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“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 

dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas 

sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih 

baik dari apa yang mereka kumpulkan” 

(QS. Az-Zukhuf (43):32) 
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ABSTRAK 

 

Para pelaku UMKM di Indonesia saat ini masih banyak 

menghadapi permasalahan dalam hal mengakses modal. Untuk 

membantu mengatasi persoalan ini, Pos Keadilan Peduli Umat 

(PKPU) yang merupakan lembaga kemanusiaan mempunyai 

program yang bertujuan untuk peminjaman modal untuk UMKM 

melalui program Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat (KUMM). 

Penelitian inu bermaksud untuk mengetahui lebih jauh tentang 

program KUMM yang dibina oleh PKPU Cabang Semarang,  

dampak dari program pemberdayaan usaha mikro tersebut terhadap 

ekonomi masyarakat kota Semarang, dan program tersebut dilihat 

dari perspektif ekonomi Islam.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data 

dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang 

diperoleh melalui wawancara langsung kepada pengurus PKPU 

(Pos Keadilan Peduli Umat) Cabang Semarang dan beberapa 

masyarakat yang menjadi anggota program, dan sumber-sumber 

lain yang menunjang penelitian. Data-data yang sudah terkumpul 

kemudian dianalisis dari mulai reduksi data (reduction), penyajian 

data (display), dan conclusion drawing/verification. 

Dari penelitian ini dihasilkan temuan sebagai berikut. 

Pertama, PKPU Cabang Semarang dalam memberdayakan usaha 

mikro memiliki program KUMM (Kelompok Usaha Mandiri 

Masyarakat) berupa peminjaman modal bergulir selama 10 bulan. 

Dalam program KUMM ini, pada tahun 2015 terdapat 5 kelompok 

yang dibina oleh PKPU Cabang Semarang. Tetapi dalam 

perkembangannya hanya 2 kelompok yang bertahan, sedangkan 2 

kelompok membubarkan diri karena usahanya masih belum 

berkembang atau stagnan dengan alasan peminjaman modal yang 

diberikan relatif sedikit dan sistem pengelolaan modal yang 

anggota terapkan kurang baik. 

Kedua, dampak program KUMM terhadap pemberdayaan 

ekonomi masyarakat kota Semarang belum maksimal. Hal ini dapat 
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dilihat dari prosentase peningkatan penghasilan anggota pada 2 

kelompok yang masih aktif selama 10 bulan setelah mendapatkan 

modal. Anggota yang penghasilannya meningkat sebesar 100% 

berjumlah 5 anggota. Anggota yang peningkatan penghasilannya 

sebesar 50% sebanyak 8 anggota. Sedangkan anggota yang 

peningkatan penghasilannya sebesar 15% sebanyak 7 anggota. 

Kurangnya peningkatan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman 

anggota tentang sistem pembukuan keuangan dan tidak bisa 

membedakan antara uang hasil dagang dan uang pribadi sehingga 

peningkatan penghasilan setiap anggota menjadi kurang maksimal.  

Ketiga, Program KUMM dilihat dari perspektif ekonomi 

Islam sudah tepat. Dalam hal pendistribusian sudah sesuai dengan 

golongan penerima zakat, dan secara sistem peminjaman modal 

sesuai dengan sistem akad al-Qardh yang berpedoman pada Fatwa 

DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh.  

 

Kata Kunci : Pemberdayaan, Usaha Mikro, PKPU Cabang 

Semarang 
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