
1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun selalu 

mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari laporan Badan Pusat Statitistik 

yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2000 sebesar 206,2 

jiwa dan menjadi 237,6 juta jiwa pada tahun 2010. Pertumbuhan jumlah penduduk 

ini sebesar 13,76% atau dengan kata lain bertambah sebanyak 32,5 juta. Jumlah 

tersebut akan terus meningkat di tahun berikutnya apabila pembangunan 

kependudukan yang dilakukan pemerintah tidak digalakkan lagi, yakni mengenai 

program Keluarga Berencana (KB). 

Tabel 1 Perkembangan jumlah penduduk di 5 kota besar Indonesia 

Tahun 
  

Provinsi  (juta jiwa) 

DKI Jakarta Sumatera Utara Jawa Barat DIY Jawa Timur 
1971 4,579,303 6,621,831 21,623,529 2,489,360 25,516,999 

1980 6,503,449 8,360,894 27,453,525 2,750,813 29,188,852 

1990 8,259,266 10,256,027 35,384,352 2,913,054 32,503,991 

1995 9,112,652 11,114,667 39,206,787 2,916,779 33,844,002 

2000 8,389,443 11,649,655 35,729,537 3,122,268 34,783,640 

2010 9,607,787 12,982,204 43,053,732 3,457,491 37,476,757 
  Sumber : BPS Olahan (2010) 

 

Selain permasalahan dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk, hal 

lain yang juga menjadi masalah adalah kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai 

gejala rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk yang ditandai dengan rendahnya 

tingkat kehidupan atau pendapatan per kapita yang diperoleh oleh penduduk. 

Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok tertentu, yang umumnya 

dalam hal ini kaum perempuan. Kaum perempuan merupakan pihak yang 

dirugikan karena beban hidup yang ditanggungnya lebih berat daripada kaum laki-

laki (Handayani, 2004). Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Susenas (2011) 

menyebutkan bahwa sampai dengan bulan maret 2011 jumlah penduduk 

Indonesia yang miskin dengan per kapita per bulannya dibawah garis kemiskinan 

berjumlah 30,02 juta orang atau sekitar 12,49 % penduduk miskin. Untuk wilayah 



DKI Jakarta jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun 2010 (Tabel 2). 

Tabel 2 Jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2007 - 2011 

Provinsi Jumlah penduduk miskin (000) 
2007 2008 2009 2010 2011 

Nangroe Aceh Darussalam 1 083.7 959.70 892.90 861.90 894.81 

Sumatera Utara 1 768.5 1 613.8 1 499.7 1 490.90 1 481.31 

Sumatera Barat 529.20 477.20 429.30 430.00 442.09 

Riau 574.50 566.70 527.50 500.30 482.05 

Jambi 281.90 260.30 249.70 241.60 272.67 

Sumatera Selatan 1 331.8 1 249.6 1 167.9 1 125.70 1 074.81 

Bengkulu 370.60 352.00 324.10 324.90 303.60 

Lampung 1 661.7 1 591.6 1 558.3 1 479.90 1 298.71 

Bangka Belitung 95.10 86.70 76.60 67.80 72.06 

Kepulauan Riau 148.40 136.40 128.20 129.70 129.56 

DKI Jakarta 405.70 379.60 323.20 312.20 363.42 

Jawa Barat 5 457.9 5 322.4 4 983.6 4 773.70 4 648.63 

Jawa Tengah 6 557.2 6 189.6 5 725.7 5 369.20 5 107.36 

DI Yogyakarta 633.50 616.30 585.80 577.30 560.88 

Jawa Timur 7 155.3 6 651.3 6 022.6 5 529.30 5 356.21 

Banten 886.20 816.70 788.10 758.20 690.49 

Bali 229.10 215.70 181.70 174.90 166.23 

Nusa Tenggara Barat 1 118.6 1 080.6 1 050.9 1 009.40 894.77 

Nusa Tenggara Timur 1 163.6 1 098.3 1 013.1 1 014.10 1 012.90 

Kalimantan Barat 584.30 508.80 434.80 428.80 380.11 

Kalimantan Tengah 210.30 200.00 165.90 164.20 146.91 

Kalimantan selatan 233.50 218.90 176.00 182.00 194.62 

Kalimantan Timur 324.80 286.40 239.20 243.00 247.90 

Sulawesi Utara 250.10 223.50 219.60 206.70 194.90 

Sulawesi Tengah 557.40 524.70 489.80 475.00 423.63 

Sulawesi Selatan 1 083.4 1 031.7 963.60 913.40 832.91 

Sulawesi Tenggara 465.40 435.90 434.30 400.70 330.00 

Gorontalo 241.90 221.60 224.60 209.90 198.27 

Sulawesi Barat 189.90 171.10 158.20 141.30 164.86 
Maluku 404.70 391.30 380.00 378.60 360.32 
Maluku Utara 109.90 105.10 98.00 91.10 97.31 
Papua Barat 266.80 246.50 256.80 256.30 249.84 
Papua 793.40 733.10 760.30 761.60 944.79 

Sumber : http://www.bps.go.id 

 

Besarnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan 

kesejahteraan keluarganya menjadi perhatian utama pemerintah. Berkaitan dengan 

hal tersebut maka untuk mengatasinya pemerintah telah melakukan upaya dan 



kebijakan pembangunan untuk memberikan peluang kepada masyarakat miskin 

untuk meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan pemerintah tertuang dan dijelaskan 

pada Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan 

dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang pelaksanaannya di atur dalam Inpres 

No.3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka 

Peningkatan Penanggulan Kemiskinan. 

Dalam peraturan Inpres Nomor 3 Tahun 1996 menyatakan bahwa perlunya 

usaha yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat 

dan keluarga untuk memberikan kemampuan pada keluarga baik keluarga Pra 

Sejahtera dan Sejahtera I agar dapat memanfaatkan berbagai peluang dan 

dukungan yang ada untuk mengangkat dirinya dari ketertinggalan di bidang sosial 

dan ekonomi (baik peningkatan wawasan, sikap, perilaku dan nilai-nilai yang 

menjunjung tinggi sifat hemat serta perencanaan kedepan dan mampu 

mengumpulkan modal kerja secara mandiri untuk mengembangkan usahanya). 

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlunya pemberdayaan keluarga di bidang 

ekonomi guna memberikan kesempatan kepada masing-masing keluarga untuk 

dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk digunakan pada peluang 

kerja yang ada. Karena keluarga sebagai unit terkecil masyarakat sehingga dalam 

pengembangannya perlu dibina agar berkualitas sehingga menjadi keluarga 

sejahtera dan sumber daya manusia yang tangguh. Dengan seperti itu, masing-

masing keluarga bisa memberikan sumbangan yang berarti bagi keberhasilan 

pembangunan secara sosial (Maya dan Lell, 2011). 

Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah memfasilitasinya dalam 

bentuk badan umum milik negara yakni BKKBN. Karena salah satu program 

yang dibentuk oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga (income 

generating project) adalah membentuk kegiatan peningkatan dan pendapatan 

keluarga akseptor tahun 1980 dan sekarang menjadi Kelompok Usaha 

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). UPPKS biasanya 

dilakukan secara kelompok, pengertian kelompok UPPKS adalah sekumpulan 

keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga 

sejahtera mulai dari Keluarga Pra Sejahtera (KS) sampai dengan Keluarga 



Sejahtera III Plus baik yang sudah menjadi akseptor KB, PUS (Pasangan Usia 

Subur) yang belum ber-KB serta masyarakat yang berminat dalam rangka 

mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, aktif melakukan kegiatan usaha 

bersama dalam bidang usaha ekonomi produktif (BKKBN, 2010). 

Kegiatan kelompok keluarga ekonomi produktif UPPKS ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan kemantapan, kelestarian dan penghasilan akseptor KB serta 

sebagai forum proses belajar untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

usaha produktif keluarga (BKKBN, 1994). Keterlibatan wanita dalam kegiatan ini 

dilakukan untuk berpartisipasi memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah 

tangga. Dari segi ekonomi mikro, keberadaan UPPKS merupakan suatu unit 

(rumah tangga) usaha yang relatif kecil yang ditemui. Sebagai unit ekonomi, 

UPPKS ditandai dengan adanya tenaga manusia, modal usaha, perakitan, produksi 

(barang/jasa), teknologi, metode, tempat dan pasar. 

Pembentukan UPPKS dibawah pengawasan dan pembinaan BKKBN 

bertujuan membantu keluarga miskin dalam mengembangkan kegiatan 

kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu bentuk 

dukungan nyata yang dilakukan oleh BKKBN adalah dengan memberikan 

bantuan pinjaman modal melalui penyediaan fasilitas kredit relatif murah, mudah 

dan cepat dengan bunga yang rendah melalui kredit UPPKS. Pemberian modal ini 

diberikan ke masing-masing wilayah di semua provinsi di Indonesia mulai dari 

tahun 1980–1995 dengan melibatkan instansi BUMN (PT Indosat, PT Telkom, 

Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, PT Kimia Farma, Bank Exim, 

PT Jasa Rahardja, Bank Tabungan Negara, PT Pos Indonesia dan PT Perusahaan 

Listrik Negara) yang ikut berperan dalam penyaluran modal dan lembaga lain 

seperti Yayasan Bhakti Yogya dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). 

Dan tahun 1996 para pengusaha nasional, yayasan Damandiri juga memberikan 

bantuan modal kepada keluarga pra sejahtera dan sejahtera I melalui program 

Takesra (Tabungan Keluarga Sejahtera) dan Kukesra (Kredit Usaha Keluarga 

Sekahtera) dibawah instansi BKKBN hingga tahun 2002. 

Akan tetapi semenjak sistem kerjasama permodalan tersebut berhenti dan 

timbulnya asumsi bahwa kukesra yang diberikan melalui BKKBN kurang tepat 

sasaran, maka dana yang dijadikan modal dari tahun 2002 – 2009 berasal dari 



dana outstanding kukesra dan dimanfaatkan kembali secara bergulir (revolving). 

Sifat dana yang diberikan tersebut mengandung arti bahwa dana yang diberikan 

pemerintah melalui BKKBN kepada kelompok UPPKS ini harus dikembalikan 

kepada kantor KB di wilayah masing-masing.  

Penerimaan bantuan bergulir tersebut sejak tahun 2009 hingga saat ini 

diberhentikan oleh Departemen Keuangan dengan alasan terjadinya berbagai 

penyimpangan (Qadar, 2010). Sehingga untuk saat ini pemberian modal kredit 

untuk kelompok UPKKS tiap wilayah DKI Jakarta tidak hanya berasal dari 

bantuan BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga 

Berencana) Propinsi DKI Jakarta dibawah BKKBN secara nasional, APBD 

Propinsi atau Kabupaten dan Kota melainkan juga berasal dari sumber-sumber 

lainnya seperti lembaga perbankan dibawah AKU (Asosiasi Kelompok UPPKS).  

Tabel 3 Jumlah kelompok UPPKS Provinsi DKI Jakarta 

No Nama Kabupaten/Kota Jumlah Kelompok Jumlah Anggota 
1 Kab. Adm. Kep. Seribu 10 74 
2 Kodya Jakarta Pusat 131 794 
3 Kodya Jakarta Utara 143 812 
4 Kodya Jakarta Barat 177 1257 
5 Kodya Jakarta Selatan 169 1339 
6 Kodya Jakarta Timur 193 1290 

Total 823 5566 
   Sumber : BPMPKB DKI Jakarta (2012) 

Tabel 4 Hasil sensus penduduk 2010 

Kecamatan Laki-Laki (orang) Perempuan (orang) 
Jagakarsa 158.929 152.555 
Pasar Minggu 146.186 141.214 
Cilandak 94.091 94.988 
Pesanggrahan 107.714 103.375 
Kebayoran Lama 148.478 145.630 
Kebayoran Baru 70.896 70.926 
Mampang Prapatan 72.687 68.985 
Pancoran 74.345 73.164 
Tebet 103.937 105.246 
Setia Budi 62.414 61.320 

Sumber : BPS (2010) 

 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah anggota kelompok 

UPPKS Jakarta Selatan paling banyak dan berdasarkan informasi kepala sesi 

sejahtera BPMPKB Propinsi DKI Jakarta, AKU Jakarta Selatan lebih berjalan 



dibandingkan wilayah Jakarta Utara, Barat, Timur dan Pusat. Pernyataan tersebut 

bisa dilihat dari jumlah kelompok dan anggota UPPKS di Provinsi DKI Jakarta 

khususnya Kodya Jakarta Selatan (Tabel 5). 

Tabel 5 Data kelompok UPPKS kota administrasi Jakarta Selatan 

KECAMATAN 2008 2009 2010 2011 2012 

 Kebayoran Lama 8 9 10 12 12 
 Pasar Minggu 8 11 10 7 11 
 Mampang Prapatan 5 5 5 6 6 
 Kebayoran Baru 4 4 4 4 5 
 Setiabudi 7 8 9 8 8 
 T e b  e t 18 24 35 43 37 
 Cilandak 17 16 12 14 13 
 Pesanggrahan 18 20 19 22 22 
 Jagakarsa 10 10 19 9 14 
 Pancoran 2 5 4 6 6 

Jumlah 97 112 127 131 134 
      Sumber : Kantor KB Jaksel (2009) 

 

Disamping itu, berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa pemilihan 

wilayah Jagakarsa dilakukan berdasarkan referensi dari pegawai BKKBN dan 

terkait jumlah penduduk di wilayah tersebut besar berdasarkan jenis kelamin laki-

laki dan perempuan bila dibandingkan dengan wilayah lain. Khususnya untuk 

jumlah perempuannya yang banyak yang menjadi potensi untuk keikutsertaan 

perempuan tersebut ber-KB dan bergabung menjadi anggota kelompok UPPKS. 

Akan tetapi, walaupun terjadinya jumlah peningkatan jumlah kelompok 

UPPKS di tiap wilayahnya terdapat isu-isu kendala yang beredar bahwa 

peningkatan jumlah kelompok UPPKS yang ada tidak menunjukkan kondisi yang 

sebenarnya yang terjadi di lapangan. Karena sebelumnya pemberian modal dalam 

bentuk kredit UPPKS ini ditujukan untuk keluarga Pra Sejahtera dan keluarga 

Sejahtera I yang telah memiliki Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra). Akan 

tetapi semenjak terbentuknya AKU ini maka kelompok UPPKS lebih mudah 

dalam mendapatkan modal tambahan selain modal yang diberikan oleh BKKBN 

Propinsi/APBD Kabupaten atau Kota yang sifatnya bergulir. Karena sifat dananya 

bergulir dan modalnya relatif kecil (tergantung pengembangan usaha yang 

dijalankan) maka memungkinkan ada sebagian dari kelompok UPPKS yang gagal 

dalam pengembalian dananya sehingga mengakibatkan usahanya tutup dan 



menunggak meskipun ada pula usaha kelompok lainnya masih tetap eksis. Oleh 

karena itu perlunya evaluasi dalam menganalisis faktor-faktor yang menjadi 

penyebab usaha kelompok UPPKS ini masih berlangsung ataupun tidak. 

Berbeda halnya dengan program penanggulangan kemiskinan yang 

dilakukan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh dan Hernando de Soto di 

Amerika Latin baik dari segi prinsipnya dan pelaksanaanya. Proyek Grameen 

Bank di Bangladesh sangat efektif dalam mengurangi kemiskinan di negara 

tersebut yakni dengan memberikan fasilitas kredit kepada orang-orang miskin 

tanpa adanya agunan dan prosedurnya mudah dengan kriteria pengelompokkan 

tertentu dan pengawasan yang dilakukan oleh petugasnya lebih intensif. Karena 

tujuan didirikan Grameen Bank menurut Suharto (1991) adalah :  1). Untuk 

memperluas fasilitas perbankan bagi orang-orang miskin baik pria maupun 

wanita, 2) Menghapuskan eksploitasi dari para pelepas uang, 3). Menciptakan 

kesempatan untuk membuka lapangan kerja untuk memanfaatkan sumber daya 

manusia yang kurang atau belum dimanfaatkan sepenuhnya, 4). Menghimpun 

anggota masyarakat yang kurang beruntung didalam suatu bentuk organisasi, 5). 

Memotong lingkaran setan yang sudah tua yaitu pendapatan rendah dan investasi 

rendah.  

Sedangkan yang dilakukan oleh Hernando de Soto di Amerika Latin dalam 

mengurangi kemiskinan adalah dengan prinsip kepemilikan properti (aset) sebagai 

cara meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Sedangkan untuk program 

UPPKS yang dilakukan oleh BKKBN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I khusus para akseptor KB. Dengan adanya 

perbedaan tersebut maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan Grameen 

Bank, Hernando de Soto dengan UPPKS BKKBN.   

 

1.2.      Perumusan Masalah 

Kelompok UPPKS merupakan wadah untuk mengembangkan semangat 

dan kemampuan berwirausaha, mengorganisasikan usaha-usaha ekonomi 

produktif. Penyaluran kredit untuk kelompok UPPKS yang dilakukan oleh 

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) ini 

merupakan salah satu kegiatan dalam program KB nasional untuk meningkatkan 



pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan melalui pemberian bantuan pinjaman 

modal dengan prosedur dan cara yang mudah dengan bunga yang rendah. Jalur 

penyaluran kredit meliputi dana bergulir dan modal dana BUMN, Kukesra, 

KPKU dan KPTTG Taskin dan Kukesra Mandiri  

Permasalahan yang sering dijumpai dari kegiatan UPPKS adalah tingkat 

kelangsungan kehidupan kelompok dengan melihat masih banyaknya usaha-usaha 

yang dilakukan oleh para anggota kelompok tidak berkembang secara baik. 

Terutama dalam aspek permodalan, karena banyak kelompok yang masih belum 

mempunyai informasi lengkap tentang bentuk permodalan dan aksesibilitas dari 

bantuan tersebut sehingga mengakibatkan kelompok UPPKS kurang efektif dalam 

penggunaannya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian menjadi sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran penyaluran kredit dari BKKBN kepada kelompok 

UPPKS yang berada pada wilayah Jakarta Selatan? 

2. Bagaimana karakteristik pelaku usaha dalam kelompok UPPKS yang masih 

berproduksi (eksis) maupun tidak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

keluarganya? 

3. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan 

usaha perorangan dalam kelompok UPPKS tersebut? 

4. Bagaimana pola yang dihasilkan antara sterotipe Grameen Bank, Hernando de 

Soto dengan UPPKS BKKBN dalam rangka mengurangi kemiskinan? 

 

1.3.      Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menguraikan gambaran penyaluran kredit dari BKKBN kepada kelompok 

UPPKS yang berada pada wilayah Jakarta Selatan. 

2. Menguraikan karakteristik pelaku usaha dalam kelompok UPPKS yang masih 

berproduksi (eksis) maupun tidak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

keluarganya. 

3. Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan 

kegagalan usaha perorangan dalam kelompok UPPKS tersebut. 



4. Membandingkan antara pola streotipe Grameen Bank, Hernando de Soto 

dengan UPPKS BKKBN dalam rangka mengurangi kemiskinan. 

 

1.4.      Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Instansi Terkait 

Memberikan alternatif pemikiran yang lebih baik sebagai bahan rumusan 

dalam menentukan model penyaluran kredit kepada kelompok UPPKS agar 

efektif dalam pengembalian dana dan pengembangan usaha secara maksimal. 

2. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

selama pendidikan di MB-IPB sesuai dengan kondisi di lapangan. 

 

1.5.      Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pelaku usaha yang 

tergabung dalam kelompok UPPKS di kantor KB wilayah Jakarta Selatan 

khususnya Kecamatan Jagakarsa (6 kelurahan yakni : Jagakarsa, Ciganjur, 

Srengseng Sawah, Cipedak, Lenteng Agung dan Tanjung Barat). Yang terdiri dari 

14 kelompok usaha dengan kriteria jenis kelompok usaha. Dengan pembatasan 

daerah tersebut diharapkan bahwa jumlah responden yang terpilih sesuai dengan 

syarat minimal untuk pengujian uji statistik dan menggambarkan karakteristik 

usaha yang masih berlangsung maupun tidak, serta mengetahui gambaran 

penyaluran kredit yang diberikan BKKBN pada wilayah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




