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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Didalam kehidupan ekonomi pada umumnya, manusia senantiasa berusaha untuk 

dapat memperbaiki tingkat kesejahteraannya dengan berbagai kegiatan usaha 

sesuai dengan bakat, keahlian, serta kemampuan masing-masing. Untuk dapat 

meningkatkan taraf hidupnya, manusia telah di hadapkan pada kenyataan adanya 

sumber-sumber faktor produksi yang terbatas dalam masyarakat, seperti modal, 

SDA, keahlian, dan sebagainya, yang merupakan input dalam usaha manusia 

untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sebelum keputusan diambil, maka harus di 

rencanakan kegiatan  yang akan dilaksanakan,  kemudian di perhitungkan 

berdasarkan pada perbandingan (ratio) antara manfaat yang diperoleh (benefit) 

dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan (cost) selama usaha tersebut 

berlangsung. 

 

Dalam hal memperlancar pembangunan daerah, pemerintah mengeluarkan dasar 

hukum untuk setiap pemerintah daerah yaitu  UU No 32 tahun 2004, dan 

mengeluarkan hak otomomi bagi setiap pemerintah daerah untuk mengatur 

daerahnya sendiri dengan mandiri dan mampu melaksanakan fungsi pemerintah. 
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Untuk dapat membantu dasar hukum tersebut pemerintah  juga menetapkan UU 

No 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dimana setiap pemerintah daerah diharuskan dapat 

memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang dimiliki 

oleh  setiap masing-masing daerah semaksimal mungkin sehingga dapat 

menghasilkan dan memberikan kesejahteraan masyarakat di daerah otonomi 

sendiri. 

 

Salah satu tujuan penting perencanaan ekonomi adalah untuk meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut berarti harus 

perlu meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat 

pendapatan, tabungan, dan investasi. Tetapi peningkatan laju pembentukan modal 

tersebut mengalami berbagai kesulitan, diantaranya kemiskinan masyarakat itu 

sendiri.  Tingkat tabungan yang rendah dikarenakan tingkat pendapatan yang 

rendah pula, akibatnya laju investasi rendah dan berpengaruh pada rendahnya 

modal dan produktivitas. 

 

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua 

pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini 

cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat 

pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan 

masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan 

akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan 

yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 
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Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan 

lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri 

dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang 

melibatkan unsur masyarakat, mulai dari persiapan, perencanaan partisipatif, 

pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan sosialisasi.  

 

Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian 

masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga 

mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan 

kemiskinan. 

 

Berdasarkan UU No.24 Tahun 2000, tentang memerangi kemiskinan dilakukan 

dengan tiga program, yakni: 

1) Pemenuhan secara merata kebutuhan pokok, seperti makanan, kesehatan 

dasar, pendidikan dasar, perumahan untuk keluaga masyarakat miskin di 

desa-desa. 

2) Pengembangan suatu kultur kewirausahaan diantara kaum miskin untuk 

membuat mereka lebih menjadi produktif secara ekonomis dan mandiri. 

3) Pengembangan suatu sistem jaminan sosial untuk melindungi anak-anak, 

orang tua, dan kaum  lemah secara fisik yang sangat rentan terhadap 

dinamika gejolak ekonomi-sosial. 

Keputusan  yang diambil dalam pengeluaran dari APBN untuk pembangunan 

selalu didominasi oleh kebijakan-kebijakan untuk  memerangi kemiskinan. 
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Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan  

merupakan salah satu diantara upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dilakukan karena penanggulangan 

kemiskinan tidak dapat dilakukan sepotong-sepotong. Dimana masyarakat bukan 

sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan,  dan juga aparat di 

kecamatan berpengaruh  dalam proses pembangunan. 

 

Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan 

pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan menjadi pilihan karena; 

efisiensi pembiayaan program dapat mudah dicapai, adanya partisipasi masyarakat 

untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan keterbatasan anggaran dan adanya 

pemihakan kaum miskin agar mereka terlibat dalam proses kegiatan. 

 

Dalam rangka penguatan kelembagaan, maka ada dua  unsur pokok yang harus 

diperhatikan yaitu kegietan kolektif diantara mereka, dan peraturan yang 

disepakati. Kegiatan kolektif adalah agregasi kegiatan bersama berkaitan dengan 

wujud hak untuk memiliki  tiap anggota masyarakat, berjalannya keterwakilan 

sebagai bagian mekanisme pemberian mandat oleh masyarakat dan menjelaskan 

batas kewenangan untuk mengukur manfaat dan biaya dari setiap pengambilan 

keputusan oleh masyarakat. peraturan yang disepakati adalah cara masyarakat 

untuk mampu mengurangi ketidakpastian, menjabarkan usaha keberhasilan, 

pedoman jalan keluar bagi masalah bersama, serta mengurangi adanya 

penyimpangan anggota-anggotanya. 
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Keberadaan lembaga pengelola di kecamatan/antar desa diperkuat secara  legal  

dalam bentuk Badan Kerjasama Antar Daerah sesuai  dengan PP No.27 tahun 

2005. Dengan ketentuan ini, UPK menjadi kuat dan jelas statusnya, terutama 

dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola pembangunan 

partisipatif antar desa kebijakan ini telah tertuang dalam paduan penataan 

kelembagaan yang telah disosialisasikan lewat workshop pengintegrasian dalam 

pembanguna reguler akhir tahun 2006  serta kebijakan tambahan Petunjuk Tenis  

Operasional PNPM mandiri Perdesaan. 

 

Kelembagaan yang kuat diharapkan mampu mengelola kegiatan secara lebih 

efisien, sehingga di harapkan meningkatkan kualitas pelaksanaan program-

program terkait.  Dalam rangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM), maka kegiatan ini diharapkan  mampu menjadi bukti kesiapan 

kelambagaan masyarakat. 

 

Tujuan umum dari pelaksaan PNPM Mandiri Perdesaan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, 

mempercepat penangulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan 

kelembagaan masyarakat dan aparat desa yang ditempuh melalui pemberan modal 

usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produtif dan membangun 

saran dan prasaran yang mendukung pembangunan di pedesaan.  

 

Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan patisipasi masyarakat dalam, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan usaha ekonomi masyarakat 

pedesaan  untuk:  
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a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat 

miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok 

masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses 

pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 

b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, 

representatif, dan akuntabel. 

c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada  

masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan 

penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor). 

d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, 

perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, 

dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya 

penanggulangan kemiskinan. 

e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas 

pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi 

kemiskinan di wilayahnya. 

f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan 

potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. 

g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi 

dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. 

 

Sedangkan  sasaran dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Perdesaan merupakan upaya meningkatkan pendapataan masyarakat.  

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 

merupakan kegiatan untuk mendukung kelanjutan Inpres No.5 tahun 1993 tentang 
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Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dirancang untuk pemerataan pembangunan 

daerah serta memerangi kemiskinan. 

 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 

merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK),  hal ini 

sesuai dengan peraturan pemerintah PP No.27 tahun 2005 tentang bidang-bidang 

yang dapat dikerjasamakan adalah peningkatan perekonomian masyarakat desa, 

peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemafaatan sumberdaya alam dan 

kelestarian lingkungan serta sosial budaya. Bidang-bidang ini selaras dengan 

kegiatan yang selama ini telah dilakukan melalui PPK atau PNPM Mandiri 

Perdesaan. 

 

Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan bersumber dari Angagaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah(APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). 

Pendanaan tersebut dilakukan melalui proses penyaluran dan pencairan dana. 

Semua proses yang terkait dengan penyaluran dan pencairan dana PNPM di 

tingkat kecamatan dikelola dan diadministrasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK). Sedangkan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian didesa 

dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Administrasi kegiatan 

dimaksut adalah administrasi kegiatan yang dimulai dari proses kegiatan, 

perencanaan, pemeliharaan, pengendalian kegiatan serta administrasi dan laporan 

keuangan. 

 
Pencairan danan bantuan PNPM dari pusat ke kecamatan Pekalongan sebesar Rp 

900.000.000,-  yang dialokasikan ke 10 desa di kecamatan Pekalongan.  Besar 

atau kecilnya dana bantuan untuk masing-masing desa ditentukan berdasarkan 
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usulan dari desa tersebut. Sedangkan peringkatnya ditentukan melalui 

Musyawarah Antar Desa (MAD). Peringkat desa atas dana bantuan PNPM 

ditentukan berdasarakan azas manfaat yang akan timbul dalam kegiatan PNPM, 

yang kemudian diperkuat dengan dukungan dari desa lain. 

 

Sesuai dengan hasil keputusan rapat forum Musyawarah Antar Desa Kecamatan 

Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yang diselenggarakan pada hari kamis, 

03 september 2009 menetapkan bahwa, dana bantuan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Realisasi peringkat dana bantuan PNPM-MP untuk masing-masing 

Desa di Kecamatan Pekalongan pada tahun 2009. 

Peringkat   Desa  Dana bantuan (Rp) Persentase (%) 

1 Wonosari  130.700.000,00 14.52 

2 Sidodadi  142.500.000,00 15.83 

3 Jojog  92.950.000,00 10.33 

4 Pekalongan  116.050.000,00 12.89 

5 Tulus Rejo 97.700.000,00 10.86 

6 Gondang Rejo  125.550.000,00 13.95 

7 Adi Rejo 124.550.000,00 13.84 

8 Siraman  15.000.000,00 1.67 

9 Kalibenig  20.000.000,00 2.22 

10 Gantiwarno  35.000.000,00 3.89 

 Jumlah 900.000.000,00 100.00 

Sumber: Kantor UPK 2009 

 

Pada tabel 1, menujukan bahwa peringkat pertama berada pada Desa Wonosari 

dengan dana bantuan sebesar Rp 130.700.000,00 atau 14.52%.  Sedangkan dana 

bantuan yang paling besar yaitu Rp 142.500.000,00 atau 15.83% pada Desa 

Sidodadi yang mempunyai peringkat ke dua setelah desa Wonosari. 
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Pelaksanaan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) didesa 

wonosari diarahkan pada  pembangunan sarana dan prasarana, dan untuk dana 

simpan pinjam kelompok perermpuan.  

 

Sesuai dengan hasil keputusan rapat forum Musyawarah Antar Desa Kecamatan 

Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yang diselenggarakan pada hari kamis, 

03 september 2009 menetapkan bahwa, jenis kegiatan dan dana bantuan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran 2009 pada Desa Wonosari 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2. Jenis kegiatan dan  Pengalokasian dana PNPM pada Desa Wonosari 

tahun 2009. 

Kegiatan Dimensi (cm) Jumlah Pembiayaan 

(Rp,000) 

Jenis Nama Panjang Lebar Unit Klompok PNPM Swadaya 

Sarana/ 

Prasarana 

Jalan 

Telford 

1.035.00 3.00 1  85.135 20.230 

Gorong-

Gorang 

Plat 

6.00 0.50 2   

Gorong-

Gorong 

Plat 

6.00 0.60 2   

Simpan 

Pinjam 

Perempuan 

(SPP) 

Simpan 

Pinjam 

    

4 

 

19.000 

 

Operasional UPK 2%     2.614  

TPK 3%     3.921  

JUMLAH      130.700 20.320 

Sumber: Data diolah berdasarkan lampiran 
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Pelaksanaan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dikhususkan 

bagi kaum perempuan yang telah mempunyai kelompok organisasi yang berdiri 

lebih dari satu tahun. Sedangkan pengembalian dana bantuan PNPM tersebut 

dengan cara mengangsur perbulan dengan beban 1,5%  selama 10 bulan. 

Sedangkan  dana bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana oleh 

masyarakat tidak perlu di kembalikan. 

Dana bantuan permodalan PNPM-MP di khususkan untuk  kaum perempuan 

karena meniliki komitmen  dan  integritas yang lebih besar dibandingkan pria, 

perempuan lebih kreatif,  hemat. Apabila kaum perempuan berada dalam 

komunitas, perempuan itu pasti lebih  baik, teliti, rajin, karena memiliki komitmen  

dan  integritas yang tinggi. (Mohmmad Yunus ;2006) 

 

Adanya dana bantuan PNPM tersebut masyarakat dapat dibina untuk 

meningkatkan taraf hidupnya melalui jenis usaha yang dikelola. Modal yang 

digunakan oleh masyarakat memang tidak sepenuhnya dari pinjaman PNPM, 

tetapi sebagian modal usaha masyarakat tersebut dari modal sendiri, jadi sifat sifat 

dari pinjaman PNPM merupakan perangsang bagi masyarakat untuk memperbesar 

skala usahanya. 

 

Klasifikasi pendapatan masyarakat yang di kemukakan pengurus PNPM 

kecamatan menunjukan masih banyak masyarakat peminjam dana yang belum 

secara maksimal mengembangkan usaha dengan dana yang di pinjam dari PNPM. 

Hal ini menunjukan bahwa disamping memberikan modal usaha, perlu diikuti 
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dengan penyuluhan dan binaan-binaan terhadap kegiatan usaha yang dilakukakn 

masyarakat tersebut. 

 

 

 

1.2. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan  ini 

adalah Bagaimana pengaruh Bantuan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan 

(SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 

terhadap pendapatan  masyarakat penerima dana bantuan simpan pinjam 

perempuan tersebut di Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten 

Lampung Timur. 

 

1.3. Tujuan 

 

Penulisan ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui pengaruh Bantuan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan 

(SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Perdesaan terhadap pendapatan masyarakat penerima dana bantuan 

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di wilayah kecamatan pekalongan 

khususnya didesa Wonosari. 

b. Untuk mengetahui manfaat akan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan 

pekalongan khususnya didesa Wonosari.. 
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1.4.  Batasan Penulisan 

 

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan ini.Penulis memberi batasan pada 

penulisan ini yaitu adalah  penelitian Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) yang berbentuk bantuan keuangan untuk usaha ekonomi 

produktif atau Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), sedangkan untuk 

program pembangunan sarana dan prasarana hanya secara garis besarnya saja.  

Dana  bantuan yang disalurkan untuk program pembangunan sarana dan prasarana 

sulit untuk diukur. Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung kelancaran 

proses kegiatan ekonomi masyarakat. 

 

1.5. Hipotesis 

 

Bardasarkan latar belakang, dan permasalahan, yang telah di uraikan sebelumnya, 

maka Hipotesis yang dapat di ambil adalah: 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan  

berpengaruh terhadap kelompok perempuan yang ikut memanfaatkan dana 

bantuan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP didesa 

Wonosarai Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. 
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