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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 1998 Negara Indonesia mengalami krisis ekonomi yang 

luar biasa. Sehingga dari tahun 1999 hingga saat ini Negara Indonesia giat 

melakukan pembangunan-pembangunan nasional disegala bidang, terutama 

dalam bidang pembangunan yang bertujuan demi tercapainya kemakmuran 

dan kesejahteraan masyarakat. 

Sesuai dengan pengertian kesejahteraan sosial dalam Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan 

Sosial yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial yakni Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak 

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. 

Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan oleh 

Pemerintah demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera. 

Seperti halnya dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea 4 yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. 
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Perwujudan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah 

demi tercapainya masyarakat yang makmur dan sejahtera yakni salah satunya 

adalah dengan upaya atau program dalam mengatasi dan menanggulangi 

kemiskinan. Program yang dilakukan secara langsung melalui program 

pemerintah dengan bantuan beberapa pihak seperti Bank Dunia, lembaga-

lembaga, dan departemen-departemen. Program tersebut diantaranya seperti: 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Jaring Pengaman 

Sosial (JPS), Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis 

Ekonomi (PDM.DKE), dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP). 

Banyak berbagai program yang dilakukan pemerintah seperti diatas 

yang telah disebutkan dalam penanggulangan masalah kemiskinan di 

Indonesia. Khususnya di daerah-daerah yang menjadi sasaran program ini 

adalah kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan yang dinilai tergolong 

masuk dalam kategori miskin. Diantara salah satunya yaitu Kelurahan-

kelurahan pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, yang termasuk salah 

satu daerah yang masuk dalam daftar Program Pemberdayaan Daerah dalam 

Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM.DKE) yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Surakarta. 

Karena lapisan masyarakatnya yang beragam dari mulai pedagang, 

buruh bangunan, maupun ibu rumah tangga yang kesemuanya itu mempunyai 

kebutuhan hidup. Namun lahan pekerjaan dalam kelurahan tersebut tidak 

begitu dapat memberikan hasil yang mencukupi kebutuhan hidup mereka. 
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Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sekian banyak profesi diatas, 

maka salah satu diantara banyak pekerjaan yang paling dominan untuk usaha 

mereka adalah berdagang. Sehingga untuk usaha tersebut mereka meminjam 

kepada pihak pemerintah sebagai pemodal awal dan juga untuk memajukan 

usaha kecil mereka demi meningkatkan taraf ekonomi untuk hidup yang lebih 

baik. 

Berhubungan dengan hal tersebut, usaha kecil seperti berdagang 

misalnya perlu diberdayakan dalam memanfaaatkan peluang kerja dan 

menjawab tantangan perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang. 

Banyak masyarakat Kecamatan Laweyan yang berdagang kecil-kecilan 

seperti berjualan makanan atau jajanan-jajanan pasar, sembako, dan barang-

barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan berdagang ini dilakukan 

guna membantu perekonomian keluarga supaya dapat mencukupi kehidupan 

dalam keluarga sehari-hari. 

Dari program pemerintah tersebut, dengan suku bunga yang jauh lebih 

rendah dibandingkan bunga yang dibebankan oleh bank, diharapkan dapat 

membantu masyarakat terutama kaum miskin di Kecamatan Laweyan untuk 

dapat meningkatkan taraf hidup mereka serta menunjang perekonomian 

Negara. 

Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi 

(PDM.DKE) dalam prakteknya banyak mengalami hambatan dan kendala 

dalam hal pengembalian uang dari para peminjam atau masyarakat yang 

meminjam dana. Beberapa hambatan dan kendala dari program itu 
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diantaranya adalah pengembalian dana yang dilakukan terlambat atau telat 

bahkan terkadang tidak sesuai dari jadwal yang ditentukan dalam 

musyawarah bersama, dan seringkali peminjam tidak mau membayar 

dikarenakan belum ada dana atau uang. 

Disini yang menjadi daya tarik penulis dalam penulisan skripsi ini 

adalah apabila terjadi wanprestasi dalam program tersebut serta bagaimana 

langkah-langkah atau cara yang menjadi solusi mengatasi permasalahan 

tersebut. Karena dalam prakteknya tidak selalu semua program yang 

dijalankan oleh pemerintah selalu berjalan mulus dalam setiap pelaksanannya 

pastilah timbul berbagai macam hambatan dan permasalahan-permasalahan, 

terlebih lagi yang berhubungan dengan dana atau uang. 

Penulis disini mencoba melakukan penelitian dikarenakan program ini 

adalah diperuntukkan bagi kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan 

yang memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Salah satunya upaya 

untuk menanggulangi persoalan tersebut yakni dengan menggunakan 

pendekatan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat haruslah 

memadukan antara aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan 

pendayagunaan.  

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul PROGRAM PEMBERDAYAAN 

DAERAH DALAM MENGATASI DAMPAK KRISIS EKONOMI 

(PDM.DKE) KOTA SURAKARTA (Studi Tentang Program Dana Bergulir 

di Kecamatan Laweyan). 
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B. Perumusan Masalah 

Setelah mengetahui dan memahami dari latar belakang yang tertera 

tersebut dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok 

masalah yang akan dikaji lebih dalam lagi. 

Pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Program Dana Bergulir PDM.DKE di Kecamatan 

Laweyan ? 

2. Apa yang menjadi Kelebihan dan Kelemahan dari Program Dana Bergulir 

PDM.DKE di Kecamatan Laweyan ? 

3. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh apabila terjadi Wanprestasi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas. Hal ini 

diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti 

sehingga memberikan arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud 

penelitian. Selain itu penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode dan 

kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan 

dalam masing-masing macam penelitian hukum.1 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan Program Dana Bergulir PDM.DKE 

di Kecamatan Laweyan. 

  

                                                           
1 Sunarjati Hartono, 1994, Metodologi Penelitian Hukum, Yogyakarta : UGM Press, hal. 3. 
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2. Untuk menjelaskan Kelebihan dan Kelemahan dari Program Dana Bergulir 

PDM.DKE di Kecamatan Laweyan. 

3. Untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan atau ditempuh 

apabila terjadi Wanprestasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian pastilah tentunya mendatangkan manfaat sebagai 

tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. 

Adapun manfaat penelitian tersebut yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap 

permasalahan yang diteliti. 

b. Untuk membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui 

kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

c. Dapat digunakan sebagai karya ilmiah dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

b. Dapat memberikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan 

referensi bagi penelitian berikutnya. 
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E. Metode Penelitian 

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. 

Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan serta suatu usaha dimana 

dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.2 

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah suatu metode 

cara kerja untuk dapat membantu obyek yang menjadi susunan, yang menjadi 

ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara 

seseorang dimana mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang 

dipahami.3 

1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam 

penelitian penulis, maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan data-data seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.4 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan yakni dengan mengambil lokasi di 

beberapa Kelurahan-kelurahan di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 

Dengan pertimbangan bahwa Kelurahan-kelurahan di Kecamatan Laweyan 

                                                           
2 Sutrisno Hadi, 1997, Metodologi Penelitian, Yogyakarta : UGM Press, hal. 5. 
3 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 6. 
4 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta : Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3. 
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adalah Kelurahan tertinggal dan juga jarak lokasi penelitian yang akan 

menjadi lokasi penelitian tidaklah jauh dari tempat tinggal penulis, 

sehingga diharapkan berdasarkan hal ini dapat lebih memperlancar penulis 

dalam melakukan penelitian. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama 

yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak 

yang terkait dengan masalah yang diteliti.5 Sehingga penulis diharapkan 

dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti 

melalui informan-informan dari para pihak terkait maupun pihak yang 

bersangkutan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan-bahan 

kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya 

ilmiah, koran, majalah, internet serta dokumen-dokumen yang ada dan 

mempunyai hubungan dengan obyek penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan 

melalui 2 metode yaitu : 

  

                                                           
5  Lexy. J. Moeloeng, 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya 
Offset, hal. 23. 
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a. Studi Lapangan 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang 

dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna 

memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan 

datanya adalah melalui 2 tahap : 

1) Interview atau Wawancara 

Interview atau Wawancara merupakan suatu cara 

pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada sumber 

data primer mengenai masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan 

secara mendalam dan terarah dengan menggunakan daftar 

pertanyaan agar diperoleh data yang sesuai dengan masalah yang 

diteliti serta melakukan pencatatan terhadap gejala yang ada. 

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara 

langsung secara bebas terhadap para pengurus-pengurus yang 

melaksanakan program PDM.DKE. Pengurus dalam hal ini adalah 

anggota masyarakat yang berperan langsung menjadi pelaksana 

program PDM.DKE di Kecamatan Laweyan. 

2) Observasi atau Pengamatan 

Observasi atau Pengamatan merupakan teknik pengumpulan 

data secara langsung terhadap gejala yang akan diselidiki atau yang 

akan menjadi objek penelitian dalam hubungannya dengan penulisan 

skripsi ini. 
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b. Studi Pustaka 

Studi yang dilakukan yakni digunakan untuk memperoleh data 

sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, pendapat-pendapat para 

sarjana, serta dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan 

dengan obyek penelitian. 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data yang diperoleh dan diperlukan telah terkumpul 

semuanya, maka tindak selanjutnya adalah memberikan analisis terhadap 

data tersebut. 

Adapun metode analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis 

deskriptif kualitatif yakni metode yang dilakukan dengan cara yakni data 

yang diperoleh disusun secara sistematis. Kemudian dari data tersebut lalu 

disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat 

memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian yang diteliti. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan, memahami, dan mengetahui isi yang terkandung 

dalam skripsi ini, maka diperlukanlah sistematika penulisan. 

Dimana sistematika penulisan skripsi ini meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
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B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang PDM.DKE 

1. Pengertian PDM.DKE 

2. Sejarah PDM.DKE 

3. Tujuan dan Prinsip Dasar PDM.DKE 

4. Visi dan Misi PDM.DKE 

5. Pelaku-Pelaku dalam PDM.DKE 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Asas-Asas Perjanjian 

3. Pembagian Perjanjian 

4. Syarat-Syarat Perjanjian 

5. Wanprestasi 

6. Berakhirnya Perjanjian 

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Perjanjian Kredit 

2. Bentuk Perjanjian Kredit 

3. Isi Perjanjian Kredit 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Program Dana Bergulir Pemberdayaan Daerah Dalam 

Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi di Kecamatan Laweyan 

B. Kelebihan dan Kelemahan Program Dana Bergulir PDM.DKE di 

Kecamatan Laweyan 

C. Langkah-langkah yang Dilakukan atau Ditempuh Apabila Terjadi 

Wanprestasi 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


