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Abstrak 

Bengkulu Regional Development Project (BRDP) dimulai di Provinsi Bengkulu pada tahun 1998 yang didanai dari 

pinjaman IBRD-Loan 4290-IND.  BRDP memiliki 3 (tiga) macam program, yakni; 1) program dana bergulir melalui 

lembaga yang dibentuk di tingkat desa dengan nama Unit Pengelola Keuangan Desa UPKD, 2) adopsi teknologi 

pertanian, dan 3) pembangunan sarana fisik pedesaan yang mendukung.  Pada awalnya kegiatan BRDP hanya 

dilaksanakan di 220 desa, namun dalam perkembangannya menjadi 370 desa binaan, yang salah satu kegiatan utamanya 

adalah dana bergulir. Kegiatan BRDP ini berakhir pada Tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan 

tingkat kesehatan UPKD selama dan pasca BRDP. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dipilih sebanyak 6 lembaga 

UPKD dan 180 nasabah UPKD sebagai objek (responden) penelitian. Metode analisa yang digunakan untuk mencapai 

tujuan tersebut adalah analisis deskriptif dan analisis tingkat kesehatan lembaga UPKD yang terdiri dari 34 indikator. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh tingkat kesehatan UPKD yang pada saat BRDP berakhir berada dalam kategori 

sangat sehat, sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat pada saat ini berada dalam kategori tidak sehat, dan UPKD yang 

pada saat BRDP berakhir berada dalam kategori cukup sehat pada saat ini berada dalam kategori sangat tidak sehat. 

Umumnya pengelolaan UPKD masih cukup bagus dari aspek organisasi dan administrasi keuangan, tetapi tidak bagus 

dalam pengelolaan dana dan pinjaman. 

 

Kata Kunci : dana bergulir, kesehatan UPKD, Administrasi keuangan 

 

Abstract 

Bengkulu Regional Development Project (BRDP) is a project of villages development program in Bengkulu 

Province  carried out from 1998 until 2005, funded by IBRD-LOAN 4290-IND.  This project consist of three parts, 1) 

revolving fund program managed by Village Financial Management Unit ( Unit Pengelolaan Keuangan Desa/UPKD), 

2) the Adoption of Agriculture technology, and 3)Villages Physical Infrastructure Development.  In the beginning, this 

project was carried out in 220 villages, and up to 370 villages at the end of the project.  The purpose of the research is 

to compare the degree of healthy/performance of UPKD between the performance of UPKD at the closing time in 2005 

and the performance of it now. The data  were collected from 6 UPKD and 180 members/debitur of it.  The descriptive 

analysis and 34 indicators are used to compare the performance of UPKD.  The result of this research indicate the 

declining of performance of UPKD after the closing time.  The UPKD‟s that have best, good, bad, and worst category 

at the closing time become bad category now.  And then, The UPKD‟s that have good enough category at the closing 

time become worst category now. Generally, managing of UPKD is still enough good in organisation and financial 

administrative aspects, but it is not good in managing fund and credit program. 

 

Key words:  Revolving fund, performance UPKD, Financial Administrative 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini berbagai program dilaksanakan 

pemerintah daerah Provinsi Bengkulu sebagai upaya 

meningkatkan perekonomian pedesaan dan  mengurangi 

angka kemiskinan.  Salah satu upaya tersebut adalah 

melalui program  Bengkulu Regional Development 

Project (BRDP).  BRDP dimulai pada tahun 1998 yang 

didanai dari pinjaman IBRD-Loan 4290-IND [1]. Pada 

awalnya kegiatan BRDP hanya dilaksanakan di 220 desa, 

namun dalam perkembangannya menjadi 370 desa binaan 

[2]. Jumlah desa ini sekitar 23,39% dari total jumlah desa 

di Provinsi Bengkulu yang mencapai 1.517 desa [3]. 

Secara garis besar Program kegiatan BRDP mencakup 

tiga kegiatan pokok, yaitu program peningkatan sarana 

dan prasarana desa (Village Infrastructure 

Componen/VIC), adopsi teknologi pertanian pedesaan 

(Village Based Technology Adoption/VBAT), serta 

kegiatan usaha ekonomi produktif (Income generating 

activity). Komponen-komponen kegiatan BRDP di tingkat 

desa  selanjutnya disebut dengan Program Kegiatan Desa 

(PKD) yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit 

Penglolaan Keuangan Desa (UPKD).  UPKD bertindak 

sebagai pengelola keuangan desa yang berperan paling 

penting dalam memberi bantuan pembiayaan  bagi 

kegiatan desa, terutama yang menyangkut pengembangan 

ekonomi produktif pedesaan [4].   

UPKD selama  masa BRDP  telah mengalami 

perkembangan yang relaif baik.  Hal ini dapat dilihat dari 

rata-rata tingkat pengembalian anggota yang setiap 

bulannya mencapai 87,5 % [5].    

Keadaan UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara jika 

ditinjau dari tingkat kesehatan keuangan, partisipasi          

masyarakat serta   tingkat pendapatan anggotanya  

sangat beragam. Keragaman ini dapat mengindikasikan 

tingkat kesehatan UPKD yang bersangkutan.  Oleh karena 

itu, keadaan kesehatan UPKD di Kabupaten Bengkulu 

Utara dapat dibagi menjadi 5 kondisi yaitu sangat sehat, 

sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.  
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Keadaan keuangan UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara 

selama masa BRDP termasuk dalam katagori sehat 

sebanyak 65,74 % dan dalam keadaan tidak sehat 

sebanyak  34,26 % [6]. 

 
Tabel I.  Penyebaran Jumlah UPKD dan  Anggota   di Setiap 

Kabupaten   dalam Propinsi Bengkulu Pada Masa BRDP 

Kabupaten 

Jumlah 

UPKD 

 (Unit) 

Nasabah (orang) 

Laki Wanita Jumlah 

Bengkulu Utara 108 17.819 6.523 24.352 

Mukomuko 25 6.244 1.883 8.127 

Lebong 28 4.550 1.771 6.321 

Kepahiang 33 7.765 3.014 10.779 

Rejang Lebong 53 9.397 3.762 13.159 

Bengkulu Selatan 38 4.181 856 5.037 

Seluma 43 8.610 1.764 10.374 

Kaur 42 4.874 1.121 5.995 

Total 370 63.440 20.704 84.144 

 

Tingkat kesehatan UPKD dipengaruhi oleh keadaan 

sosial ekonomi dari masyarakat setempat. Kondisi  

finansial UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara pada masa 

BRDP memang sangat beragam antara UPKD yang satu 

dengan yang lain, namun secara rata-rata menunjukan 

kondisi finansial relatif baik.  Kondisi yang baik ini tidak 

terlepas dari peranan manajemen BRDP yang selalu 

melakukan pembinaan secara kontinyu.  Pertanyaan yang 

muncul adalah apakah kondisi ini tetap dapat 

dipertahankan setelah masa BRDP (pasca proyek), 

mengingat banyak fasilitas dari BRDP tidak diperoleh 

UPKD lagi.   

Penggambaran kondisi seperti yang telah dijelaskan di 

atas terjadi selama masa proyek BRDP, dimana semua 

UPKD memperoleh pembinaan dan pendampingan baik 

secara kelembagaan maupun pengurus/anggota lembaga. 

Setelah masa BRDP (setelah 31 Agustus 2005), UPKD 

telah menjadi asset Pemerintah Daerah Kabupaten.  

Kabupaten memiliki anggaran yang terbatas untuk dapat 

mempertahankan sistem BRDP dalam melakukan 

pembinaan terhadap UPKD.  Salah satu contoh, pada 

masa BRDP, setiap UPKD mendapatkan petugas 

fasilitator yang berfungsi membantu pengurus dalam 

menjalankan kegiatan UPKD sehari-hari dari administrasi 

sampai kegiatan teknis di lapangan, namun fasilitas ini 

sekarang sudah tidak ada lagi. Contoh yang lain adalah, 

pada masa BRDP seluruh permodalan UPKD dibantu 

seluruhnya dari proyek, namun hal ini tidak terjadi 

sekarang.   

 

B. Tujuan Penelitian 

Pembentukan dan pengembangan UPKD dilakukan 

dengan asumsi bahwa masyarakat desa seharusnya 

mempunyai kemampuan untuk mengelola sendiri 

pembangunan desa tanpa campur tangan pemerintah, 

dengan kata lain program UPKD harus benar-benar 

didukung oleh masyarakat, untuk masyarakat dan atas 

pilihan masyarakat. Seperti diketahui bahwa proyek 

BRDP telah dinyatakan berakhir pada tanggal 31 Agustus 

2005. Berakhirnya proyek ini membawa konsekuensi 

logis terhadap pengelalolaan  seluruh asset yang 

didanainya.  BRDP secara kelembagaan  sudah tidak 

bertanggungjawab terhadap seluruh aktivitas dan asset 

yang pernah didanainya, termasuk didalamnya adalah 

keberlanjutan dari  UPKD.  Atas dasar hal tersebut, 

penelitian ini bertujuan membandingkan tingkat 

kesehatan UPKD selama dan pasca BRDP. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Metode Pengumpulan Data 

Informasi dan data dikumpulkan dengan wawancara 

mendalam (in depth interview) dan studi dokumen. 

Wawancara mendalam dilakukan terhadap responden dan 

informan kunci, dengan menggunakan suatu pedoman 

pertanyaan sebagai pemandu arah wawancara (kuesioner).  

Studi dokumen pada dasarnya  menghasilkan data berupa 

laporan-laporan, makalah-makalah, dan surat-surat resmi 

yang berfungsi sebagai pelengkap/pendukung bagi data 

hasil wawancara. Data dan informasi yang diperoleh 

dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh 

pemahaman mendalam dan komprehensif terhadap hasil 

wawancara dan diskusi 

B. Penentuan Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian dipili secara sengaja 

(purposive), yaitu Kabupaten Bengkulu Utara [7]. Ada 

beberapa pertimbangan yang melandasi pemikiran ini, 

yaitu : 

1. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki jumlah desa 

binaan yang paling banyak dibandingkan dengan 

kabupaten lainnya, yaitu 108 desa dari total 370 desa 

binaan BRDP di Propinsi Bengkulu (sekitar 30%) 

[8]. Jumlah desa ini sekitar 49,09% dari total desa di 

Kabupaten Bengkulu Utara yang mencapai 49,09% 

[3]. 

2. Berdasarkan penilaian terhadap kelembagaan UPKD 

yang dilakukan oleh manajemen proyek, maka 

Kabupaten Bengkulu Utara memiliki paling banyak 

desa dengan kategori sangat sehat (40 desa) dan juga 

memiliki paling banyak desa dengan kategori sangat 

tidak sehat (17 desa). 

C. Metode Sampling 

Sampling dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga 

tahap, yaitu : 

1. Tahap pertama adalah pemilihan jumlah UPKD 

sebagai objek kajian penelitian. Berdasarkan data 

tingkat kesehatan UPKD dapat dihitung jumlah 

sampel dengan persamaan [9] : 

  n  = 
2

.

2

2).(

ii

ii

NDN

N








 

Dengan persamaan tersebut, maka diperoleh jumlah 

UPKD sampel sebanyak 6 UPKD.   

 

2.   Tahap kedua adalah penentuan jumlah UPKD 

berdasarkan strata tingkat kesehatan UPKD. Jumlah 

UPKD yang dipilih sebagai objek kajian berdasarkan 

strata dilakukan dengan menggunakan metode acak 
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distratifikasi (Stratified Random Sampling). Stratified 

Random Sampling adalah sampel yang ditarik dengan 

memisahkan elemen-elemen populasi dalam 

kelompok-kelompok yang tidak overlapping yang 

disebut strata, dan kemudian memilih sebuah sampel 

secara random dari setiap stratum [10]. Dengan 

menggunakan persamaan : 

ni = 

ii

2

ii

.σN

.σN


. N 

 

maka diperoleh distribusi jumlah UPKD untuk setiap 

strata adalah : 

 
Tabel II. Alokasi Sampel Untuk Setiap Strata Tingkat Kesehatan 

UPKD 

Strata Ni Ni . ζi ni 

Sangat Sehat 37 295,17347 1 

Sehat 35 457,2077 2 

Cukup Sehat   6 34,872167 1 

Tidak Sehat 13 211,30679 1 

Sangat Tidak 

Sehat 

17 

301,78693 

1 

Jumlah 108 1300,3471 6 

3.  Setelah diperoleh alokasi sampel untuk setiap strata, 

maka tahap ketiga adalah pengambilan sampel UPKD 

secara acak sederhana (simple random sampling) 

melalui cara undian. Dengan metode tersebut, maka 

desa-desa yang menjadi sampel penelitian adalah : 

 
Tabel III.  Nama Desa-desa Sampel Berdasarkan Strata Tingkat 

Kesehatan UPKD 

Strata Pop Samp UPKD sampel 

Sangat Sehat 37 1 Kemumu 

Sehat 35 2 Pulau Panggung & Tepi 

Laut 

Cukup Sehat  6 1 Selolong 

Tidak Sehat 13 1 Tanjung Agung  Palik 

Sangat Tidak 

Sehat 

17 1 Air Padang 

 

4. Tahap keempat adalah pemilihan responden dari 

UPKD terpilih yang menjadi objek kajian penelitian. 

Jumlah responden untuk setiap UPKD akan dipilih 

secara acak (simple random sampling) dengan jumlah 

30 orang per UPKD. Penetapan angka 30 karena 

dianggap sebagai jumlah yang memadai dan dalam 

uji statistik, jumlah responden 30 dan lebih besar 30 

tidak memiliki perbedaan nilai yang signifikan. 

Dengan demikian, jumlah anggota UPKD sebagai 

responden dalam penelitian ini adalah 180 orang. 

D. Metode Analisis Data 

Agar tingkat kesehatan UPKD setelah proyek BRDP 

dapat dibandingkan dengan tingkat kesehatan selama 

proyek BRDP, maka digunakan kriteria yang sama. 

Pengukuran tingkat kesehatan UPKD dilakukan 

berdasarkan indikator yang terdapat dalam Buku Panduan 

UPKD [11] yaitu dengan menggunakan skor berdasarkan 

jawaban yang diperoleh dari responden. Setiap pertanyaan 

mempunyai bobot tertentu yaitu 10, 6, 4 dan 2. Penentuan 

bobot ini didasarkan pada seberapa penting pertanyaan 

yang diajukan dalam proses pelaksanaan kegiatan UPKD. 

Semakin tinggi bobot suatu pertanyaan maka semakin 

penting kegiatan yang dilakukan dan mempengaruhi 

tingkat kesehatan UPKD. 

Pertanyaan dengan bobot 10 meliputi: 

 Masalah yang dihadapi oleh UPKD 

 Kegiatan verifikasi proposal oleh Tim Pokja 

 Tingkat pengembalian nasabah 

 Pemberlakuan sangsi terhadap nasabah bermasalah 

Pertanyaan dengan bobot 6 meliputi: 

 Kinerja, transparansi dan tanggung jawab pengurus 

 Pengawasan kinerja pengurus 

 Jenis usaha yang didanai 

 Keadaan laba tahun terakhir 

 Bukti penerimaan dan pengeluaran kas UPKD 

Pertanyaan dengan bobot 4 meliputi: 

 Kaderisasi pengurus UPKD 

 Keadaan keuangan UPKD 

 Kesesuaian proposal kredit dengan pelaksanaannya, 

administrasi angsuran kredit dan penanganan kredit 

yang jatuh tempo 

 Penetapan batas kas maksimal dan pemeriksaan kas 

UPKD 

Pertanyaan dengan bobot 2 meliputi: 

 Organisasi UPKD 

 Tatacara dan pengelolaan kredit serta penetapan 

denda keterlambatan 

 Pengelolaan tabungan masyarakat 

 Pembukuan kas UPKD 

Setiap pertanyaan akan diberikan jawaban dengan 

skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Setelah memperoleh jumlah skor 

dari setiap pertanyaan maka rata-rata skor tersebut akan 

dikelompokkan berdasarkan kategori penilaian tingkat 

kesehatan UPKD di bawah ini: 

 Rata-rata 4,35 - 5,00    = UPKD Sangat Sehat 

 Rata-rata 3,75 - < 4,35 = UPKD Sehat 

 Rata-rata 3,00 - < 3,75 = UPKD Cukup Sehat 

 Rata-rata 2,35 - < 3,0  0= UPKD Tidak Sehat 

 Rata-rata 1,00 - < 2,35  = UPKD Sangat Tidak Sehat 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Anggota UPKD 

 Karakteririk anggota UPKD meliputi umur, 

pendidikan formal, jenis pekerjaan, jumlah tanggungan 

keluarga, pendapatan anggota UPKD dan lama 

keanggotaan UPKD. 

Umur 

Tingkat umur anggota UPKD akan berpengaruh pada 

tingkat produktifitas kerja sehingga berdampak pada 

tingkat pengembalian kredit. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan di Kabupaten Bengkulu Utara, didapat 

umur anggota UPKD berkisar antara 22 tahun sampai 

dengan 70 tahun dengan rata-rata 40 tahun, jumlah 

anggota UPKD yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 

141 orang dan perempuan sebanyak 39 orang. Tabel 5, 

menunjukkan bahwa persentase terbesar dari umur 

anggota UPKD di daerah penelitan terdapat pada 

kelompok umur antara 36 tahun sampai 45 tahun yaitu 

sebesar 44 persen dan persentase terendah terdapat 

sebesar 23 persen pada kelompok umur di atas 45 tahun. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV. 
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Tabel IV. Kelompok Umur Anggota UPKD di Bengkulu Utara 

Kategori Kategori 

 (tahun) 

Interval Rerat

a 

Persentas

e  

(%) 

Tua 

Sedang 

Muda 

> 45 

36 – 45  

< 36 

22 - 70 40, 26 

23 

44 

33 

Jumlah    100 

 

Pendidikan Formal 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

menunjang keberhasilan seseorang dalam menjalankan 

kegiatan usahanya. Hal ini disebabkan karena tingkat 

pendidikan akan menetukan sesorang dalam berfikir, 

bersikap dan bertindak dalam mengolah usahanya seperti 

kemampuan dalam menyerap suatu inovasi baru. Untuk 

lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan tersebut dapat 

dilihat pada Tabel V.  

 
Tabel V.  Tingkat Pendidikan Anggota UPKD di Bengkulu 

Utara 

Kategori Pendidika

n 

 (tahun) 

Interval Rerata %-tase 

 (%) 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

> 11 

8 – 11 

< 8 

0 – 16 

 

9,14 37 

32 

32 

Jumlah    100 

 

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa pendidikan 

formal yang ditempuh oleh anggota UPKD di Kabupaten 

Bengkulu Utara rata-rata 9,14 tahun. Bila memperhatikan 

dari tingkat pendidikan formal tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa anggota UPKD di daerah penelitian 

mempunyai tingkat pendidikan formal yang relatif tinggi 

sebesar 37 persen. 

 

Jenis Pekerjaan 

Anggota UPKD memiliki jenis pekerjaan yang 

beragam, jenis pekejaan anggota UPKD yang paling 

banyak adalah pekerjaan di bidang pertanian,yaitu sebagai 

petani karet, sawit dan sebagai nelayan sebesar 115 orang 

atau 64 persen. Anggota UPKD yang bergerak di bidang 

jasa yang terdiri dari buruh, pegawai, supir sebesar 12 

orang atau 7 persen, dan yang bergerak di bidang 

perdangangn sebanyak 51 orang 28 persen, sedangkan 2 

orang atau 1 persen dari Ibu Rumah Tangga. 

Sedangkan anggota UPKD yang mempunyai 

pekerjaan sampingan dibidang pertanian hanya 10 persen, 

dibidang jasa juga hanya 2 persen dan untuk bidang 

perdagangan mencapai 12 persen. 

 
Tabel VI. Jenis Pekerjaan Anggota UPKD di Bengkulu Utara 

Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 

(%) 

Pekerjaan  

Utama 

Pertanian 

Jasa 

Perdagangan 

Dll 

115 

12 

51 

2 

64 

7 

28 

1 

Pekerjaan  

Sampingan 

Pertanian 

Jasa 

Perdagangan 

18 

3 

22 

10 

2 

12 

 

Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga merupakan 

banyaknya anggota keluarga yang biaya hidupnya 

ditanggung oleh kepala keluarga. Besarnya tanggungan 

keluarga anggota UPKD akan menyebabkan besarnya 

beban ekonomi yang harus ditanggung oleh anggota 

UPKD. Semakin besar jumlah tanggungan keluarga maka 

semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan akan 

konsumsi. Adapun gambara tentang tanggungan keluarga 

anggota UPKD dapat dilihat pada Tabel VII. 

 

 
Tabel VII. Jumlah Tanggungan Anggota UPKD di Bengkulu 

Utara 

Katergori Tanggungan  

(jiwa) 

Interval Rerata %-

tase 

(%) 

Banyak 

Sedang 

Sedikit 

> 3 

2 – 3  

< 2 

 

0 – 6 

 

 

3 

26 

68 

6 

Jumlah    100 

 

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa rata-rata jumlah 

tanggungan keluarga di daerah penelitian adalah sebanyak 

3 orang. Persentase jumlah anggota keluarga terbesar 

antara 2 sampai 3 orang adalah sebesar 68 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa umumnya jumlah 

rata-rata anggota keluarga di daerah penelitian relatif 

sedang atau dengan kata lain anggota UPKD memiliki 

anggota keluarga yang tidak terlalu banyak. 

 

Pendapatan Anggota UPKD 

Pendapatan anggota UPKD di Kabupaten Bengkulu 

Utara dapat dilihat pada Tabel  VIII di bawah ini. 

 
Tabel VIII. Pendapatan Anggota UPKD di Bengkulu Utara 

Jenis 

Pekerjaan 

Total 

(Rp/bln) 

Rata-rata 

(Rp/bln) 

Pertanian 

Jasa 

Perdagangan 

276.334.90

0 

32.824.000 

35.300.000 

1.535.193,89 

182.355,60 

197.206,70 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata 

pendapatan nasabah UPKD yang mempunyai pekerjaan 

dibidang pertanian mempunyai pendapatan sebesar Rp. 

1.535.193,89. Sedangkan untuk nasabah yang mempunyai 

pekerjaan dibidang jasa hanya mempunyai rata-rata 

penghasilan sebesar Rp. 182.355,6 dan untuk bidang 

perdagangan rata-rata mempunyai pendapatan sebesar  

Rp. 197.206,70. 

 

Lama Keanggotaan UPKD 

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa berdasarkan 

lamanya menjadi angota UPKD dapat disimpulkan bahwa 

sebanyak 48 persen anggota UPKD telah menjadi anggota 

UPKD selama 3-4 tahun atau masuk dalam kategori 

sedang, sebanyak 27 persen anggota UPKD telah menjadi 

anggota selama > 4 tahun atau masuk dalam kategori 

lama. Untuk anggota UPKD yang menjadi anggota < 3 

tahun  atau masuk dalam kategori baru adalah sebesar 25 

persen.  
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Tabel IX. Lama Keanggotaan  UPKD di Bengkulu Utara 

Kategori Lama  

Keanggotaan 

 (tahun) 

Interval Rerata %-

tase 

 

(%) 

Lama 

Sedang 

Baru 

> 4 

3 – 4 

< 3 

1 - 7 3, 478 27 

48 

25 

Jumlah    100 

B.  Analisis Tingkat Kesehatan UPKD 

Untuk melihat adanya pengaruh dari selesainya 

pendampingan oleh BRDP terhadap UPKD maka dalam 

penelitian ini menggunakan indikator pengukuran yang 

sama seperti saat BRDP melakukan pengukuran tingkat 

kesehatan UPKD. Dengan menggunakan tiga indikator 

yang mempunyai total 34 pertanyaan maka setelah BRDP 

usai diperoleh data yang dapat dilihat pada Tabel X. 

 
Tabel X . Hasil Analisis Indikator untuk mengukur Tingkat 

Kesehatan UPKD 

No Nama UPKD 
Orgnsi 

(%) 

Pengel.  

Dana & 

Pinjaman 

(%) 

Adm. 

Keu 

(%) 

1 Bina Usaha  73.64% 40.91% 73.33% 

2 Selolong Makmur 50.91% 36.82% 86.67% 

3 Tunas Subur 57.27% 48.64% 60.00% 

4 Ginde Sakti  63.64% 48.64% 60.00% 

5 Harapan Maju 63.64% 47.73% 93.33% 

6 Bina Mandiri 63.64% 46.36% 80.00% 

Rata-Rata 62.12% 44.85% 75.56% 

 

Pada indikator organisasi dapat dijelaskan bahwa 

setelah BRDP selesai rata-rata indikator organisasi 62,12 

persen angka ini cukup tinggi. Menunjukkan bahwa 

pendampingan yang dilakukan oleh BRDP cukup 

berhasil. UPKD Bina Usaha mendapatkan persentase 

tertinggi yaitu 73,64 persen yang berarti bahwa 

pengetahuan pengurus dalam menjalankan organisasi 

UPKD seperti menentukan perangkat organisasi UPKD, 

kesesuaian fungsi yang dijalankan oleh pengurus dan 

kelengkapan organisasi lainnya dipahami oleh pengurus 

UPKD tersebut walaupun sudah tidak ada lagi 

pendampingan seperti saat proyek BRDP berlangsung. 

Indikator  pengelolaan dana dan pinjaman 

menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun proposal 

permohonan pinjaman anggota kepada UPKD dan 

bagaimana kemampuan UPKD dalam mengelola modal 

yang ada pada UPKD. Berdasarkan hasil pengolahan data 

yang telah dilakukan diperoleh persentase  rata-rata 

sebesar 44,85 persen yang berarti rendah dan hal ini 

menunjukkan bahwa setelah proyek BRDP selesai, 

pengelolaan dana dan pinjaman mengalami penurunan, 

karena pada saat proyek BRDP berlangsung UPKD di 

Kabupaten Bengkulu Utara rata-rata mempunyai 

persentase lebih dari 90 persen, karena apabila tidak 

mencapai angka tersebut UPKD tidak akan mendapatkan 

tambahan modal yang mencapai angka maksimal sebesar 

200 juta rupiah. Akan tetapi setelah UPKD berakhir 

banyak UPKD yang tidak lagi mampu mengelola 

keuangan UPKD, masalah yang biasanya dihadapi oleh 

pengurus UPKD adalah adanya pemahaman yang keliru 

oleh masyarakat atau nasabah UPKD yang berkeyakinan 

bahwa dana yang berasal dari BRDP adalah hibah atau 

hadiah yang tidak akan dikembalikan oleh UPKD kepada 

BRDP lagi. Sehingga, ada sebagian masyarakat yang 

tidak membayar pinjaman UPKD sesuai jadwal yang 

telah ditentukan dan akibatnya modal UPKD tidak 

bertambah bahkan berkurang. 

Sedangkan untuk indikator administrasi keuangan 

masih mempunyai persentase yang tinggi yaitu 75,56 

persen walaupun BRDP telah selesai. Hal ini berarti 

bahwa pengurus UPKD masih menerapkan ketentuan 

administrasi yang mereka dapatkan pada saat proyek 

BRDP masih berlangsung seperti pencatatan kas dan 

pinjaman yang dikeluarkan oleh UPKD. 

 
Tabel XI. Hasil Analisis Tingkat Kesehatan UPKD Setelah 

Proyek BRDP 

N

o 
Nama UPKD 

Tingkat Kesehatan UPKD 

Selama Proyek Pasca Proyek 

1 Bina Usaha  Sehat Tidak Sehat 

2 

Selolong 

Makmur 
Cukup Sehat 

Sangat Tdk 

Sehat 

3 Tunas Subur  Sehat Tidak Sehat 

4 Ginde Sakti  

Sangat Tdk 

Sehat 
Tidak Sehat 

5 Harapan Maju Tidak Sehat Tidak Sehat 

6 Bina Mandiri Sangat Sehat Tidak Sehat 

                

Setelah dilakukannya pengukuran tingkat kesehatan 

UPKD dengan menggunakan indikator pada Tabel 10 

akan dapat dilihat juga tingkat kesehatan UPKD setelah 

proyek BRDP yang tersedia pada Tabel 11. UPKD Bina 

Mandiri merupakan UPKD yang mengalami perubahan 

tingkat kesehatan yang signifikan karena pada saat BRDP 

selesai UPKD ini berada pada tingkat sangat sehat namun 

saat dilakukan survai UPKD ini mendapatkan hasil tidak 

sehat. Dilihat dari hasil persentase indikator pengukuran 

yang diambil terlihat bahwa UPKD Bina Mandiri 

mempunyai masalah pada pengelolaan dana dan 

pinjaman. Keadaan ini lebih menegaskan bahwa UPKD 

masih membutuhkan pendampingan seperti pada saat 

proyek BRDP berlangsung. 

Secara umum dapat disimpulkan pengukuran tingkat 

kesehatan UPKD setelah proyek BRDP selesai dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Perbandingan Tingkat Kesehatan 

Kelembagaan UPKD saat BRDP selama dan Setelah Proyek 
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Pada gambar grafik di atas terlihat jelas bahwa telah 

berakhirnya proyek BRDP  membawa pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat kesehatan UPKD di 

Kabupaten Bengkulu Utara. Tiga tingkat kesehatan yaitu 

Sangat Sehat (SS), Sehat (S), dan Cukup Sehat (CS) sama 

sekali tidak ada UPKD atau bernilai 0 setelah proyek 

BRDP usai sedangkan pada tingkat Tidak Sehat (TS) 

mengalami peningkatan yaitu dari 1 UPKD menjadi 5 

UPKD setelah proyek BRDP usai. Sedangkan untuk 

tingkat Sangat Tidak Sehat (STS) jumlahnya tetap yaitu 

satu UPKD. Berdasarkan keadaan di atas dapat 

disimpulkan bahwa UPKD masih membutuhkan 

pendampingan seperti yang di peroleh saat proyek BRDP 

masih berlangsung.  

Salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam 

tingkat kesehatan UPKD, terutama dalam pengelolaan 

dana pinjaman adalah tingkat pengembalian dari 

pinjaman nasabah. Selama proyek BRDP, tingkat 

pengembalian pinjaman nasabah rata-rata mencapai 

87,5% (Bappeda, 2005), tetapi setelah BRDP tingkat 

pengembalian nasabah hanya sekitar 53,15%. Tingkat 

pengembalian ini juga sangat mempengaruhi kinerja 

organisasi, yang didanai secara mandiri dari keuntungan 

pengelolaan dana bergulir, Dengan pengembalian yang 

rendah, maka tidak tertutup kemungkinan alokasi dana 

bergulir yang justru digunakan untuk membiayai aktivitas 

organisasi. 

Faktor lain yang mempengaruhi kesehatan UPKD adalah 

keberadaan fasilitator, sebagai orang luar dan pihak ketiga 

di antara lembaga UPKD dan nasabah. Selama ada 

fasilitator, aktivitas kelembagaan dan keuangan UPKD 

berjalan dengan baik, namun setelah tidak ada fasilitator 

pasca BRDP, aktivitas kelembagaan dan keuangan UPKD 

menurun secara signifikan. Ini berarti, bahwa keberadaan 

pihak luar sebagai fasilitator dapat menggerakkan 

pengurus UPKD dan nasabah untuk secara bersama-sama 

berpartisipasi dengan baik terhadap aktivitas lembaga 

UPKD.  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang 

dapat dirumuskan adalah tingkat kesehatan UPKD yang 

pada saat BRDP berakhir berada dalam kategori sangat 

sehat, sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat pada saat 

ini berada dalam kategori tidak sehat, dan UPKD yang 

pada saat BRDP berakhir berada dalam kategori cukup 

sehat pada saat ini berada dalam kategori sangat tidak 

sehat. Umumnya pengelolaan UPKD masih cukup bagus 

dari aspek organisasi dan administrasi keuangan, tetapi 

tidak bagus dalam pengelolaan dana dan pinjaman. 

B. Saran 

UPKD merupakan asset berharga yang dimiliki oleh 

Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten 

Bengkulu Utara. Dalam sejarah perjalanannya, UPKD 

selama proyek BDRP telah menunjukkan kesehatan yang 

baik, tentu dengan manfaat yang baik pula bagi 

masyarakat (nasabah). Setelah proyek, aktivitas organisasi 

menurun signifikan yang mempengaruhi kesehatan 

kelembagaan. Untuk itu, diperlukan intervensi pemerintah 

daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten sehingga 

UPKD kembali “berjaya” menjadi salah satu sumber 

modal bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas 

ekonominya. 
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