manfaat pada awal pergantian 

pengurus yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang dijaring dengan 

tidak selektif sehingga mengalami kemacetan. Pada dasarnya sasarannya 

adalah masyarakat miskin dan hal tersebut telah benar-benar disalurkan oleh 

pengurus karena penerima manfaat sebagai masyarakat miskin dan rentan 

secara ekonomi. Namun, penyaluran dana bergulir sebagaimana untuk tujuan 

memberdayakan masyarakat menjadi terhambat dan tidak terwujud di awal 

penyalurannya karena dana menjadi tidak berkembang dan tidak terkelola 

dengan baik. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti yang menjadi 

kendala dan permasalahan adalah sebagaimana diungkapkan pengurus UPK 

(SR) berikut ini: 

g 25% lah, itu 
kendalanya diantaranya orang penyewa, pindah, tidak lapor sama 
RT nya, jadi tidak tau pindah kemana. Kalau dulu itu kan ya 
kategorinya yang termasuk miskin mau berusaha. Pertama itu saya 
anggap orang itu baik lah, orang yang datang ke saya ini saya 
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Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidak pahaman pengurus 

mengelola dana pada awal penyaluran dana yang seharusnya harus 

berdasarkan ketentuan penyaluran dana bergulir dan spesifikasi penerima 

manfaat, permasalahan yang terjadi dikarenakan pergantian pengurus. 

Berdasarkan pengamatan pengurus itu sendiri dan pengalaman atas 

permasalahan yang terjadi menjadikan ketidak pahaman pengurus berangsur-

angsur dapat diperbaiki sehingga kemudian pengurus menentukan anggota 

pokmas (masyarakat miskin) berdasarkan domisilinya pada kelurahan tersebut 

sesuai dengan tanda pengenal maupun keterangan yang menunjukkan bahwa 

masyarakat tersebut sebagai warga dari kelurahan setempat. Ketentuan 

penjaringan pokmas telah dimuat dalam pedoman pelaksanaan program 

Gerbangmastaskin dengan lengkap dan jelas agar diikuti dan dipatuhi oleh setiap 

pengurus namun ada beberapa pengurus yang kurang memperhatikan hal 

tersebut. 

Meskipun upaya penjaringan pokmas benar-benar telah dilakukan, masih 

terdapat pokmas yang bermasalah mengalami kemacetan kredit pinjaman 

sehingga peneliti mencoba menelusuri beberapa anggota pokmas yang terjerat 

masalah tersebut. Pengurus UPK menghantarkan peneliti kepada anggota 

pokmas yang mengalami masalah tersebut yaitu AB. AB merupakan salah satu 

ketua pokmas dan juga menjabat sebagai ketua RT di lingkungannya. AB 

merupakan salah satu diantara warga di wilayah UPK Serba Guna lainnya yang 

menggantungkan mata pencahariannya pada usaha perkebunan. Pengurus UPK 

mengatakan bahwa AB telah menjadi anggota pokmas dan melakukan pinjaman 

dana bergulir sejak pertama kali Pengurus mengelola Dana Gerbangmastaskin, 

namun baru di pinjaman yang terakhir ini AB mengalami kemacetan karena 
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kegagalan usaha. AB memberikan pernyataan terkait dengan kemacetan 

pinjaman: 

nemuin Pa Haji tapi Pa Haji beberapa kali orangnya kadada (tidak 
ada). Ada duit di tangan, tepakai. Tapi insya allah dalam bulan-
bulan ini dibayari. Pinjaman tu 2.5 juta semalam per kelompok, tapi 
biar kayapa pun sidin (kaya apa juga beliau) taunya per kelompok, 
ketua kelompoknya. Melihat keadaan warga kaya itu kayapa, mau 
ditagih kayak apa, apalagi berapa bulan ni sayur kayapa. Modal ada 
duit handak (mau) bayar, tukarakan (dibelikan) ke sop, sayur, sop 
ini begitu ditanam bagus pas mau panen rusak. Jadi modal 
digunakan untuk berkebun. Pertama itu modalnya ternak lele, 
cuman kan ternak lele kada bisa pakannya karena kan lele 
harusnya ikan mati tapi warga kada mau pakan tambahan itu 
karena kan kalau mengandalkan bama aja kada mau. Padahal 
berapa tahun kada pernah ngadat cuman yang ini tadi ja. 
Sebelumnya sudah pinjam dari 2008 apa 2009, baru kali ini aja 
yang ngadat, ya setahun ini. Jadi dulu lancar sekarang kada. 
Terakhir minjam tu 2.5juta tetap dari dulu, cuman kendala keadaan 
ini. Pokoknya mulai-mulai susah itu jaman-jamannya batu akik, 

 
 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa AB berupaya menggunakan 

pinjaman untuk keberlanjutan usaha, meningkatkan pendapatan dan 

pencaharian, namun kondisinya tidak menopang usaha yang telah diupayakan 

AB. AB memiliki lahan yang digunakan untuk perkebunan meskipun begitu AB 

tidak dapat dikategorikan sebagai masyarakat mampu. Bahkan karena 

kegagalan usaha dan kehabisan modal usaha, AB mencoba untuk mengajukan 

pinjaman di bank, dalam hal ini AB tidak begitu saja masuk kualifikasi mampu 

walaupun memiliki lahan perkebunan. 

 tidak dianggap 
mampu, tapi kalau orang jualan di pasar punya usaha bisa 
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Gambar 5.7 Perkebunan AB (Anggota Pokmas UPK Serba Guna) 

 
Sebagian masyarakat di UPK Serba Guna memang banyak yang 

menggantungkan usahanya di sektor pertanian, seperti lahan pertanian di salah 

satu anggota pokmas yang lain yaitu WY yang tidak mengalami kemacetan 

karena peneliti juga melihat tanaman sayur-sayurannya dengan lahan yang 

cukup luas dan subur seperti gambar 5.8 berikut: 

 

 

 
 

Gambar 5.8 Perkebunan WY (Anggota Pokmas UPK Serba Guna) 
 

Kondisi yang berbeda di rasakan oleh masing-masing pokmas karena 

peliknya kehidupan yang dilaluinya. AB mengungkapkan perasaannya sebagai 

pemikul beban dari sisi keuangan, tanggung jawab terhadap keluarga dan 

hubungan sosialnya terutama terhadap pengurus UPK.   

-kadang ketemu Pa Haji ni supan (malu) 
artinya tekanan batin karena yang dulu-dulunya lancar kenapa kok 
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sekarang macet padahal 2 bulan yang lalu ada duit, kalau kada 
salah waktu itu pian ke jawa kalo lah, mau nitip kemana nitipnya, 
lawang bekunci (pintu terkunci) jadi yang namanya aku duit di 
tangan mending modalkan lagi, dan untung kadanya berkebun ni 
kada kawa diprediksi. Kalo nya tanggungjawab jelas ni, 

 
 
Perasaan malu dan tertekan muncul dan dialami oleh masyarakat 

terhadap pengurus UPK yang juga sebagai tokoh masyarakat di UPK Serba 

Guna. Namun begitu, UPK tetap berlaku tegas terhadap pokmas tersebut 

dengan tetap mengingatkan dan menyadarkan tanggung jawab kepada 

masyarakat yang bersangkutan dan menghentikan permintaan pinjaman 

terhadap pokmas yang bersangkutan. Evaluasi tetap terus dilakukan terhadap 

kemacetan pinjaman pokmas. Terkait dengan kegagalan kondisi perkebunan 

seperti yang dialami AB juga dikonfirmasi oleh pengurus UPK bahwa seperti itu 

lah keadaannya karena dapat dibuktikan akibat kegagalan usahanya. Diakui oleh 

Pengurus UPK (SR) mengenai kondisi rill dari pokmas tersebut karena 

kegagalan usaha: 

ur jua kan, 
dijual kan murah jua  
 
Kondisi AB menunjukkan bahwa AB masih layak dan berkesempatan 

untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir. Namun, dana bergulir tidak dapat 

direalisasikan dan disalurkan begitu saja jika tidak ada upaya untuk mendukung 

perkembangan usaha pokmas apalagi jika sebelumnya anggota pokmas tersebut 

seringkali mengalami kegagalan usaha sebagaimana terjadi pada AB. 

Perkembangan usaha memang tidak bisa diprediksi, dan perlu adanya 

pemantauan, pembinaan serta dampingan yang dilakukan oleh Pengurus UPK 

terhadap kondisi dan perkembangan usaha masyarakat, hal tersebut dapat 

dikategorikan sebagai evaluasi keadaan usaha pokmas. 

Melihat kondisi dan lingkungan dari masyarakat di wilayah UPK Serba 

Guna yang banyak menggantungkan hidupnya di bidang perkebunan dan 
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pertanian menunjukkan bahwasanya kredit usaha saja belum cukup maksimal 

untuk pengembangan usaha. Masyarakat perlu perhatian lebih dari penyandang 

dana untuk memberikan wawasan dan pengetahuan pengelolaan 

perkembangan pertanian dan usaha tani, serta bantuan sarana yang 

mendukung para petani. Seperti program pembangunan pertanian atau disebut 

Agricultural Development Programme (ADP), salah satu program Bank Dunia 

yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah untuk 

meningkatkan produktivitas petani melalui layanan pertanian, ekstensi pasokan, 

dan konstruksi maupun pemeliharaan jalan di pedesaan sehingga petani 

diberikan pemahaman dan pelatihan yang memadai melalui pertanian 

percontohan,  didukung penyediaan alat pertanian (Oyesanmi, et al., 2005). 

Realitanya menunjukkan bahwa kredit usaha bisa tidak begitu maksimal di 

masyarakat pedesaan untuk pengembangan usaha sehingga perlu prasarana 

pendukung dari pemerintah untuk masyarakat miskin petani. Dampingan 

pengurus UPK menjadi hal utama sebagai upaya mendukung keberhasilan 

usaha pokmas. 

Namun, kondisi masyarakat tentu saja berbeda-beda, tidak semua 

memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap dana yang dipinjamnya, dan 

tidak semua masyarakat berfikiran untuk mengembangkan usahanya dengan 

benar seperti upaya masyarakat yang hanya ingin mendapatkan dan 

memanfaatkan dana untuk kebutuhan primernya saja. 

 
 
5.4 Ikhtisar 

Realitas yang terjadi pada UPK Gandaria menunjukkan adanya ketidak 

lengkapan arsip dan pelaporan yang terjadi karena laporan perkembangan dana 

bergulir yang dibuat hanya pada beberapa tahun belakangan dan tidak 

dilaporkan kepada Sektap Kota sehingga pengurus kurang memberikan 
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perhatian terhadap kelengkapan arsip dan pelaporan, selain itu pengerjaan 

laporan dibuat secara manual karena keterbatasan pengurus dan kurangnya 

sarana penunjang. Pengurus berupaya agar dana simpan pinjam yang 

dikelolanya dapat berkembang sehingga memperkecil kesempatan anggota 

pokmas baru dengan mempertahankan anggota pokmas lama yang telah mandiri 

menjadi suatu pilihan yang aman bagi pengurus UPK. Kemudian lemahnya 

sistem tanggung renteng yang ditetapkan kepada pokmas menjadi suatu 

dilemma tersendiri bagi pengurus karena adanya suatu keprihatinan dengan 

membebankan tanggungan kemacetan kepada masyarakat. 

Selanjutnya realitas yang terjadi pada UPK Serba Guna menunjukkan 

adanya ketidak sinkronan fungsi dan tugas UPK untuk memenuhi tanggung 

jawabnya sebagai pengemban amanah publik seperti adanya tempel jabatan 

maupun rangkap tugas sehingga menjadikan fungsinya tidak maksimal. Atas 

dasar kesepakatan, pengurus UPK memberlakukan jasa pinjaman sebesar 1% 

kepada pokmas yang digunakan untuk memenuhi operasional kegiatan UPK. 

Kemudian kemacetan pinjaman yang muncul dan dipicu karena kegagalan usaha 

dan jeratan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. 
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BAB VI 
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA UPK-G 

 

6.1 Pengantar 

Akuntabilitas dalam pengelolaannya memerlukan beberapa mekanisme 

yang dapat menunjukkan bahwa akuntabilitas tersebut mengimplikasikan 

pemenuhan kewajiban dan aktivitas suatu organisasi. Akuntabilitas pengelolaan 

dana di masyarakat berbeda dengan akuntabilitas pengelolaan dana seperti 

dalam praktik sektor publik, namun pada hakikatnya semuanya memerlukan 

aspek akuntabilitas yang bukan hanya bersifat formal tapi juga aspek 

akuntabilitas lainnya yang dapat mendukung dan mewakili suatu tindakan 

organisasi menunjukkan pertanggung jawaban sebagai pengemban amanah 

publik. Fokus penelitian ini adalah pada dana bergulir yang dilakukan oleh UPK 

sehingga akuntabilitas pengelolaan disini terkait dengan aspek sosial di 

masyarakat. 

Ibrahim (2015) dalam hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas mencakup 

pada tiga aspek akuntabilitas yaitu pelaporan (reporting), pelibatan (involving), 

dan cepat tanggap (responding). Interaksi kepada masyarakat menjadi aspek 

penting terhadap perwujudan akuntabilitas disamping pelaporan dalam 

akuntabilitas keuangan sebagai bentuk tanggung jawab utama organisasi. 

Keterlibatan UPK dibutuhkan secara langsung ke masyarakat sebagai upaya 

menciptakan keharmonisan dan menghindari adanya konflik atau gejolak yang 

bisa saja terjadi, dan responsif atau cepat tanggap terhadap suatu permasalahan 

sangat berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan kegiatan terutama terhadap
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penyaluran dana bergulir. Cakupan tersebut digambarkan oleh Ebrahim (2015) 

melalui dua hal penting atau keputusan penting mengenai akuntabilitas yaitu 

untuk siapa dan untuk apa akuntabilitas itu diberikan. 

Pada dasarnya akuntabilitas dipahami sebagai suatu kewajiban, 

pertanggung jawaban dari pihak yang dibebankan atas suatu amanah kepada 

pemberi amanah. Setiap individu berbeda dalam melihat makna dari 

akuntabilitas, pertanggung jawaban atas aktivitas suatu organisasi. Bentuk 

akuntabilitas perlu dipahami dari orang-orang yang terlibat sebagai pelaku di 

dalamnya. Peneliti merangkum beberapa pemahaman informan mengenai 

akuntabilitas pengelola dana sebagaimana diungkapkan oleh Sektap Kota (CR) 

berikut ini: 

pertanggung jawabannya dalam bentuk pencatatan semua uang 
yang dikeluarkan dan pembayaran dari simpan pinjam, 
pengurusnya harus cangkal jua (rajin) ke masyarakatnya  (CR) 
 
Kemudian dijelaskan oleh pengurus UPK (SR): 
 

jawab dalam bentuk 
laporan yang diketahui oleh Pak Lurah, diketahui oleh Bendahara 
dan Ketua UPK. Kemudian kontrol ke lokasi peminjam, bener ga 
untuk mendukung kegiatannya, melihat kebenaran penggunaan 
dana. Ada kalanya secara berkala ketua pokmas dikumpulkan, 
diadakan pertemuan atau sosialisasi, ketua pokmas atau yang 
mewakili. Jadi disampaikan kepada mereka bahwa yang sudah baik 
itu kita pertahankan dan ditambah pinjamannya, kita sampaikan 
sanksi-sanksi bagi yang menunggak. Kita pendekatan biasanya, 
kita datangi rumahnya kalau pokmas tersebut ada permasalahan 
dan kalau memang menunggak tapi untuk meningkatkan usahanya 

 
 
Pengurus UPK (MB) memberikan penjelasan: 
 
kemudian disalurkan berapa, menerima dari dana pemerintah 
jumlahnya berapa, digunakan untuk apa harus sesuai dengan 
proposal atau lembar kerja, peruntukannya. Kemudian secara 
tanggung jawab melaporkan di setiap periode tertentu. Setiap bulan 
menghitung membikin neraca, berapa posisi modalnya, utangnya, 
di banknya, keuntungannya. Pendamping minta laporannya jadi ke 
pendamping aja laporannya. Saya bikin itu tapi kada tahu yang lain. 
Biasanya kalo pendamping minta saya kasih kalo kada ya saya 
tetap bikin ada saya kumpulkan. Kalo dulu kan ada sekretariatnya 
nyaman administrasinya kita-kita UPK ni. Kemudian juga secara 
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moral, ada tanggung jawab moral untuk mengelola dana, tanggung 
jawab moral ini dirasakan dalam perasaan masing-masing, ada 
perasaan marah kan munnya (kalaunya) ada pokmas yang 
bermasalah-bermasalah yang nakal-nakal itu, ada perasaan kasian 
juga kepada mereka, ada supannya jua supan (malunya juga malu) 

 
 
Bahkan masyarakat pun memberikan pernyataan tidak langsung 

mengenai kontrol yang seringkali dilakukan oleh pengurus UPK. 

pang Bapak ini sering kontrol meliati kesini bejalanan, 
melihati aktivitas jualan disini, rancak ai lewat sini sidin (sering lah 
beliau ini lewat sini) MN, usaha warung) 
Bapak ni suka patroli ya pak ya, mun pina (kalau) telat-telat bayar 

masuk tu sms sidin NT, usaha keripik) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa akuntabilitas 

pengelolaan Dana Gerbangmastaskin mencakup pelaporan, moral, dan kontrol 

sosial yang selanjutnya dijelaskan pada bab ini.   

 

 6.2 Akuntabilitas Pelaporan 

Laporan penggunaan dana yang dipersiapkan oleh UPK dibutuhkan 

sebagai bentuk pertanggung jawaban dan ditujukan kepada pihak penyalur dana. 

Akuntabilitas ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan terutama 

memiliki kuasa di bidang hukum dan keuangan (Ibrahim, 2015). Bentuk 

pertanggung jawaban yang diberikan oleh pengurus UPK terutama kewajibannya 

memenuhi tanggung jawab penggunaan dana yang disalurkan oleh pemerintah 

dengan memenuhi segala prosedur dan melengkapi segala dokumen 

pertanggung jawaban pencairan dana. Akuntabilitas pelaporan dimaksudkan 

bahwa pengurus UPK menyediakan informasi dalam pelaporan untuk kebutuhan 

pihak-pihak yang berkepentingan.  

Kewajiban pengurus UPK memenuhi pertanggung jawaban atas 

pencairan dan penyaluran dana yang diberikan oleh pemerintah yang diproses 

melalui bagian keuangan (anggaran) pemerintah daerah, tidak berakhir sampai 
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disana. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kota Banjarbaru melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat ditunjuk sebagai 

koordinator pelaksana program Gerbangmastaskin. Oleh karena itu, pengurus 

UPK sangat terkait dengan instansi tersebut dalam pelaksanaannya baik selama 

proses penyaluran dana dari pemerintah maupun sampai pada pelaksanaannya 

di lapangan dengan pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas terwujud bukan 

hanya terkait dengan kepatuhan UPK tetapi juga hubungan yang terjalin pada 

berbagai pemangku kepentingan. Akuntabilitas yang tidak hanya masalah 

kepatuhan tetapi didasarkan pada hubungan antara berbagai pemangku 

kepentingan (Kluvers dan Tippett, 2010). 

UPK memberikan laporan secara berkala atas pencairan dana 

Gerbangmastaskin dalam bentuk laporan penggunaan dana. Pertanggung 

jawaban UPK dilakukan sejak diajukannya proposal permohonan Dana 

Gerbangmastaskin oleh UPK yang berisi sasaran dan rencana kegiatan UPK, 

Lembar Kerja UPK. Laporan penggunaan dana ditindak lanjuti kemudian oleh 

UPK dalam bentuk laporan realisasi tahap II yang memberikan informasi lebih 

detail mengenai penggunaan dana, lembar kerja, daftar pertanggung jawaban 

penerimaan dana beserta kelengkapan dokumen berupa kwitansi, nota dan lain 

sebagainya. Keutamaan dari informasi yang disajikan dari laporan penggunaan 

dana adalah Lembar Kerja UPK yang memuat informasi alokasi penggunaan 

dana serta aktivitas dan tahapan kegiatannya sebagaimana gambar 6.1. 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1 Lembar Kerja UPK 
 

Tidak jarang dalam memberikan informasi atas penggunaan dan 

penyaluran dana tersebut melalui serangkaian aksi dan dokumentasi yang 

menjadi wujud nyata UPK menunjukkan kinerjanya terutama kegiatan 

pemberdayaan manusia dan lingkungan yang dapat langsung direalisasikan 

melalui serangkaian aksi dan ditunjukkan serta disaksikan langsung oleh 

masyarakat penerima dana tersebut, sekaligus momen tersebut menjadi 

kesempatan koordinator pelaksana program melakukan evaluasi dan 

pemantauan kinerja UPK bahkan tidak jarang juga kegiatan tersebut dilakukan di 

kelurahan, sebagaimana diungkapkan Sektap Kota (CR) berikut ini: 

mun (kalau) ada bantuan ke masyarakat tu kawa 
(bisa) langsung direalisasikan, kita saksikan, sekalian kan kita tahu 
oh ini kegiatannya, ada fotonya kita umpati (ikuti) kegiatannya tu, 
kaya di kelurahan kemuning dulu membagikan peralatan sekolah 
mbah tu kaya (lalu seperti) pertemuan yang diadakan di rumahnya 
Pengurus UPK LA3 yang serah terima alat jahit ke masyarakat 
sekalian pelatihan ke masyarakat jua  
 
Realisasi penyaluran dana sosial dapat terpenuhi secara langsung ke 

masyarakat. Namun, berbeda dengan penyaluran dana untuk simpan pinjam 

yang langsung ditangani oleh UPK kepada pokmasnya masing-masing yang 
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tidak langsung diwujudkan, direalisasikan dan disaksikan langsung oleh 

koordinator pelaksana program. Selain laporan penggunaan dana sebagai suatu 

bentuk realisasi informasi penggunaan dana, tidak ada lagi bentuk informasi 

yang diperoleh oleh koordinator pelaksana program. Sebagaimana diketahui 

pada bab sebelumnya terkait dengan laporan perkembangan dana bergulir yang 

tidak disusun sejak awal oleh pengurus UPK akan tetapi hanya dibuat pada 

beberapa tahun belakangan kemudian diakui oleh pengurus bahwa 

perkembangan dana bergulir tidak langsung dilaporkan kepada Sektap.  

Laporan perkembangan dana dapat diwujudkan melalui laporan 

keuangan yang menunjukkan informasi arus dana di pengurus UPK atas 

bergulirnya dana di masyarakat. Terpenuhinya akuntabilitas UPK diwujudkan 

melalui laporan keuangan sebagaimana telah diatur menjadi kewajiban setiap 

UPK. Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur transparansi dan 

akuntabilitas adalah laporan tahunan (annual report) (Ibrahim, 2015). Pelaporan 

keuangan dipersiapkan sebagai suatu kebutuhan akan informasi arus dana. 

Informasi tersebut penting digunakan oleh tim pendamping untuk pengumpulan 

data keuangan UPK se Kota Banjarbaru sebagaimana diungkapkan Ketua Forum 

(MB) berikut ini:  

gin mun 
(juga kalau) diminta aja, mun kada ya tetap diolah (kalau tidak ya 
tetap dibuat), ada. Pendamping tu kan harus tau informasi 
keuangan UPK ni, jadi mun ditanya bisa jawabnya kalo-kalo dari 
sektap atau dari Pemko betakun (bertanya) kan kayapa 
(bagaimana)  
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Gambar 6.2 Laporan Keuangan dan Data Statistik UPK 
 

Pendamping membutuhkan data keuangan UPK sebagai pegangan jika 

suatu saat data keuangan tersebut dibutuhkan oleh pihak-pihak eksternal. 

Keterbatasan pemahaman menyiapkan pelaporan yang benar membuat 

pendamping memberikan format yang dapat digunakan langsung oleh pengurus 

UPK untuk memberikan informasi atas aktivitas keuangannya masing-masing. 

Pengurus UPK (MB) sebagai Ketua Forum UPK menjelaskan bahwa 

pendamping telah menyiapkan format yang sesuai dan bisa digunakan oleh UPK, 

dalam hal ini MB menyiapkan laporan keuangan dengan sederhana tetapi dapat 

memberikan informasi arus dana UPK yang bersangkutan. Ketua Forum (MB) 

tidak begitu yakin kalau semua UPK menyiapkan laporan keuangannya.  

semuaan 
(semuanya) itu, pendamping ada sih memberikan formatnya, sama 
ja semuaan UPK tu tapi punya saya tu sederhana ja, manual aja 
bikinnya kan kada bisa komputer, liat aja itu, saya ga tau apa yang 
lain tu bikin laporan keuangan apa ga cuman rekap dananya tu ada 
diulah pe  
 
Bahkan, seperti dijelaskan diatas bahwa pengurus UPK mengungkapkan 

ketidak mampuannya menggunakan komputer sehingga pelaporannya dilakukan 

secara manual. Terkait dengan ketidak merataan pengurus UPK mempersiapkan 

laporan keuangannya secara utuh, TPM (GN) dalam hal ini memberikan 

penjelasan seperti yang terjadi di UPK Serba Guna. 
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Serba Guna itu laporan keuangannya hanya dibuat sebatas 
kas harian saja, nah beda kaya loktabat utara tu meolah laporan 
lengkap sampai neraca walaupun manual tapi sesuai dengan 
kaidah akuntansi  (GN) 
 
Bahkan seperti dijelaskan sebelumnya oleh pengurus UPK sebagai ketua 

forum UPK bahwa tidak semua pengurus menyiapkan pelaporannya dan 

memanfaatkan bantuan pendamping untuk penyelesaian laporan. Pengurus 

merasa berkewajiban memenuhi dan mempersiapkan laporan pertanggung 

jawaban dalam bentuk laporan penggunaan dana sebagai suatu bentuk 

kepatuhan terhadap penyalur dana. Namun akuntabilitas pelaporan belum 

sepenuhnya terpenuhi karena laporan keuangan sebagai bentuk informasi aliran 

dana di masyarakat atas bergulirnya dana tidak dilaporkan secara merata dan 

berkelanjutan oleh pengurus UPK karena hanya dilaporkan kepada pendamping, 

dan ada beberapa UPK yang tidak membuat sendiri laporan keuangannya.  

Hal tersebut muncul sebagai salah satu penyebab ketidak lengkapan 

arsip serta pelaporan UPK yang seharusnya dipersiapkan sejak awal 

pengelolaan dana dan kurangnya pertanggung jawaban UPK akan penyediaan 

informasi kepada Sektap Kota.  

 
6.3 Moral 

Pada dasarnya ada upaya dari pengurus untuk menertibkan piutang 

masyarakat agar dibayarkan tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo 

pembayarannya sebagaimana penjelasan pengurus UPK (IM) berikut ini: 

tu tanggal 15 jar ku bayar, asing-asingnya (masing-
masing) datang ke rumah. Jar ku aku kada menagih lah kalo ikam 
supan (kamu malu) aku tagih ke rumah. Ku beri keringanan sampai 
tanggal 15 jar ku. Bila aku sms tu harus dibalasi, kadang kan kalau 
masyarakat tu supan ditagih. (IM) 
 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media komunikasi digunakan oleh 

pengurus UPK untuk menjalin interaksi dan sebagai pengingat bagi pokmas. 

Upaya tersebut dijadikan sebagai pilihan pengurus dengan mempertimbangkan 
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dan memperhatikan perasaan masyarakat dengan berusaha tidak memposisikan 

debt collector

menagih langsung hutang kepada masyarakat. 

Melalui petikan percakapan antara Pengurus UPK Gandaria (MB) dengan 

pokmas pembuat keripik juga menunjukkan upaya pengurus mengawasi jatuh 

tempo pembayaran pokmas sehingga hal tersebut turut membuat pokmas 

menjadi lebih tertib bahkan pengurus memiliki perhatian dan kekhawatiran 

terhadap pokmasnya jika sampai membayar dua kali lipat pada bulan berikutnya, 

ada perasaan kasihan yang timbul terhadap peningkatan beban masyarakat 

yang dirasakan oleh pengurus. 

-lambat bayar tu ya kebanyakan lambat di tanggal, 
soalnya kalo sudah lewat tanggal tu sudah pada dapat sms masuk 

 
 
Kemudian ditambahkan oleh anggota pokmas: 

NT, usaha keripik) 
 
Selanjutnya MB menegaskan: 

bayar buhannya ni, jadi kalo sampai lewat bulannya ngga. Kan 
kasian jua warganya kalo double kan bulan 
(MB) 
 
Kemudian ditambahkan oleh anggota pokmas: 

 (MB), kalo di 
blacklist ) 
 
Kepercayaan menjadi hal yang berharga disaat uang tidak mampu untuk 

membayar jalinan komunikasi dan hubungan baik diantara keduanya. Kesadaran 

masyarakat atas kelalaiannya melunasi pinjaman bahkan keterlambatan 

melunasi angsuran mengakibatkan sebagian pokmas khawatir masuk pada 

kategori blacklist yang berpotensi sebagai penghambat pencairan kembali dana 

di masa yang akan datang. 

Kepatuhan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan pengurus 

dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan pinjamannya namun jika 
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pokmas tersebut bermasalah, tidak ada respon yang baik kepada pengelola 

maka akan berdampak terhadap keberlanjutan pinjaman dan hubungan antara 

UPK dengan pokmas tersebut sebagaimana diungkapkan pengurus UPK (SR): 

an minjamnya 500 ribu, nah lalu kita liat 
angsurannya baik, kita naikkan. Saya mantau, saya datang 
ketempatnya. Di buku catatan saya ini saya kasih kode tanda 
merah yang ga bayar pinjaman ini karena ada masalah. Jadi 
umpama sudah saya telepon berkali-kali nah itu sudah dinilai ga 
baik itu. Ga ada respon. Jadi yang lancar saya pertahankan orang-
orang yang begitu. (SR) 
 
Anggota pokmas yang macet terkesan menghindar dari pengurus 

menyebabkan kekesalan yang dirasakan oleh pengurus UPK dengan 

ketidaksungguh-sungguhan anggota pokmas memanfaatkan dana untuk 

keperluan primernya, melakukan usaha fiktif, dan mengelabui pengurus sehingga 

berdampak pada kehati-hatian pengurus menjaring pokmas sebagaimana 

diungkapkan oleh Sektap Kota (CR) berikut ini: 

pang yang kada (tidak) kembali tu karena inya (dia) untuk 
keperluan hari-hari (sehari-hari) ternyata dipakainya, kada untuk 
modal. Kalaunya yang rentan miskin tu inya ada ja duit cadangan 
sebenarnya, nah itu masih kawa bayar biasanya. Tapi bila kada 
beusaha inya tu miskin, kalau orang miskin bujur-bujur tu (benar-
benar) kalau dipinjami kada untuk modal, habis dipakainya. Handak 
kada minjami sasarannya bujur (Mau tidak diberikan pinjaman tapi 
sasarannya sudah benar), sesuai aja sudah, tapi kita pinjami macet 
pulang (lagi), tapi salah jua kita kada minjami, harusnya sudah 
sekali kita beri kesempatan kan. Makanya tadi jar penguatan modal, 
jadi munnya kawa tu inya dipadahi (kalau bisa dia diberitahu) 
secara persuasive. Cuman macet lah, nang memang inya kada 
kawa membayar sama sekali tu nah ada jua, tapi kita kada kawa jua 
menagih behimat-himat (tidak bisa juga terlalu ditagih). Kita kan 
mengupayakan, seharusnya kan yang kada berdaya itu diupayakan 
supaya inya berdaya, kada  
 
Penjelasan CR menunjukkan bahwa mengatasi kemacetan, melunasi 

piutang tidak bisa begitu saja teratasi karena kendala kemiskinan yang dialami 

oleh masyarakat. Bahkan seperti diungkapkan oleh CR, keadaan masyarakat 

yang berada dalam jeratan kemiskinan membuat pengurus kadang kala menjadi 

serba salah untuk menyalurkan dan menahan guliran dana. Meskipun kekesalan 
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dan kekecewaan mewarnai berbagai perasaan dari pengurus UPK, berbagai 

pendekatan dan pembinaan sepatutnya dijadikan sebagai upaya dan motivasi 

untuk memicu masyarakat berubah dan memperbaiki keadaan usaha 

masyarakat sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat pun dapat terwujud. 

Terdapat nilai lebih yang telah dilakukan oleh pengurus terhadap pokmas 

ditengah peliknya permasalahan yang dihadapi pada anggota-anggota pokmas. 

Pengurus UPK berinisiatif memberikan reward berupa bonus kepada anggota 

pokmas yang dinilai aktif dan baik dalam melakukan simpan pinjam seperti yang 

telah diungkapkan sebelumnya pada realitas yang terjadi di UPK Serba Guna 

bahkan UPK lainnya seperti di UPK Gandaria juga melakukan hal tersebut 

sebagaimana diungkapkan oleh pengurus UPK Gandaria berikut ini: 

olahkan (buatkan) kalender ni gasan tahun 
2017, minta kalender semalam buhannya (mereka), kalender UPK 
Gandaria, diolahkan, dananya dari operasional ada, himung jua 
buhannya (senang juga mereka), kan pengurus juga ga gunakan 

 
 
Dana yang digunakan untuk memberikan bonus tersebut diakui oleh 

Pengurus UPK diambil dari operasional kegiatan yang berasal dari jasa simpan 

pinjam pokmas. Pengurus pun merasa memiliki perasaan senang dengan apa 

yang telah dilakukannya untuk pokmas walaupun hal tersebut tidak seberapa. 

Ketika pengurus UPK dihadapkan pada realitas yang terjadi untuk 

memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat serta menghadapi peliknya 

permasalahan yang dihadapi menuntut peran pengurus agar dapat menjalankan 

tugasnya dengan maksimal. Berdasarkan penelusuran pada kedua UPK yaitu 

UPK Gandaria dan UPK Serba Guna ditemukan bahwa beberapa pengurus di 

masing-masing UPK tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal 

dan optimal. Aspek moral atas tanggung jawab pengurus yang tidak dirasakan 

dan tidak dapat terpenuhi terhadap pengurus lainnya yang aktif menjalankan 

kewajibannya sebagai pengurus UPK dan juga terhadap masyarakat. Namun 
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pengurus UPK tersebut tidak mengalami pergantian dan masih dianggap sebagai 

pengurus UPK meskipun tidak memiliki keterlibatan dalam aktivitas pengelolaan 

dana UPK, bahkan kepengurusannya selalu diperpanjang. 

Ditambah lagi terdapat salah satu UPK yang tidak mendapatkan alokasi 

dana sama sekali pada periode kedua karena tidak ada kebijakan untuk 

mengganti pengurusnya yang secara moral tentu hal tersebut merugikan 

masyarakat dan menghambat penyaluran Dana Gerbangmastaskin untuk 

masyarakat di Kelurahan tersebut yang masih memiliki cukup banyak RTM.  

 

6.4 Kontrol Sosial 

Pengurus melakukan kontrol sosial di masyarakat atas kewajibannya 

mengelola dana sosial dan diperuntukkan untuk masyarakat. Pengurus 

melakukan kontrol atas aliran keluar masuk dana melalui pencatatan dengan 

format sederhana dan sesuai dengan aturan pelaksanaan. Kontrol sosial 

dilakukan dengan adanya interaksi kepada masyarakat dalam mengawasi 

penggunaan dana dan memantau efektivitas usaha pokmas. 

Pengurus melakukan pencatatan yang diaplikasikasikan untuk 

memudahkan pengurus dan masyarakat itu sendiri mengetahui aktivitas piutang 

sebagai pembuktian dan juga pengawasan sebagaimana diungkapkan pengurus 

UPK (SR) berikut ini: 

tuk 
mencari kan kita mudah, ada keterangannya disini, nomor 
pembayaran, nomor pembukuan. Ya kaya ini catatan saya, saya 
bisanya kayak ini. Umpamanya bukti kas bulan 11 nomor 13 bisa 
dicari di buku ini, mudah. Ini buku kas, buku piutang pokmas. Ini 
sistem saya aja, jadi kalau ada yang nanya saya mudah menjawab. 
Kalau ada yang Tanya berapa Pak sisa pinjaman saya? Langsung 

 (SR) 
 
Aktivitas pengurus UPK berbeda dalam hal pengawasan, masing-masing 

dengan perlakuan dan caranya sendiri. Seperti yang terjadi pada UPK Gandaria 
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yang menerima semua anggota pokmasnya untuk melakukan pembayaran yang 

secara tidak langsung berinteraksi dengan semua anggota pokmas. Kedua UPK 

tersebut menunjukkan perbandingan pada pengawasan dan pengelolaan dana 

diantara keduanya pada pokmasnya masing-masing namun keduanya sama-

sama menerapkan sistem tabungan pokmas sebagai kontrol kemacetan kredit 

anggota pokmas. Walaupun pada kenyataannya ada pengurus UPK lainnya yang 

tidak melakukan hal tersebut dengan alasan tidak bisa diterapkan di lingkungan 

masyarakat tertentu sebagaimana diungkapkan oleh Pengurus Forum UPK 

berikut ini: 

Nah lalu kaya di kelurahan yang lain itu kan jua ada yang menarik 
tabungan kaitu, mun disini kada bisa, kada mau inya (tidak mau 
dia). Kayak di UPK Serba Guna tu kan disana agak ke desa kalo 
kisahnya mun disini kan hitung-  
 
Kemudian ditegaskan oleh pengurus forum (HW): 

-tengah kota sini kada mau di 
potong-poton  
 
Dijelaskan kembali oleh IM: 
kada kawa mun disini di tahan-tahan duitnya (disini tidak bisa 

ditahan uangnya), full pang dijulung (harus diberikan full), 
masyarakatnya kan lain kada kaya (tidak seperti) di UPK Serba 
Guna  
 
Hal tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Pengurus UPK lainnya 
yaitu MB dan SR: 

-lain lah pengurus UPK ni menerapkan sistemnya, tergantung 
masing-masing pengurus, mun disini ada simpanan pokok 

 
 

tiap kali dana itu dicairkan untuk pokmas, 10% nya 
untuk tabungan, jadi 90% dicairkan ke mereka, jadi kalau misalkan 
di angsuran ke-10 kada bayar kadapapa, kita potong dari 

 
Kondisi yang berbeda di lingkungan masyarakat yang berbeda dan 

dengan pengurus yang berbeda menunjukkan penerapan pelaksanaan yang 

berbeda pula. Pengawasan pengurus untuk menghindari indikasi kemacetan. 

Pengawasan pengurus terhadap pokmas pada setiap anggota pokmas 

sebagaimana dijelaskan pengurus UPK (SR) berikut ini: 
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kelompoknya yang ngumpulkan, yang nyetor kesini ketua 
kelompoknya, bukan  
 
Pada saat bersamaan penelitian ini dilakukan, peneliti mendapati bahwa 

terdapat anggota pokmas yang dianggap telah mengalami kemacetan karena 

tidak melunasi pinjaman yang ternyata anggota pokmas tersebut telah membayar 

kepada ketua pokmas, namun pembayarannya tidak disalurkan kepada ketua 

pokmasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kontrol pengurus pada 

anggota pokmas karena fokus pengurus pada masing-masing ketua pokmasnya 

saja dan pembayaran pun dilakukan oleh ketua pokmasnya. Walaupun 

sebenarnya pengurus mengetahui kegiatan atau usaha dari anggota pokmasnya 

tersebut. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan amanat 

dan tanggung jawab oleh ketua pokmas. 

Kemacetan kredit menjadi suatu permasalahan yang membuat Pengurus 

lebih ketat dalam penjaringan pokmas dan memperhatikan kriteria-kriteria yang 

seharusnya dipatuhi sebagai anggota pokmas penerima dana simpan pinjam. 

Pemberdayaan masyarakat akan semakin dapat terwujud jika pengelola dana 

tersebut dapat memberikan kontrol yang baik dan tegas kepada masyarakat 

terutama yang bermasalah mengalami kemacetan kredit dengan memberlakukan 

sanksi sosial. Sedangkan sanksi yang selama ini diterapkan oleh pengurus UPK 

tidak dilakukan dengan tegas. Di awal pencairan pinjaman telah dibuat perjanjian 

pinjaman antara anggota pokmas dan pengurus UPK mengenai kewajiban 

peminjam dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh anggota pokmas namun 

tiap-tiap pengurus memberlakukan perlakuan yang berbeda mengatasi adanya 

kemacetan dana. 

Pengurus UPK Gandaria tidak memberikan sanksi secara tertulis dan 

ditindak dengan tidak menyalurkan kembali dana kepada anggota pokmas yang 

mengalami kemacetan. Sedangkan UPK Serba Guna juga tidak menyalurkan 
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dana kembali kepada anggota pokmas yang menunggak atau mengalami 

kemacetan, namun tindakannya didukung dengan pemberitahuan ataupun 

teguran secara tertulis kepada pokmas. Tindakan kedua pengurus tersebut baik 

yang didukung dengan teguran secara tertulis maupun tidak, belum dianggap 

sebagai suatu sanksi yang tegas diberlakukan kepada anggota pokmas. 

Nuraini (2016) dalam menelisik masalah tunggakan dana bergulir pasca 

pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan menunjukkan bahwa identifikasi yang 

dilakukan oleh UPK atas permasalahan tunggakan dan surat tagihan yang 

diberikan kepada suatu kelompok masyarakat saja belum cukup sebagai 

penanganan masalah karena adanya potensi pengabaian sehingga perlu 

dilakukan tindakan tegas dengan pelaporan kepada pihak yang berwajib, namun 

hal tersebut belum pernah direalisasikan karena aspek kekeluargaan yang masih 

dikedepankan oleh UPK.  

Pada kenyataannya, pengurus UPK memang lebih mengedepankan 

aspek kekeluargaan untuk mengatasi masalah tunggakan dan kemacetan kredit 

karena kenyataannya orang-orang yang dihadapi adalah masyarakat miskin dan 

dianggap sangat sensitif jika memberlakukan sanksi yang terlalu berat kepada 

masyarakat miskin. Pada pedoman umum pelaksanaan Gerbangmastaskin telah 

diatur mengenai aturan tanggung renteng yang jika diaplikasikan dengan 

sungguh-sungguh maka dapat dijadikan sebagai suatu tindakan yang baik dalam 

mengatasi masalah kemacetan kredit.  

Ikatan kelompok tanggung renteng sebagaimana dijelaskan pada 

pedoman umum Gerbangmastaskin yaitu hubungan anggota dalam satu pokmas 

yang telah saling mengenal satu dengan yang lainnya sehingga memiliki tujuan 

untuk saling mendukung dan bekerja sama mendukung kemajuan usaha sesama 

anggota. Pemberlakuan sistem tanggung renteng dengan tegas dan benar 
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tentunya dapat menjadi sanksi sosial karena ada perasaan tidak nyaman akibat 

pembebanan sisa tunggakan anggota pokmas kepada anggota pokmas lainnya.   

Sistem tanggung renteng sebelumnya dianggap kurang efektif diterapkan 

oleh pengurus karena dianggap menyulitkan masyarakat. Pengurus masih 

merasa memiliki rasa simpatik terhadap masyarakat miskin walaupun 

sebenarnya hal tersebut seringkali membuat pengurus merasa kesal dan 

kecewa. Kemacetan kredit anggota pokmas hanya ditutupi melalui sisa tabungan 

pokmas dan pengurus tidak secara tegas menuntut pokmas untuk menutupi sisa 

kreditnya. Bahkan, kemacetan kredit tidak langsung ditutupi dari tabungan 

pokmas jika beberapa anggotanya masih melanjutkan aktivitas simpan pinjam 

karena anggota pokmas pun pada dasarnya tidak mau kalau cicilan kredit 

dibebankan padanya. 

Berbagai cara dan kebijakan masing-masing UPK yang berbeda pada 

pelaksanaannya dengan aturan yang sebelumnya telah ditetapkan. Seperti 

kontrol dalam pembayaran angsuran baik pada pencatatan maupun interaksi 

langsung dengan anggota-anggota pokmas melalui pembayaran angsuran, 

kontrol langsung dilapangan melihat serta mengawasi aktivitas usaha anggota 

pokmas, kontrol kemacetan kredit melalui simpanan tabungan pokmas serta 

adanya sanksi, dan kontrol pelaksanaan di lapangan melalui diskusi secara 

terbuka dengan pengurus UPK lainnya namun kurang memberikan minimnya 

komunikasi dengan seluruh anggota pokmas. 

 
6.5 Ikhtisar 

 Akuntabilitas pengelolaan Dana Gerbangmastaskin digambarkan dalam 

bentuk pelaporan, moral dan kontrol sosial. Akuntabilitas pelaporan menunjukkan 

pertanggung jawaban pengurus UPK mempersiapkan, membuat dan menyajikan 

pelaporan yang utamanya ditujukan kepada penyalur dana dan digunakan 
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sebagai informasi untuk menunjukkan aliran dana di UPK masing-masing. 

Pengurus UPK hanya membuat laporan penggunaan dana atas dana yang 

dicairkan, dan tidak melaporkan informasi keuangan dana bergulir dalam bentuk 

laporan keuangan kepada Sektap.  

Akuntabilitas moral ditunjukkan oleh UPK sebagai pengemban amanah 

dan dirasakan oleh pengurus UPK dengan berbagai macam suka duka terutama 

dalam menghadapi permasalahan dalam menangani kemacetan kredit anggota 

pokmas. Terdapat beberapa hal yang terjadi pada pokmas yang seringkali 

mendera dan mengusik UPK karena perilaku dan etika masyarakat seperti 

menghindari komunikasi dengan pengurus yang telah beritikad baik melakukan 

pendekatan dan menyelesaikan permasalahan anggota pokmas. Secara moril 

pengurus UPK memiliki tanggung jawab sebagai pengelola dana namun tidak 

semua pengurus UPK berperan aktif dan efektif melaksanakan tugasnya, dan 

tidak ada tindakan baik dari pemerintah untuk menindak pergantian pengurus. 

 Kontrol sosial kepada masyarakat dilakukan oleh UPK sebagai bentuk 

tanggung jawab yang harus dilakukan selain tanggung jawab formal pengurus 

memenuhi standar akuntabilitas melalui pelaporan. Kontrol dilakukan dalam 

pembayaran angsuran baik pada pencatatan maupun interaksi langsung dengan 

anggota-anggota pokmas, melihat dan mengontrol serta mengawasi aktivitas 

usaha anggota pokmas, kontrol kemacetan kredit melalui simpanan tabungan 

pokmas, dan peningkatan kualitas pengendalian sosial UPK melalui sharing 

forum UPK. Kontrol sosial menjadi tidak maksimal karena kurangnya upaya 

pengurus dalam menindak kemacetan kredit yang tidak secara tegas diterapkan 

seperti lemahnya sistem tanggung renteng. 
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BAB VII 
PERSPEKTIF PENELITI ATAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR DI 

MASYARAKAT 

 
Kemakmuran adalah bagian dari integralitas berjiwa langit untuk memberikan 

yang terbaik bagi umat, dan setiap manusia maupun masyarakat di dalamnya, memiliki 
hak, keinginan, kebersamaan yang sebenarnya, serta kebaikan yang perlu didakwahkan 

kepada siapapun untuk mencapai umatan wahidah sekaligus wasathan, umat yang utama, 
sekaligus umat yang sejahtera seiring sejalan  

(Mulawarman, 2016) 
 

7.1 Pengantar 

Bantuan pemerintah kepada masyarakat dirasakan sejak awal oleh 

peneliti merupakan tindakan yang positif untuk menunjang ekonomi masyarakat 

sehingga kemakmuran dapat dirasakan oleh masyarakat di tingkatan bawah, dan 

pengelolaannya di masyarakat seakan tidak terlepas dari perhatian pemerintah. 

Akan tetapi juga ada sisi negatif yang selama ini terjadi pada penyaluran bantuan 

sosial dan dana sosial yang selama ini memenuhi berbagai pemberitaan 

mengenai penyelewengan atau penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang 

terlibat sehingga akuntabilitas pengelolaannya dianggap lemah. Setelah peneliti 

menjumpai dan berkomunikasi langsung dengan pengelolanya di lapangan 

terkait dengan pengelolaan dana bergulir, didapatkan pemahaman yang lebih 

luas lebih dari apa yang di bayangkan sebelumnya sehingga memunculkan 

perspektif peneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan dana bergulir yang 

sesungguhnya terjadi di masyarakat. 

Pada bab ini peneliti memberikan refleksi akhir dalam menelusuri realitas 

yang terjadi di kedua UPK. Peneliti melewati tahap perenungan sehingga muncul 

suatu pandangan dari apa yang dipahami dan dirasakan langsung oleh peneliti 
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mengenai praktik akuntabilitas pengelolaan dana bergulir di masyarakat. 

Kesadaran yang didapatkan oleh peneliti melihat realita yang sesungguhnya 

terjadi muncul melalui sisi kemanusiaan dalam diri. 

 

7.2 Perspektif Peneliti  

Pemerintah melalui program-program kegiatannya telah berupaya 

memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tujuan utama dari program 

Gerbangmastaskin yaitu gerakan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan 

sesungguhnya belum terpenuhi dengan baik, baik kepada masyarakat maupun 

pengelolanya di lapangan. Mewujudkan kemakmuran pada akhirnya menjadi PR 

besar pemerintah dalam pemerataan pembangunan, berkeadilan dan 

keberpihakan pada seluruh rakyat terutama untuk masyarakat termarjinalkan. 

Acemoglu dan Robinson (2014:40) menunjukkan bahwa kita semua berada di 

dunia yang timpang dan penuh kesenjangan. Permasalahan yang terjadi menjadi 

hambatan terhadap tujuan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan 

membangun perekonomian masyarakat miskin secara luas menjadi lebih baik.  

Tanggung jawab sebagai pengemban amanah publik menjadi suatu 

tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana ketika dihadapkan pada 

peliknya realitas yang terjadi di masyarakat. Praktik etika pada suatu organisasi 

yang melibatkan individu-individu pada organisasi tidak terlepas dari 

permasalahan publik yang lebih luas menyangkut masyarakat (Mulawarman dan 

Ludigdo, 2010). Pada akhirnya isu-isu yang sering muncul dalam pengelolaan 

bansos/hibah seperti rawannya penyalahgunaan dapat memicu spekulasi negatif 

masyarakat terhadap para pengemban amanah publik. Manusia dituntut agar 

dapat berperilaku dengan baik sebagai umat beragama sebagaimana firman 

Kamu adalah umat yang terbaik yang 
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dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti pada pengelolaan dana bergulir yang 

menjadi fokus penelitian, pengelola lebih berfokus pada akuntabilitas yang 

bersifat formal dengan memenuhi kelengkapan dokumen pertanggung jawaban 

dan berusaha seminimal mungkin menurunkan tingkat kemacetan kredit pokmas 

sehingga beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk penyaluran dana yang 

merata menjadi sedikit terabaikan seperti masih banyak masyarakat miskin yang 

dapat diberdayakan dan berpotensi menerima dana bergulir karena pengelola 

yang masih mempertahankan pokmas-pokmas yang telah mandiri dan masih 

dipercaya. Perwujudan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan perekonomian yang ditujukan pada masyarakat miskin yang ingin 

berusaha dan perlu untuk diberdayakan.  

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ditemui maka peneliti 

menyadari bahwa cari aman pengurus muncul dan menyebabkan 

ketidakmerataan sosial pada masyarakat. Pengurus UPK menjadi lebih hati-hati 

dalam menyalurkan dana bergulir. Pengurus UPK tentunya juga memiliki 

harapan agar dana bergulir dapat berkembang dengan sehat sehingga 

masyarakat benar-benar diberdayakan dengan bantuan tersebut. Di sisi yang 

lain, pengelola bertindak sebagai sukarelawan yang pada dasarnya juga tidak 

dapat dituntut melakukan aktivitasnya secara maksimal. Namun begitu, karena 

jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat membuat pengurus-pengurus 

UPK yang notabene adalah bagian dari kader masyarakat itu sendiri menjalani 

aktivitasnya di lingkungan masyarakat dengan tulus dan ikhlas.  

Akan tetapi kesenjangan muncul dan dirasakan oleh pengurus akibat 

adanya rangkap tugas, tempel jabatan serta ketiadaan insentif pengelola. 
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Pengurus UPK direkrut sebagai sukarelawan, namun begitu pengurus UPK 

merupakan petugas yang mengelola dana bergulir secara berkelanjutan 

sehingga perlu adanya perhatian pemerintah untuk menunjang kinerjanya. 

Mempercantik tampilan Mannequin, mungkin seperti itulah yang dapat 

digambarkan seperti apa yang telah dilakukan oleh UPK, berupaya maksimal 

dengan kehati-hatiannya menjaring anggota pokmas, menghindari meningkatnya 

kemacetan kredit (Non Performing Loan) agar program kegiatan pemerintah 

dapat terlihat berhasil, memberikan kontribusi atas upaya yang telah dilakukan 

dalam mendorong perbaikan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Kesenjangan pada akhirnya muncul karena insentif yang tidak didukung oleh 

pemerintah atas kinerja pengelola di lapangan.  

Memberdayakan masyarakat miskin merupakan misi utama dalam 

menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat miskin melalui penyaluran modal 

usaha. Pengurus UPK harus mampu melihat tumbuhnya kemandirian di 

masyarakat, bukan hanya karena untuk memenuhi akuntabilitas yang baik 

sehingga UPK terus-menerus mempertahankan pokmas-pokmas yang sudah 

ada. Artinya jika kemandirian masyarakat sudah terlihat dari perkembangan 

usahanya dan masyarakatnya pun merasa cukup terbantu dan tidak terlalu 

membutuhkan dan melanjutkan pinjaman maka pengurus UPK dapat 

menyalurkan dana pinjaman untuk penerima yang lain yang juga sangat 

membutuhkan bantuan tersebut. 

Beberapa anggota pokmas yang masih mendapatkan dana bergulir sejak 

awal penyaluran hingga sekarang menunjukkan keefektifan penggunaan Dana 

Gerbangmastaskin dalam menunjang perekonomian dan pengembangan usaha 

masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun begitu, yang 

perlu di potret adalah kemandirian masyarakat dalam mengembangkan 
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usahanya sehingga dirasa cukup bagi UPK untuk melanjutkan penyaluran 

dananya. 

Pengurus UPK sebagai pengelola dana usaha simpan pinjam masih 

mengutamakan anggota pokmas yang masih dapat dipercaya sebagai rasa 

aman agar dana bergulir dapat terselamatkan, berkembang, dan risiko macet 

dapat dihindari, namun risiko sosial seringkali terabaikan. Keberpihakan 

dirasakan seakan masih kurang merata di kala didapatinya penerima manfaat 

yang memanfaatkan dana bergulir dengan cukup lama dan sudah merasa cukup 

mandiri dengan bantuan tersebut sedangkan masih banyak penerima manfaat 

lainnya yang memungkinkan untuk mendapatkan dana tersebut.  

Sikap kehati-hatian pengurus untuk menjaga keberlanjutan dana 

menyebabkan pengurus terkesan menghindar dari permasalahan yang bisa saja 

muncul apabila merekrut anggota pokmas yang baru. Aman menjadi satu-

satunya jalan dan alasan agar dana yang dikelola berkembang dan dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang benar-benar menggunakannya 

untuk pengembangan usaha. Namun bukan berarti pengurus UPK juga tidak 

berusaha untuk memberdayakan masyarakat lainnya dan memberikan perhatian 

dan pendekatan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan. Acemoglu 

dan Robinson (2014:535) menjelaskan bahwa pasti ada faktor-faktor tertentu 

yang dapat merangsang upaya pemberdayaan masyarakat. 

Pada kenyataannya memang penyebabnya terdapat masyarakat miskin 

yang memanfaatkan dana pemerintah dan bukan bertujuan untuk 

pengembangan usaha. Beberapa pengurus mendapati adanya kamuflase usaha 

yang dilakukan oleh masyarakat miskin untuk mendapatkan dana tersebut, 

namun hal tersebut menjadi satu faktor yang tidak dapat dihindari karena jeratan 

kemiskinan lah yang menyebabkan hal itu terjadi. 
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Dana Gerbangmastaskin yang disalurkan oleh pemerintah sejatinya 

disalurkan untuk masyarakat miskin yaitu rentan dan berpotensi. Walaupun 

terjadi kemacetan dana yang diakibatkan oleh pokmas yang tidak dapat 

mengembalikan dana tersebut tepat waktu atau bahkan tidak mampu 

mengembalikan sama sekali dana yang dipinjamnya semestinya tidak begitu saja 

dihentikan penyalurannya. Pengelola seharusnya dapat mempertimbangkan 

kembali dengan memperhatikan aspek-aspek yang dapat menyebabkan 

permasalahan ataupun kesulitannya agar dapat teratasi, terlebih jika ada itikad 

baik yang ditunjukkan oleh anggota pokmas sebagai masyarakat dalam kategori 

miskin dan masih berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin seperti tidak 

mendapatkan celah kembali untuk mendapatkan dana bergulir karena adanya 

kemacetan dana. Potensi pengelola adalah agar dana tersebut terpenuhi kembali 

dan dapat digulirkan kembali. Satu sisi menunjukkan bahwa penerima manfaat 

memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap dana yang dipinjamnya 

walaupun terjadi kemacetan tetapi dia masih memiliki itikad baik untuk 

melakukan pelunasan pinjaman. Namun di sisi lainnya juga menjadi dilemma 

tersendiri bagi pengurus UPK.  

Perasaan malu dan tertekan dialami oleh masyarakat ketika dihadapi 

pada suatu kenyataan yang mendera akibat munculnya permasalahan yang tidak 

dapat dihindari karena alasan jeratan kemiskinan sehingga memperlambat 

pelunasan piutang bahkan tidak mampu lagi untuk melunasi seluruh piutang, 

dihentikannya permintaan pinjaman karena hal tersebut juga dapat menjadi suatu 

ketidak nyamanan bagi masyarakat terhadap pengelola. Kekhawatiran masuk 

dalam kategori blacklist telah dirasakan oleh masyarakat jika terjadi 
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dengan adanya keterlambatan yang menyebabkan pemutusan sebagai anggota 

pokmas.  

Peneliti melihat beberapa hal yang terjadi pada masyarakat yang 

dilakukan oleh UPK dengan diputusnya anggota pokmas yang bermasalah 

sebagai penerima manfaat yang tidak bisa dipercaya kembali untuk 

mendapatkan dana bergulir. Kendati sebenarnya masyarakat dalam kategori 

miskin tersebut masih berhak atas dana yang digulirkan oleh pemerintah. Hal 

tersebut disadari sesungguhnya oleh koordinator pelaksananya yang 

mengungkapkan realita di masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi 

terkait dengan kemacetan pengembalian dana di masyarakat dan upaya yang 

seharusnya dilakukan oleh pengelola. 

Namun sanksi sosial sebagai anggota blacklist juga perlu diberlakukan 

untuk menghindari potensi kemacetan kredit setelah upaya kemacetan kredit 

dengan sanksi pemotongan tabungan dan pembebanan tunggakan pokmas 

sudah tidak dapat diupayakan. Pembebanan tunggakan merupakan aturan 

tanggung renteng yang telah disepakati sebelumnya oleh pokmas. Pendekatan 

seperti apa ataupun solusi yang bagaimana sudah harusnya dilakukan oleh 

pengurus UPK untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, menyikapi dengan 

bijak melalui pendekatan yang secara persuasif dilakukan oleh UPK kepada 

masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan dengan lebih intens. Ada kalanya 

pengurus UPK mengupayakan hal tersebut dan kebanyakan anggota pokmas 

yang mengalami kemacetan justru menghindari pengurus UPK.  

Pengurus UPK pada dasarnya memiliki keinginan agar kesejahteraan 

masyarakat dapat terwujud dengan terus bergulirnya dana tersebut di 

masyarakat dengan efektif dan efisien, namun karena adanya masyarakat yang 

memanfaatkan dana tersebut tanpa berniat ingin mengembalikan dana yang 

disadari bersumber dari pemerintah untuk pengembangan usaha menyebabkan 
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beberapa masyarakat melakukan suatu modus atau kamuflase agar dapat 

mendapatkan dana tersebut yang pada akhirnya dana tersebut tidak 

dimanfaatkan sungguh-sungguh untuk usaha dan tujuan dari digulirkannya dana 

tersebut pun menjadi terhambat. Karena hal tersebut lah menimbulkan suatu 

kehati-hatian bagi Pengurus UPK itu sendiri dalam menjaring anggota pokmas. 

Pengurus UPK memiliki tanggung jawab dalam menjaga amanah yang diberikan 

kepadanya dengan sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya kepada 

pemerintah mengelola dana bergulir dengan sebaik-baiknya sehingga pengurus 

berupaya dengan tepat sasaran menyalurkan dananya kepada masyarakat.  

Aturan tanggung renteng yang sebelumnya tidak berjalan dengan baik 

sebagaimana yang terjadi dengan lemahnya penerapan tanggung renteng pada 

pokmas menjadikan sanksi sosial anggota pokmas menjadi lemah karena sanksi 

tunggakan pada akhirnya hanya diterapkan pada satu anggota pokmas yang 

menunggak, seperti yang terjadi di UPK Gandaria yang masih memberikan 

pinjaman pada pokmas sedangkan kemacetan kredit salah satu anggotanya 

belum dilunasi dengan alasan tabungan pokmasnya tetap ditahan selama masih 

ada pinjaman dari anggota pokmas yang lain dan baru akan dipotong tabungan 

pokmas untuk membayar sisa tunggakan anggota pokmas yang mengalami 

kemacetan kredit jika pinjamannya sudah selesai. Sanksi yang diberikan tidak 

tegas karena tidak langsung di blacklist dan tidak diberikan surat teguran secara 

resmi oleh UPK. 

Dana bergulir merupakan peluang yang baik bagi masyarakat 

memanfaatkan dana yang disediakan oleh pemerintah sebagai pinjaman untuk 

mengembangkan usahanya dibandingkan jika masyarakat harus meminjam 

dana dari rentenir dengan bunga yang cukup besar. Dana simpan pinjam yang 

disalurkan oleh pengurus kepada pokmas ditetapkan dengan jasa pinjaman 

sebesar 1%. Besarnya jasa tersebut tentunya menjadi kesepakatan pengurus 
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UPK dan digunakan untuk operasional kegiatan. Ada UPK yang 

memproposisikan jasa 1% nya untuk pengurus dan operasional UPK namun 

juga ada yang 100% menggunakan untuk operasional UPK tidak sama sekali 

untuk pengurusnya sehingga peran sebagai seorang sukarelawan sangat 

melekat kuat bagi pengurus UPK. 

Pada UPK yang membagi prosentasi jasa pinjaman untuk insentif 

pengurus didapati suatu realitas yang tidak berkeadilan melihat rendahnya jasa 

yang ditetapkan dan prosentase pembagian jasa. Fungsi di kepengurusan UPK 

berbeda-beda dimana satu titik UPK bisa saja ketuanya yang memegang peran 

atas semua aktivitas pokmas, pada titik yang lain bendahara UPK lebih berperan 

dibanding ketua, bahkan terdapat suatu kesenjangan yang ditemui bahwa 

ketuanya tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal namun masih 

mendapatkan prosentase pembagian hasil yang lebih besar dibandingkan 

bendahara UPK yang mengelola langsung dana bergulir dan lebih banyak 

berinteraksi langsung di lapangan apalagi jika tidak ada insentif sama sekali. 

Hal tersebut perlu menjadi perhatian tentunya di jajaran kelurahan 

setempat dengan menyikapi dengan tegas hal tersebut agar prinsip berkeadilan 

dapat diwujudkan dengan memilih dan menetapkan pengurus yang lebih 

potensial sehingga perlu adanya pergantian pengurus. Adanya kesetiakawanan 

dan pembiaran atas hal tersebut semestinya tidak terjadi. Misi sosial pengurus 

UPK seharusnya juga dapat berjalan dengan maksimal tanpa ada tempel jabatan 

pengurus dan rangkap tugas seperti yang telah terjadi. Ibrahim (2015) menyebut 

pengurus yang hampir tidak ada kontribusi pada organisasinya sebagai sleeping 

board. Pengurus UPK melakukan aktivitas sosial tanpa mengharap mendapatkan 

keuntungan dari apa yang telah dilakukannya untuk masyarakat selama ini. 
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7.3 Alternatif Solusi Guna Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Dana 
Bergulir 

Berbagai temuan dan permasalahan yang ditemui dari hasil penelusuran 

peneliti atas realitas yang terjadi dalam menunjukkan akuntabilitas pengelolaan 

dana bergulir maka peneliti memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan 

sebagai alternative solusi ataupun masukan untuk mengatasi kelemahan yang 

muncul dalam pengelolaan dana bergulir kepada pelaksana kegiatan dan 

pengelolanya di lapangan agar beberapa aspek akuntabilitas yaitu pelaporan, 

moral dan kontrol sosial sebagai tanggung jawab pengurus terpenuhi dengan 

sebaik-baiknya baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.  

Perlu pembenahan dan ketegasan untuk mengatur tata kelola dan sistem 

administrasi pelaporan UPK supaya lebih tertib dan tentunya meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Pengurus UPK di tiap-tiap 

kelurahan perlu memberikan pelaporan secara berkala kepada Sektap Kota agar 

informasi keuangan dan perkembangan dana bergulir dapat di monitor dan 

diawasi meskipun Program Gerbangmastaskin telah berakhir. Tanggung jawab 

tersebut merupakan bentuk dari akuntabilitas vertikal UPK yaitu pertanggung 

jawaban UPK kepada otoritas yang lebih tinggi. Informasi keuangan pada 

masing-masing UPK dapat menjadi acuan bagi dinas/instansi dalam 

pengambilan keputusan dan atau menentukan suatu kebijakan.  

Selain sebagai alat dan kontrol bagi dinas/instansi dalam memonitor dan 

mengawasi pengelolaan dan aktivitas dana UPK, laporan keuangan juga dapat 

digunakan untuk mengetahui perkembangan dana keuangan UPK yang telah 

berjalan. Informasi tersebut juga dapat digunakan sebagai alternatif 

pertimbangan pemerintah dalam mendukung ketepatan sasaran penyaluran 

dana untuk program dana sosial lainnya. Kontrol utama sebagai tanggung jawab 

UPK dengan memberlakukan aturan tanggung renteng dan simpanan pokmas 
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perlu diterapkan dengan lebih ketat oleh semua UPK sebagai jaminan dan untuk 

menghindari kemacetan kredit (Non Performing Loan) yang disebabkan 

ketidaksanggupan pokmas mengembalikan sisa pinjaman.  

Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian 2006 menunjukkan 

keberhasilannya dalam pengentasan kemiskinan di Bangladesh melalui program 

kredit mikro-nya pada Grameen Bank (Bank Desa) sejak tahun 1976. Konsep 

community development (pengembangan komunitas) yang telah diterapkan 

pada masyarakat dengan pembinaan mingguan (coaching weekly) yang 

dijadikan sebagai aspek penguatan serta aturan tanggung renteng membuktikan 

bahwasanya konsep-konsep dan aturan tersebut dapat diberlakukan pada 

masyarakat yang mayoritas tergolong miskin dalam memanfaatkan dana 

pinjamannya (Yunus, 2013). Solidaritas anggota dalam suatu komunitas 

memperkuat keberhasilan penerapan tanggung renteng. Kepercayaan menjadi 

landasan utama Grameen Bank, bahkan Grameen Bank berkomitmen tidak 

meninggalkan nasabahnya begitu saja ketika mengalami permasalahan 

mengembalikan pinjaman dan berusaha keras memulihkan keadaan nasabah 

tersebut. 

Kemacetan kredit yang menjadi masalah utama pokmas menjadikan 

pengelola memberlakukan sanksi yang sejatinya diterapkan untuk memberikan 

efek jera agar kedepannya tidak berulang kembali. Sanksi tegas yang 

diberlakukan oleh UPK dengan menetapkan pokmas dalam kategori blacklist 

merupakan sanksi sosial. Namun bukan berarti UPK tidak memberikan celah 

untuk memberikan pinjaman kembali dimasa yang akan datang karena tujuan 

dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan 

perekonomiannya melalui pinjaman untuk pengembangan usaha. Agar 

pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif maka anggota pokmas dalam 

kategori blacklist diharapkan mampu melunasi pinjaman dan bersedia 
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menunggu sampai jeda waktu (rentang) yang diberikan oleh UPK sebagai syarat 

pemulihan pokmas agar dapat kembali dipercaya oleh UPK untuk mendapatkan 

kembali dana pinjaman dan bersedia menerima dana minimum pinjaman 

sebagaimana pertama kali terdaftar sebagai anggota pokmas.  

Menanggapi hal tersebut dan untuk meningkatkan kontrol UPK maka 

pengurus UPK juga perlu lebih ketat dalam menjaring anggota pokmas yang 

berarti lebih selektif dalam kriteria penerima manfaat. RTM yang berhak 

mendapatkan dana pinjaman adalah RTM potensial yang dinilai memiliki 

kemampuan mengembangkan usahanya baik sudah memiliki usaha maupun 

baru memulai untuk membuka usaha baru. Sampai dengan saat ini UPK lebih 

selektif dengan menjaring anggota pokmas sesuai dengan tanda pengenal dan 

domisilinya di wilayah setempat karena kemacetan kredit yang sebelumnya 

terjadi karena terdeteksinya anggota pokmas sebagai penyewa atau bukan 

masyarakat setempat, selain itu juga diperlukan rekomendasi dari Ketua RT 

masing-masing dan penelusuran pada masyarakat sekitar untuk memperkuat 

analisis penjaringan anggota pokmas. Analisis kelayakan usaha sebagai syarat 

penyaluran dana pinjaman kepada pokmas dilakukan agar pinjaman modal tepat 

sasaran dan tepat guna untuk pengembangan usaha.  

Salah satu cara yang juga digunakan untuk meminimalisir kemacetan 

kredit sebagaimana banyak diterapkan pada dunia perbankan adalah melalui 

analisis 5C atau dikenal dengan yaitu karakter (character), 

capacity, modal (capital), kondisi ekonomi (condition of economy) dan 

(collateral). Keutamaan dari prinsip 5C tersebut adalah karakter yang menjadi 

pondasi pemberi kredit dan meyakinkan bahwa dana yang diberikan kepada 

nasabah aman berdasarkan karakter penerima pinjaman (Peavlere, 2013 dalam 

Abbadi dan Abu Karsh, 2013). Begitu pula karakter penerima manfaat pada 
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pemberian simpan pinjam dana bergulir menjadi faktor utama pengelola dengan 

yakin memberikan dana kepada pokmas. 

Kemacetan kredit (Non Performing Loan) tidak dapat dihindari dalam 

setiap penyaluran dana namun dapat diupayakan untuk menghindari dan 

meminimalisir hal tersebut. Pengurus UPK perlu mempertimbangkan 

peningkatan pinjaman pokmas dengan melihat pertumbuhan usaha pokmas 

sehingga pokmas tidak serta merta mendapatkan peningkatan pinjaman yang 

berpotensi lebih besar mengalami kemacetan kredit jika tidak di kontrol oleh 

UPK. Pendekatan dan pembinaan semestinya dilakukan dengan rutin dan 

berkelanjutan agar pokmas merasakan perhatian dan tanggung jawab pengurus 

atas kondisi masyarakat dalam upaya membangun dan melakukan perbaikan 

hidup. 

Untuk mengantisipasi kemacetan kredit pada pokmas, pengurus UPK 

dapat mencairkan dana pinjaman melalui 2 tahap pencairan yang dilakukan 

pada saat pencairan pertama dan selanjutnya dapat dicairkan minimal 2 bulan 

berikutnya. Opsi lainnya dapat dilakukan dengan pencairan pertama untuk 

setengah anggota dan pencairan selanjutnya untuk setengah anggota lainnya, 

dan melibatkan anggota pokmas dalam setiap pertemuan dengan 

mengumumkan efektivitas dana simpan pinjam masing-masing pokmas yang 

secara tidak langsung dapat menumbuhkan tanggung jawab setiap anggota 

pokmas terhadap tanggungan pinjamannya terhadap komunitasnya.  

Sesungguhnya pengurus UPK telah melaksanakan penyaluran dana 

pemerintah dan berupaya agar pengelolaannya berjalan dengan baik dan tertib 

dan Program Gerbangmastaskin pun dapat berhasil. Namun, di balik itu semua 

kesejahteraan dari para pengurus juga patut menjadi perhatian walaupun atas 

nama misi sosial yang dijunjung sebagai satu faktor utama mewujudkan 

pemberdayaan sehingga perlu adanya pertimbangan pemerintah untuk 
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memberikan insentif yang sesuai dengan kinerjanya di lapangan. Kesejahteraan 

akan merata jika pengelolanya yang telah membantu pemerintah dalam 

memberdayakan masyarakat miskin juga diberdayakan oleh pemerintah. 

Selama ini pengurus UPK memanfaatkan jasa simpan pinjam untuk 

memenuhi operasional kegiatan pengelolaan dana bergulir secara berkelanjutan. 

Jasa pinjaman yang ditetapkan sebesar 1% kepada masyarakat relatif kecil jika 

dibandingkan dengan dana bergulir yang disalurkan di daerah-daerah lainnya 

yang menetapkan jasa pinjaman sebesar 5-10%. Meskipun begitu, jasa pinjaman 

tetap saja jasa pinjaman yang sejatinya menambah angsuran masyarakat 

walaupun tidak berpengaruh cukup signifikan. Apalagi dana yang nilainya tidak 

seberapa tersebut menopang segala beban UPK karena tidak ada dana yang 

disediakan oleh pemerintah untuk membantu operasional kegiatan sehingga 

pengurus UPK memanfaatkan jasa pinjaman pokmas.  

Bantuan operasional maupun insentif pengurus hanya diberikan pada 

saat pencairan dana dan tidak diberikan secara berkelanjutan sebagaimana 

terlihat pada Lembar Kerja UPK. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah 

agar dapat menopang dan memberikan bantuan operasional kegiatan dengan 

ataupun tanpa melakukan pengalihan pembebanan jasa pinjaman kepada 

pemerintah. Jika hal tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah 

tentunya masyarakat tidak perlu dibebani lagi dengan pembebanan jasa 

pinjaman sebesar 1% atau tanpa nilai tambah, dalam arti dibebaskan dari jasa 

simpan pinjam. Melalui bantuan operasional, modal UPK pada dana bergulir pun 

dapat berkembang sebagaimana perkembangan dana yang selama ini 

didapatkan melalui jasa simpan pinjam. 

Tidak semua pengelolaan dana bergulir perlu menerapkan jasa pinjaman 

sebagaimana karakteristik dana bergulir pada PMK/99 tahun 2008 yaitu 

penyaluran dan peminjaman dana kepada kelompok masyarakat kemudian 
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menagihnya kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan kemudian dapat 

digulirkan kembali (revolving fund). Peraturan tersebut menunjukkan 

bahwasanya dana bergulir dapat ditagih dengan atau tanpa pengenaan bunga 

maupun bagi hasil yang telah ditetapkan. Peraturan mengenai pengelolaan dana 

bergulir pada kementerian/lembaga tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

pemerintah daerah dan sekaligus agar menetapkan peraturan kepala daerah 

mengenai pengelolaan dana bergulir (Gerbangmastaskin) di Kota Banjarbaru 

yang belum ada sampai dengan saat ini. Selama ini pelaksanaannya mengacu 

pada petunjuk teknis operasional dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Kemudian tanggung jawab utama UPK adalah mengelola Dana 

Gerbangmastaskin sebagai modal utama UPK, menjaring RTM dalam suatu 

pokmas dan menganalisis kelayakan usaha pokmas yang berpotensi untuk 

mendapatkan dana pinjaman, menggulirkan pinjaman, mengawasi serta 

memberikan pembinaan kepada pokmas. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut 

tentunya membutuhkan kerja sama dan pembagian tugas diantara sesama 

pengurus pada satu UPK yaitu ketua, sekretaris dan bendahara agar berjalan 

dengan efektif sehingga tidak dapat dilakukan seorang diri sebagaimana yang 

terjadi selama ini. Ketidak efektifan dan tidak optimalnya peran pengurus yang 

selama ini terjadi di beberapa UPK memunculkan keprihatinan karena tidak ada 

pergantian pengurus. Harapannya agar dinas/instansi pelaksana program dapat 

menangani hal tersebut dengan menetapkan langsung pengurus UPK melalui 

pertimbangan usulan dari pendamping maupun fasilitator yang ada di kelurahan.  

Selain itu, pengaturan waktu kerja UPK agar dikelola secara efektif dan 

efisien karena selama ini UPK menyediakan waktu yang tidak terbatas kepada 

pokmas, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan 

pengurus yaitu sekretariat forum UPK sebagai wadah bagi pengurus UPK serta 

penyediaan alat bantu seperti komputer. Pemerintah perlu memperhatikan hal 
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tersebut untuk keefektifan pelaksanaan kegiatan kepengurusan Forum dan 

dalam bentuk sarana yang dapat digunakan pengurus UPK secara bersama 

melalui kepengurusan forum, pendamping dan Sektap Kota. Komunikasi 

diantara pengurus UPK yang terjadi selama ini sudah terlihat cukup baik dengan 

adanya pertemuan bulanan forum UPK yang melibatkan pendamping dan 

Sektap Kota, namun hal tersebut perlu didukung dengan keberadaan sekretariat 

forum agar semakin mudah bagi pendamping dan Sektap Kota melakukan 

pengawasan terhadap UPK sehingga pengelolaan dana bergulir di beberapa 

kelurahan dapat di kontrol dan diawasi dengan mudah. 

Berakhirnya Program Gerbangmastaskin di Kota Banjarbaru pada tahun 

2015 tidak membuat Pengurus UPK di setiap kelurahan mengabaikan tanggung 

jawabnya karena dana bergulir yang telah berkembang dengan cukup besar 

seperti dana yang masih bergulir di UPK Gandaria sebesar Rp248.530.000,00 

dan pada UPK Serba Guna sebesar Rp154.705.599,00 sehingga dana tersebut 

masih terus dikelola oleh Pengurus UPK-nya masing-masing. Pengelolaan dana 

bergulir oleh UPK masih terus berlanjut walaupun sebelumnya telah dibentuk 

KSP Gerbangmastaskin untuk mengantisipasi berakhirnya Program 

Gerbangmastaskin. Untuk itu perlu adanya kejelasan legalitas UPK dalam 

mengelola Dana Gerbangmastaskin di Kota Banjarbaru sebagaimana Unit 

Pengelola Keuangan di beberapa Kota lainnya yang bernaung dalam Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM), bahkan dana bergulir yang terdapat di wilayah 

pedesaan telah dipersiapkan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk 

optimalisasi potensi desa. 

Penyaluran dana bergulir yang menyentuh kalangan masyarakat miskin 

dengan perbaikan mutu hidup dan perekonomian masyarakat diharapkan 

menjadi salah satu peluang menciptakan tujuan pembangunan millennium 

(millennium development Goals/MDGs) dalam mengentaskan kemiskinan.   
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7.4 Ikhtisar 

Realita yang terjadi pada pengelolaan Dana Gerbangmastaskin 

khususnya dana bergulir menunjukkan bahwa kehati-hatian pengurus muncul 

dalam menjaring anggota pokmas baru karena beberapa anggota pokmas yang 

sebelumnya mengalami kemacetan dana dan potensi meminjam dana yang 

dilatarbelakangi dengan akal-akalan masyarakat untuk mendapatkan dana 

seperti melakukan kamuflase usaha dan memanfaatkan penyaluran dana dari 

pemerintah. Pengurus UPK tentunya merasa bertanggung jawab terhadap dana 

yang dikelolanya sehingga dilakukan upaya untuk menghindari dan 

meminimalisir kemacetan kredit dengan lebih selektif memilih pokmas.  

Selama ini pengurus UPK sebagai petugas di lapangan tidak diberikan 

insentif dalam mengelola dana bergulir secara berkelanjutan karena insentif 

hanya diberikan di awal pencairan dana sehingga UPK tidak dapat dituntut untuk 

memberikan pertanggung jawaban secara penuh terutama pelaporan keuangan 

yang harus diberikan secara rutin kepada penyalur dana sebagai media informasi 

perkembangan dana bergulir. Laporan keuangan tersebut juga dapat digunakan 

sebagai acuan untuk pengambilan keputusan baik pada pengelolaan dana 

Gerbangmastaskin itu sendiri maupun pengelolaan dana sosial lainnya. Selain 

itu, kesejahteraan UPK tentunya harus menjadi perhatian pemerintah sehingga 

diperlukan perhatian pemerintah agar dapat memberikan insentif kepada 

pengurus UPK yang telah berupaya demi keberhasilan program kegiatan 

Gerbangmastaskin.  

Kemerataan dan kesejahteraan sosial diharapkan dapat menyentuh ke 

semua kalangan baik kelompok masyarakat maupun pengurus UPK agar dapat 

diberdayakan. Masyarakat diberikan peluang melalui bantuan dana pinjaman 

untuk pengembangan usahanya begitu pula dengan pengurus UPK yang 
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diberikan timbal balik atas kinerjanya dilapangan. Pengurus UPK selama ini 

bergantung pada jasa pinjaman untuk memenuhi operasional kegiatan termasuk 

ada yang menggunakannya untuk insentif pengurus. Jasa pinjaman cukup kecil 

dibandingkan dengan daerah lainnya yang mengelola dana bergulir, dan jasa 

pinjaman tersebut yang digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan 

operasional UPK secara berkelanjutan.   
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BAB VIII 
PENUTUP 

 

8.1  Kesimpulan 

Akuntabilitas pengelolaan dana bergulir Gerbangmastaskin ditujukan 

sebagai kewajiban pengurus UPK memenuhi tanggung jawabnya mengemban 

amanah publik dalam bentuk pelaporan, moral dan kontrol sosial. Pelaporan 

sebagai bentuk tanggung jawab pengurus atas dana yang disalurkan ditunjukkan 

dalam bentuk laporan penggunaan dana dan informasi mengenai arus dana 

bergulir melalui laporan keuangan UPK. Laporan keuangan dipersiapkan oleh 

pengurus UPK dengan manual dan sederhana karena keterbatasan sarana 

penunjang aktivitas kegiatan. Pengurus UPK membuat laporan keuangan secara 

rutin namun hanya selama beberapa tahun belakangan sehingga ditemukan 

ketidaklengkapan arsip dan pelaporan informasi arus dana bergulir, bahkan 

informasi tersebut tidak dilaporkan secara berkala kepada Sektap Kota. Laporan 

keuangan UPK dapat digunakan oleh Sektap sebagai media pengambilan 

keputusan baik pada pengelolaan dana bergulir maupun pengelolaan dana sosial 

lainnya.  

Kemudian secara moral, pengurus UPK bertanggung jawab bukan hanya 

mengelola dan menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat tetapi interaksi 

yang terjadi antara pengurus dan masyarakat dalam menangani segala 

permasalahan yang terjadi. Pengurus UPK telah melaksanakan tanggung 

jawabnya dengan suka duka menghadapi berbagai macam karakter masyarakat 

sehingga perasaan kesal dan marah seringkali dirasakan oleh pengurus UPK 

akibat ulah pokmas yang seringkali mengalami kemacetan kredit dan 
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menghindari komunikasi dengan UPK sehingga pengurus UPK memiliki 

kekhawatiran, merasa berhati-hati dan masih mempertahankan beberapa 

anggota pokmas yang telah mandiri karena kekhawatiran pengurus pada 

beberapa pokmas sebelumnya. Keterlibatan pengurus UPK sangat berdampak 

pada keefektifan pengelolaan dana sehingga fungsi dan tugas pengurus harus 

dijalankan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Selama ini tidak semua 

pengurus UPK memaksimalkan perannya dengan baik dengan ditemukannya 

ketidakoptimalan peran pengurus melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan 

hal tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pergantian pengurus. Selain itu, kinerja 

pengurus UPK sebagai ujung tombak keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam 

mengelola dana bergulir di masyarakat tidak ditunjang dengan insentif yang 

layak. Selama ini, pengurus UPK bergantung pada sisa hasil usaha yang 

diperoleh dari jasa pinjaman pokmas untuk memenuhi kebutuhan dan 

operasional UPK.  

Kontrol sosial menjadi bentuk tanggung jawab pengurus karena dana 

yang disalurkan adalah dana publik sehingga perlu adanya pengawasan 

terhadap dana yang digunakan oleh pokmas. Pengurus UPK berupaya 

mengatasi kemacetan kredit yang menjadi masalah utama dalam pengelolaan 

dana simpan pinjam namun kontrol pengurus UPK terhadap pokmas menjadi 

lemah karena tidak optimalnya penerapan sistem tanggung renteng pada 

anggota pokmas. Selain aturan tanggung renteng yang dapat dijadikan sebagai 

upaya meminimalisir kemacetan dana sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan oleh pelaksana kegiatan, selanjutnya blacklist dianggap sebagai 

sanksi sosial terhadap anggota pokmas yang mengalami kemacetan kredit. 

Penyebab kemacetan kredit masyarakat yang terjadi selama ini dikarenakan 

kegagalan usaha dan jeratan kemiskinan sehingga perlu dorongan pemerintah 

memberikan pembekalan kepada pengurus UPK agar dapat membina pokmas 
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untuk mengembangkan usahanya. Namun blacklist tetap harus diberlakukan 

pada pokmas jika tidak dapat melunasi pinjaman. Penyaluran dana pinjaman 

dapat kembali diberikan jika pokmas telah mampu melunasi kemacetan kredit 

dan kembali diberikan dana pinjaman minimal layaknya anggota pokmas baru 

sebagai sanksi karena sebelumnya telah mengalami kemacetan kredit. 

 

8.2  Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya yaitu 

keterbatasan waktu dan keterbatasan akses terhadap para informan khususnya 

informan pendukung. Informan pendukung dipilih berdasarkan informasi yang 

didapatkan oleh peneliti melalui informan utama. Informasi bisa saja didapatkan 

melalui pengurus UPK lainnya yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota 

Banjarbaru sebagai data tambahan untuk memperkuat hasil penelitian ini dan 

berbagai permasalahan yang tentunya masih banyak lagi dapat digali. Namun, 

peneliti memiliki keterbatasan waktu dalam memperoleh informasi dari pengurus 

UPK lainnya karena penggalian informasi harus dilakukan secara mendalam dan 

sungguh-sungguh kepada satu informan pendukung. Selain itu, keberadaan 

antara satu pengurus UPK dengan UPK lainnya cukup jauh sehingga cukup sulit 

untuk dijangkau juga oleh peneliti. Kemudian peneliti cukup kesulitan untuk 

meakses data-data di tahun sebelumnya karena secara administratif pengurus 

UPK belum cukup tertib melakukan pembukuan dan laporan keuangannya dari 

tahun ke tahun. 

Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya agar dapat meluangkan waktu 

dengan lebih lama serta melibatkan bantuan pihak lain untuk memberikan hasil 

penelitian dengan lebih maksimal sehingga keterbatasan pada penelitian ini 

dapat diatasi.  
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Guna mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan, perlu keterlibatan 

dari pihak fasilitator kelurahan maupun kecamatan untuk memberikan bantuan 

dan penanganan pendukung kepada pengurus UPK. Dalam pelaksanaannya, 

pengurus UPK melakukan tugas dan tanggung jawabnya sedangkan di lain pihak 

pelaksana program kegiatan baik dari sekretariat tetap atau pun pendamping 

mendapatkan insentif khusus melalui monitoring dan evaluasi, begitu pula 

dengan fasilitator di kecamatan khususnya sehingga perlu ada penanganan 

maksimal dan keterlibatan dari fasilitator kecamatan maupun kelurahan. 
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