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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perekonomian Indonesia merupakan manifestasi dari bentuk ekonomi 

kerakyatan yang mayoritas berkonsentrasi pada aktivitas ekonomi 

masyarakat kelas menengah ke bawah. Peran dari sektor rural pada 

perekonomian Indonesia sangat krusial dan mendominasi, berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 tentang katogori Ekonomi 

masyarakat Indonesia 78% diisi oleh masyarakat kelas menengah ke 

bawah.1 Pada triwulan IV tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia 

tercatat sebesar 4,95 persen sepanjang tahun, dan angka tersebut didominasi 

oleh aktivitas sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Secara 

keseluruhan, konsumsi rumah tangga terkontraksi sebesar 2.63%. 

Pertumbuhan investasi juga membaik pada triwulan IV 2020, dari -6,48% 

year over year (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi -6,15% (yoy), 

sehingga secara keseluruhan tahun mengalami kontraksi sebesar 4,95%. 

Sementara itu, net ekspor tercatat positif ditopang perbaikan kinerja ekspor 

sejalan dengan perbaikan kinerja perekonomian di beberapa negara tujuan 

ekspor di tengah masih terbatasnya kinerja impor. 2 

 
1 BPS. 2019. Kategorisasi Ekonomi Indonesia berdasarkan Pendapatan 2019 (Ketimpangan 

Ekonomi di Indonesia). Jakarta: Tanpa Penerbit. 
2 Data Bank Indonesia 2020, “Pertumbuhan Ekonomi RI 2020”, dalam 
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-  (24 Juli 2020). 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-
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Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan 

dengan Peran krusial sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

yang terkonsentrasi pada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Peran 

masyarakat menengah ke bawah atau dalam hal ini sektor UMKM juga tidak 

dapat dipandang sebelah mata karena mayoritas perekonomian RI bertumpu 

kepada sektor tersebut. Data Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2018, 

mencatat jumlah pangsa pasar UMKM mencapai 99,99 persen dengan jumlah 

keseluruan 62 juta unit pelaku usaha di Indonesia3. Data dari Kementerian 

Koperasi dan UKM RI juga membuktikan pernyataan yang selaras, bahwa 

UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 

sebesar 60,34 persen, di saat yang bersamaan juga menyerap tenaga kerja 

sebanyak 97 persen, penyerapan nilai ekspor sebesar 14,17 persen, dan nilai 

investasi sebesar 58,18 persen.4 Selama pandemi Covid-19, pemerintah 

menggenjot bantuan UMKM di daerah karena sektor tersebut diharapkan 

dapat memiliki sense of sustainability dan independensi hingga urgensi, 

mengingat kategorisasi masyarakat pada sektor rural memiliki kapasitas 

untuk memproduksi kebutuhan sendiri dan tidak tergantung kepada sektor 

lain layaknya sektor perkantoran di area urban. Oleh karena itu, selama 

pandemi, masyarakat bergantung kepada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan 

social walfare sehingga membuat pemerintah Indonesia kewalahan 

 
3 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Perkembangan Data 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018, dalam 

www.kemenkopukm.go.id (24 July 2020). 
4 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Perkembangan Data 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018, dalam 

www.kemenkopukm.go.id (24 July 2020). 

http://www.kemenkopukm.go.id/
http://www.kemenkopukm.go.id/
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menghadapi penanganan ekonomi pra-pandemi Covid-19 di Indonesia, karena 

faktanya mayoritas masyarakat ekonomi Indonesia memang bertumpu di 

sektor UMKM dan didominasi oleh ekonomi kelas menegah ke bawah.  

Pada sektor rural sendiri, terutama pergerakan ekonomi melalui 

sektor UMKM sangat bergantung kepada ketersediaan modal. Ketersedian 

modal berbanding lurus dengan efektifitas pelaksaan suatu usaha bisnis. 

Kendala di lapangan yang dihadapi oleh mayoritas pelaku usaha UMKM 

yang digerakkan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah adalah 

kendala ketersediaan modal. Berdasarkan jurnal Ekonomi dan Bisnis yang 

ditulis oleh Baihaqi dan Syardiansyah tentang efektifitas pemberian modal 

usaha secara konsisten dapat secara positif mempengaruhi suatu usaha 

bisnis serta pendapatan.5 Aspek permodalan merupakan hal yang sangat 

krusial dalam peningkatan kualitas bisnis. Terkendalanya modal atau 

keterbatasan modal menjadi alasan penting mengapa suatu usaha tidak 

dapat berjalan dengan baik dan dapat berpotensi membatasi ruang gerak 

dari perjalanan suatu bisnis. Oleh karena itu, keberadaan entitas pemberi 

modal dalam skala mikro sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil 

menengah dalam membesarkan ruang gerak bisnisnya.6 Kehadiran dari 

lembaga penyedia modal tidak serta merta hanya dalam pemberian modal 

usaha, namun juga memastikan perwujudan pengembangan dari penerima 

 
5 Baiqahi dan Syardiansyah, “Efektifitas Pemberian Modal Usaha Bergulir DP3AKB pada 

Kelompok Usaha Perempuan Miskin di Kabupaten Aceh Timur” Jurnal Samudra Ekonomi dan 

Bisnis, Vol. 10 Nomer 2, (2019), 121-122. 

6 Nur Amanah dkk, “Analisis Perbandingan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) Sebelum dan Sesuah Mendapatkan Pembiayaan Mikro Melalui Program Mekaar 

Syariahdi Wilayah Cakung”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Krisnadwipayana, 8 (2021), 

1-15.  
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modal usaha dalam bentuk peningkatan skill bisnis, perwujudan 

pemberantasan dan penanggulangan kemiskinan, sehingga aspek 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terwujud dengan baik. Salah 

satu lembaga penyedia modal dengan skala kecil di tengah masyarakat 

adalah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), badan usaha milik 

negara yang bertumpu kepada sektor jasa keuangan non-bank guna 

memberikan stimulus modal dalam skala kecil kepada masyarakat 

ekonomi menengah ke bawah. 

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau dapat disingkat 

PT. PNM merupakan badan usaha milik negara yang didirikan pada tahun 

1999 dengan 100 persen kepemilikan oleh Pemerintah RI. Peran PT. PNM 

di tengah masyarakat adalah sebagai lembaga keuangan non-bank dengan 

penawaran jasa keuangan guna membina ekonomi keluarga sejahtera. 

Target pembinaan dalam pelaksanaan program yang diusung PT. PNM 

merupakan masyarakat menengah ke bawah dengan konsentrasi 

masyarakat ekonomi pra-sejahtera hingga sejahtera melalui stimulus 

pemberian modal usaha ekonomi masyarakat. PT. Permodalan Nasional 

Madani (Persero) sebagai lembaga penyedia modal skala mikro hadir di 

tengah masyarakat sebagai solusi terkait permasalahan keterbatasan modal 

dalam melakukan usaha bisnis guna melaksanakan kegiatan ekonomi. 

Kehadiran PT. PNM dalam memberikan akses pendanaan, baik melalui 

pinjaman atau pembiayaan modal dalam usaha skala mikro maupun 

pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha kepada UMKM 
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diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam mengakselerasi ekonomi 

keluarga atau bahkan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi RI. PT 

Permodalan Nasional Madani (Persero) hadir melalui salah satu program 

unggulan yaitu Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah. 

Program Mekaar Syariah merupakan layanan pembiayaan oleh PT. PNM 

yang diluncurkan pada tahun 2015 untuk Pilot Project ditahun 2016 

dengan target nasabah keluarga (wanita) pra sejahtera yang tidak memiliki 

modal untuk membuka usaha maupun modal untuk mengembangkan 

usaha dengan penyertaan pendampingan usaha. 7 

Melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) 

Syariah, PT. PNM memfokus targetkan masyarakat ekonomi kalangan 

menengah ke bawah serta keluarga pra-sejahtera dalam hal pemberian 

modal usaha, sehingga kelas ekonomi masyarakat tersebut dapat 

diberdayakan dengan layak hingga memiliki self-urgency dalam kontribusi 

pertumbuhan ekonomi RI. Manfaat lain dari kehadiran program Mekaar 

Syariah di masyarakat adalah terciptanya keberlangsungan (sustainability) 

kekuatan ekonomi umat mengingat semangat awal pendirian dari PT. 

PNM pada tahun 1999 adalah empowering ekonomi masyarakat menengah 

ke bawah dalam hal business capital support, sebuah langkah awal yang 

baik mengingat kategorisasi ekonomi masyarakat Indonesia mayoritas 

bertumpu pada sektor UMKM. 

 
7 Annual Report PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020, dalam 

https://www.pnm.co.id/attachments/annual-reports (24 July 2020). 

https://www.pnm.co.id/attachments/annual-reports
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Program PT. PNM Mekaar Syariah dilengkapi dengan penyertaan 

pendampingan usaha serta pelayanan secara berkelompok. Kini, PNM 

Mekaar Syariah tersebar dalam 2.668 Kantor Layanan, dengan cakupan 

wilayah di 4.450 Kecamatan dan 439 Kabupaten/kota. Penyaluran 

pembiayaan PNM Mekaar Syariah juga didukung dengan adanya 

perluasan jangkauan layanan dan adanya peningkatan penyaluran 

pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Plus (PNM Mekaar Syariah Naik 

Kelas). Manajemen PT. PNM tetap mengedepankan unsur kehati-hatian 

dan tetap prudent dalam penyaluran sehingga aset produktif dapat tumbuh 

optimal baik secara produktif tidak hanya dari kuantitas tapi juga dari sisi 

kualitas.8 Hal tersebut membuat kehadiran PT. PNM di masyarakat 

menjadi sangat krusial, karena Peran PT. PNM memberikan stimulus dan 

kesempatan kepada UMKM, dalam hal ini masyarakat pra-sejahtera dalam 

menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga eksistensi PT. PNM semakin 

menunjukkan arah yang lebih baik kedepannya mengingat masyarakat 

bergantung kepada program-proram seperti Mekaar Syariah yang 

ditawarkan oleh PNM dan diterima dengan sangat baik di masyarakat 

ekonomi kelas menengah ke bawah. 

Pada annual report 2020, PT. PNM mencatat total nasabah produk 

Mekaar Syariah mencapai 7.802.806 nasabah, dan pembiayaan PNM 

Mekaar Syariah pada tahun 2020 meningkat sebesar 25,36 persen.9 Hal 

 
8 Annual Report PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020, dalam 

https://www.pnm.co.id/attachments/annual-reports (24 July 2020). 
9 Annual Report PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020, dalam 

https://www.pnm.co.id/attachments/annual-reports (24 July 2020). 

https://www.pnm.co.id/attachments/annual-reports
https://www.pnm.co.id/attachments/annual-reports
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tersebut membuat PT PNM menjadi entitas non-bank pertama paling 

terkemuka dalam hal pembiayaan modal usaha masyarakat kelas 

menengah ke bawah. Program Mekaar Syariah PT. Program-progam PT. 

PNM seperti Mekaar Syariah saat ini telah tersebar di hampir seluruh 34 

Provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat. 

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang 

memiliki nasabah produk Makaar Syariah terbesar, mengingat kategorisasi 

masyarakat ekonomi Provinsi Sumatera Barat juga bertumpu pada sektor 

UMKM yang membutuhkan suntikan modal skala kecil hingga besar. 

Berdasarkan pemaparan dari Kepala Cabang Kantor PNM Provinsi 

Sumatera Barat melalui Surat Kabar Antara News mengatakan bahwa 

untuk produk Mekaar Syariah PNM sendiri, terhitung semenjak tahun 

2018 hingga bulan Juni 2021 total pinjaman dari nasabah tercatat sebesar 

Rp.22, 50 triliun.10 Jumlah yang relatif besar untuk ukuran Provinsi 

Sumatera Barat yang belum sampai satu dekade keberadaan produk 

Mekaar Syariah di wilayah tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 
10 Ade Irma Junida, “Asrindo Syariah Perkuat Kerjasama Penjaminan Produk Mekaar 

SyariahPNM”, Antara News, (29 September 2021), 2.  
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Gambar 1.1 

Jumlah Nasabah Program Mekaar Syariah Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2020-2021 
 
Cabang 

 
KabupatenKota 

 
Jumlah Nasabah 

M.AKBR- Akabiluru KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 1.427 

M.BASO- Baso KABUPATEN AGAM 4.014 

M.BTKP- Batang Kapas KABUPATEN PESISIR SELATAN 3.321 

M.BTNI- Batang Anai KABUPATEN PADANG PARIAMAN 349 

M.BUGS- Bungus KOTA PADANG 2.032 

M.DAKT- Dua Koto KABUPATEN PASAMAN 3.235 

M.EMLG- 2 X 11 Enam Lingkung KABUPATEN PADANG PARIAMAN 150 

M.GGAK- Guguak KABUPATEN PADANG PARIAMAN 1.522 

M.GNTH- Gunung Tuleh KABUPATEN PASAMAN BARAT 3.459 

M.GNTL- Gunung Talang KABUPATEN SOLOK 4.295 

M.HLBN- Lareh Sago Halaban KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 3.702 

M.HRAU- Harau KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 3.479 

M.JRA2- Iv Jurai 2 KABUPATEN PESISIR SELATAN 2.645 

M.JRAI- IV Jurai KABUPATEN PESISIR SELATAN 2.732 

M.KMBU- Kamang Baru KABUPATEN SIJUNJUNG 900 

M.KNL2- Kinali 2 KABUPATEN PASAMAN BARAT 2.436 

M.KNLI- Kinali KABUPATEN PASAMAN BARAT 3.556 

M.KOTO- Iv Koto KABUPATEN AGAM 1.966 

M.KRJI- Kuranji KOTA PADANG 2.741 

M.KTBR- Koto Baru KABUPATEN DHARMASRAYA 2.646 

M.KTGH- Koto Tangah KOTA PADANG 3.260 

M.KTTR- Koto XI Tarusan KABUPATEN PESISIR SELATAN 1.958 

M.LBAG- Lubuk Alung KABUPATEN PADANG PARIAMAN 4.579 

M.LBBG- Lubuk Begalung KOTA PADANG 2.995 

M.LBBS- Lubuk Basung KABUPATEN AGAM 3.221 

M.LBKL- Lubuk Kilangan KOTA PADANG 3.345 

M.LBMT- Lembah Malintang KABUPATEN PASAMAN BARAT 4.134 

M.LBS2- Lubuk Basung 2 KABUPATEN AGAM 3.301 

M.LGMT- Lembah Gumanti KABUPATEN SOLOK 4.426 

M.LSBG- Linggo Sari Baganti KABUPATEN PESISIR SELATAN 2.602 

M.LYS2- Lengayang Sutera 2 KABUPATEN PESISIR SELATAN 2.398 

M.LYST- Lengayang Sutera KABUPATEN PESISIR SELATAN 2.956 

M.MRAO- Rao KABUPATEN PASAMAN 2.657 

M.NGLO- Nanggalo KOTA PADANG 2.615 

M.PAUH- Pauh KOTA PADANG 2.054 

M.PCSL- Pancung Soal/Airpura KABUPATEN PESISIR SELATAN 2.447 

M.PDPJ- Padang Panjang KOTA PADANG PANJANG 3.504 

M.PDSL- Padang Selatan KOTA PADANG 3.068 

M.PDTR- Padang Timur KOTA PADANG 2.018 

M.PRTA- Pariaman Utara KOTA PARIAMAN 2.039 

M.PUJG- Pulau Punjung KABUPATEN DHARMASRAYA 3.702 

M.PYBR- Payakumbuh Barat KOTA PAYAKUMBUH 3.197 

M.PYBU- Payakumbuh Utara KOTA PAYAKUMBUH 2.292 

M.RNPS- Ranah Pesisir KABUPATEN PESISIR SELATAN 4.093 

M.SGIR- Sangir KABUPATEN SOLOK SELATAN 2.832 

M.SGLM- Sungai Limau KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2.311 

M.SGPG- Sungai Pagu KABUPATEN SOLOK SELATAN 2.922 

M.SGRB- Sungai Rumbai KABUPATEN DHARMASRAYA 1.728 

M.SGTB- Sungai Tarab KABUPATEN TANAH DATAR 4.089 

M.SJJG- Sijunjung KABUPATEN SIJUNJUNG 2.884 

M.SPTP- Simpang Empat Pasaman KABUPATEN PASAMAN BARAT 3.428 

M.TJHR- Tanjung Harapan KOTA SOLOK 3.310 

M.TJRY- Tanjung Raya KABUPATEN AGAM 3.043 

M.TPAN- Tapan KABUPATEN PESISIR SELATAN 3.850 

 Sumber: Annual Report PT PNM 2020 
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Berdasarkan data tabel 1.1 diatas, total nasabah produk Mekaar 

Syariah PT. PNM tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat mencapai angka 

145.101 nasabah, dengan rincian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 

mengisi 20 persen dari total keseluruhan nasabah Mekaar Syariah di 

Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Airpura merupakan kecamatan yang 

baru dimekarkan dengan kecamatan induk sebelumnya, Pancung Soal. 

Total nasabah Program Mekaar Syariah PT. PNM di Kecamatan Airpura 

sendiri telah mencapai total 2.447,11 artinya sebanyak 14 persen 

masyarakat di Airpura merupakan nasabah program Mekaar Syariah PT. 

PNM. Jumlah nasabah yang terbilang cukup banyak untuk wilayah 

Kecamatan Airpura yang baru saja dimekarkan, hal tersebut merupakan 

indikasi positif akan minat masyarakat terhadap program Mekaar Syariah 

mengingat komposisi masyarakat di Kecamatan Airpura bertumpu pada 

sektor UMKM dan masyarakat ekonomi kelas menegah ke bawah.  

Kategorisasi ekonomi masyarakat Kecamatan Airpura berdasarkan 

pekerjaan didominasi oleh masyarakat ekonomi kelas menegah ke bawah 

yang berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan dengan rata-rata 

pengeluaran perbulan sebesar Rp. 989,983. Persentase penduduk yang 

bekerja di sektor tersebut tahun 2018 adalah sebanyak 44,64 persen,  

sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 44,53 

persen. Sektor yang menjadi lapangan kerja utama penduduk berikutnya 

adalah perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebesar 25,62 

 
11 Annual Report PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020, dalam 

https://www.pnm.co.id/attachments/annual-reports (24 July 2020). 

https://www.pnm.co.id/attachments/annual-reports
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persen, jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 14,18 persen, 

lainnya sebesar 9,69 persen, serta industri pengolahan sebesar 5,89 

persen.12 Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat di Pesisir 

Selatan didominasi oleh kelas ekonomi menengah ke bawah. 

Desa Transad merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk 

terbanyak di kecamatan Airpura dan termasuk Desa yang heterogen di 

kecamatan Airpura karena terjadinya pembauran antara suku Jawa dan 

Minangkabau dalam satu wilayah yang disebut Transad. Menurut data 

Kantor Cabang PNM Kecamatan Airpura, Desa Transad merupakan desa 

dengan nasabah Mekaar Syariah tertinggi antusiasme-nya, mengingat 

hampir pada setiap periode bulan terdapat peningkatan jumlah nasabah di 

Desa Transad yang memilih bergabung bersama program Mekaar Syariah. 

Disamping itu, kategorisasi ekonomi masyarakat di Desa Transad juga 

didominasi oleh pekerja sektor perkebunan dan pertanian yang dapat 

ditemukan dalam bentuk usaha kecil dan mikro hingga menengah dalam 

kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, keberadaan penyedia modal skala 

kecil seperti yang ditawarkan oleh PNM Mekaar Syariah merupakan 

sebuah angin segar bagi masyarakat terkhususnya masyarakat desa 

Transad. 

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa 

telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur 

 
12 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, “Statistik Daerah 2019”, dalam 

https://pesselkab.bps.go.id/ (24 July 2020). 

https://pesselkab.bps.go.id/
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dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.13 

Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup 

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat telah terpenuhi kebutuhan 

pangan, sandang dan papan nya dengan baik artinya masyarakat tersebut 

dapat digolongkan sejahtera. Erat hubungannya kesejahteraan dengan 

jumlah penduduk miskin yang ada pada suatu daerah. Penduduk yang 

miskin, artinya berada dibawah batas garis kemiskinan. Di Indonesia batas 

tersebut diukur dengan nilai rupiah yang harus dikeluarkan oleh seseorang 

untuk memenuhi hidup minimumnya, baik itu kebutuhan untuk makanan 

maupun kebutuhan non-makanan. Kebutuhan makanan seperti beras, 

umbi-umbian, ikan dan sebagainya, sedangkan kebutuhan bukan makanan 

seperti kesehatan, pendidikan, transportasi.  

Menurut Tambunan yang sebagaimana dikutip oleh Rohman, garis 

kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS untuk mencukupi kebutuhan 

minimum apabila telah memenuhi energinya minimal 2.100 kilo kalori per 

hari, jika diukur dengan rupiah yaitu setara dengan Rp 7.000.14 Menurut 

WidiNia, tahapan kesejahteraan dapat dimulai dari ruang lingkup terkecil, 

yaitu keluarga. Tahapan tersebut dikategorikan berdasarkan; keluarga pra-

sejahtera, sejahtera tahap I, keluarga sejahtera tahap II, keluarga sejahtera 

 
13 Rosni, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar 

Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”. Jurnal Geografi, 9 (2017), 58-59. 
14 Raveno Hikmah Indah Nur Rohman, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kearifan 

Lokal di Pasar Kuna Lereng Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, UIN 

Walisongo, 2019, 13-21. 
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tahap III, dan keluarga sejahtera tahap III plus.15 Kesejahteraan masyarakat 

merupakan aspek yang harus ditingkatkan serta diupayakan dalam rangka 

memberantas rantai kemiskinan dan juga sebagai salah satu nawacita 

bangsa Indonesia untuk menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  

Salah satu hakikat dari penyelenggaraan pembangunan nasional 

adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping melakukan 

upaya perbaikan infrastuktur fisik dalam pembangunan Indonesia, 

perbaikan kesejahteraan merupakan suatu hal yang krusial untuk dapat 

diupayakan bersama melalui pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, 

kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, kemudahan dalam mengakses 

informasi, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan dan 

upaya pengentasan kemiskinan.16 Menurut Christanto, yang sebagaimana 

dikutip oleh Rohman, untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat 

dapat dilihat berdasarkan lima aspek yang menjadi tingkatan dalam 

mengukur keberhasilan pembangunan. Kelima aspek tersebut diantaranya 

aspek pangan, indeks pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan dan 

perumahan. Masyarakat dapat disebut sejahtera jika seluruh aspek diatas 

terpenuhi, karena seluruh aspek tersebut dapat menggambarkan tingkat 

 
15 WidiNia, Siti Kurnia, dkk. Pemberdayaan Masyarakat Marginal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), 197.  
16 Raveno Hikmah Indah Nur Rohman, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kearifan 

Lokal di Pasar Kuna Lereng Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, UIN 

Walisongo, 2019, 18-19. 
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kesejahteraan masyarakat suatu daerah.17 Selain dari perbaikan dalam 

aspek pangan, sandang dan papan, salah satu poin penentuan dalam 

keberhasilan pembangunan adalah terciptanya pemerataan pembangunan 

di seluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut juga berkaitan erat dengan 

kualitas penyelenggaraan pendidikan yang juga berkorelasi dengan indeks 

pembangunan manusia pada suatu daerah, sehingga aspek penigkatan 

kesejahteraan dari segi kualitas pendidikan juga sangat berperan. 

Peningkatan jumlah nasabah program Mekaar Syariah setiap 

tahunnya menunjukkan efek positif terhadap kehadiran PNM di tengah 

masyarakat. Peningkatan jumlah nasabah setiap tahun juga menunjukkan 

kepak sayap PNM dalam kontribusinya terhadap emprowing ekonomi 

kelas menegah ke bawah. Kemudian, minat warga akan program Mekaar 

Syariah yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah nasabah Mekaar 

Syariah, terutama di wilayah Kecamatan Airpura membuktikan 

keberhasilan dari layanan produk yang ditawarkan oleh PT. PNM. Proses 

selanjutnya adalah terkait pertanggung jawaban nasabah ketika 

memutuskan untuk bergabung mengikuti program Mekaar Syariah 

bersama PT. PNM. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab 

secara internal nasabah untuk mencapai tujuan tersendiri mengenai tingkat 

kesejahteraan ekonomi keluarga, hingga tanggung jawab nasabah dalam 

ketersediaan membayar biaya angguran (tanggung renteng) ketika telah 

memutuskan bergabung bersama Mekaar Syariah PT. PNM. Hal tersebut 

 
17 Raveno Hikmah Indah Nur Rohman, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kearifan 

Lokal di Pasar Kuna Lereng Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, UIN 

Walisongo, 2019, 19-21. 
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dapat terjawab melalui proses penelitian studi kasus yang akan penulis 

usung melalui penelitian lapangan dengan judul “Analisis Peran Produk 

Mekaar Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Keluarga Pra-

Sejahtera di Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus di 

Desa Transad)”.  

B. Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di 

atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, 

antara lain: 

1. Bagaimana peran Program Mekaar Syariah di PT. Permodalan Nasional 

Madani (Persero) terhadap kesejahteraan masyarakat keluarga pra-

sejahtera di wilayah Desa Transad Kecamatan Airpura? 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka tujuan penelian yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Menganalisis Peran Program Mekaar Syariah di PT. Permodalan 

Nasional Madani (Persero) terhadap keluarga pra-sejahtera di wilayah 

Kecamatan Airpura (studi kasus di Desa Transad). 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun dari penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan antara 

lain sebagai berikut: 
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1. Secara Praktisi 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam 

optimalisasi strategi pemberian modal sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). 

b. Bagi Nasabah 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi oleh nasabah Program 

Mekaar Syariah dalam pertimbangan mengambil keputusan untuk 

bergabung bersama PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). Untuk 

lebih lanjut, nasabah diharapkan memiliki referensi akademik sebagai 

alasan untuk memutuskan bergabung dengan Program Mekaar Syariah PT. 

Permodalan Nasional Madani (Persero). 

c. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah keilmuan 

Ekonomi Syariah terutama dalam pembahasan Peran Lembaga Keuangan 

non-bank di tengah masyarakat. 

 

 


