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Tantangan  utama  pembangunan  adalah  memperbaiki  kualitas  kehidupan. 
Terutama di negara-negara yang paling miskin,  kualitas hidup yang lebih baik 
memang  mengisyaratkan  adanya  pendapatan  yang  lebih  tinggi.  Namun,  yang 
dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang lebih tinggi hanya salah satu dari 
sekian  banyak  syarat  yang  harus  dipenuhi.  Salah  satu  tujuan  daripada 
pembangunan  ekonomi  dalam  rangka  pembangunan  nasional  adalah  untuk 
berusaha memperkecil  jurang pemisah antara si  kaya dengan si  miskin.  Untuk 
mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi diperlukan campur tangan pemerintah 
untuk membantu penduduk miskin keluar dari bawah garis kemiskinan.

Untuk itu  diperlukan perubahan yang bersifat  sistemik dan menyeluruh dalam 
upaya  penanggulangan  kemiskinan.  Untuk  meningkatkan  efektivitas 
penanggulangan  kemiskinan  dan  penciptaan  lapangan  kerja,  pemerintah 
meluncurkan Program PNPM-MP. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong 
upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di 
perdesaan.

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui program tersebut tepat sasaran, tepat 
waktu,  dan tepat  jumlah,  dan mengevaluasi  praktek  pelaksanaan dana  bantuan 
Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP)  Program  PNPM  di  Kecamatan  Gadingrejo 
Kabupaten agar ke depannya program tersebut jauh lebih baik.



Evaluasi Pelaksanaan PNPM SPP dengan studi kasus di Kecamatan Gadingrejo 
menggunakan  data  primer  melalui  kuesioner  dan  wawancara  terhadap  petugas 
pelaksana PNPM dan masyarakat penerima bantuan pinjaman SPP di Kecamatan 
Gadingrejo.

Berdasarkan hasil  penelitian  pelaksanaan Program SPP telah  terlaksana  efektif 
yang  dinilai  dari  beberapa  indikator  yang  sesuai  dengan  petunjuk  teknis 
pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh program. pelaksanaan program PNPM 
SPP  di  Kecamatan  Gadingrejo  dari  tahun  ke  tahunnya  dinilai  berhasil  atau 
mengalami  kemajuan.  Hal  ini  sesuai  dengan visi  PNPM-MP yaitu  tercapainya 
kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan yang 
dimaksud berarti  sudah mampu mengorganisir  diri  untuk memobilisasi  sumber 
daya dengan yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar 
lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah 
kemiskinan.  Bantuan  dari  pemerintah  ini  telah  mampu  membantu  kondisi 
perekonomian atau kelancaran usaha masyarakat dan meningkatkan pendapatan 
mereka atau responden yang berpenghasilan  rendah.  Diharapkan agar  program 
tersebut  berjalan  setiap  tahunnya  agar  terus  memberikan  manfaat  kepada 
masyarakat  untuk  membantu  usaha  mereka  dan  meningkatkan  pendapatan 
sehingga dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.


