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V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil analisis Deskriptif  tentang kegiatan PNPM-MP di desa Wonosari 

Kecamatan Pekalongan Babupaten Lampung Timur khususnya pada program 

dana bantuan permodalan yang berupa Simpan Pinjam, diketahui bahwa program 

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)  tersebut berdampak positif, hal ini 

terlihat dari tabel 4.11 yang manunjukan 100% dari 45 responden menjawab 

bahwa PNPM-MP berdapak positif. Serta memberikan manfaat yang cukup besar 

dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, manfaat yang dirasakan masyarakat 

tersebut antara lain:  

1. Dana permodalan simpan pinjam dari PNPM-MP digunakan untuk 

mendukung usaha-usaha yang dikelola masyarakat sehingga dapat 

memperbesar skala usahanya, hingga menyebabkan peningkatan 

pendapatan masyarakat itu sendiri. Hal ini terlihat dari tabel 4.7, bahwa 

dengan adanya dana bantuan simpan pinjam PNPM usaha yang dilakuan 

masyarakat dapat lebih mudah ditingkatkan, karena adanya tambahan 

modal yang di peroleh masyarakat tersebut. 
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2. Dana bantuan permodalan PNPM-MP selain sebagai perangsang untuk 

memperbesar skala usaha masyarakat , juga dapat sebagai pemicu bagi 

masyarakat untuk mendirikan suatu usaha sendiri. Hal ini terlihat dari  

tabel 4.12, bahwa program simpan pinjam PNPM-MP yang berupa dana 

pinjaman untuk permodalan usaha produktif  usaha  masyarakat 

berkembang dengan baik. Tabel 4.12 tersebut  menunjukan bahwa 86.67% 

dari 45 renponden mengalami perkembangan usaha yang baik. Dan 

13.33% menunjukan perkembangan yang cukup baik. 

3. Dengan adanya dana bantuan pinjaman untuk permodalan usaha produktif 

dari PNPM-MP dirasakan oleh masyarakat Desa Wonosari Kecamatan 

Pekalongan Babupaten Lampung Timur sangat bermafaat. Hal  ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.1 yang mana dengan mendapatkan dana bantuan 

permodalan masyarakat dapat mendirikan suatu usaha produktif  untuk 

menambah pendapatan rumah tangga, terlihat  dari 8 responden sebelum 

mendapat dana bantuan bekerja sebagai Buruh/karyawan hal tersebut 

menunjukan bahwa PNPM-MP mampu memberi rangsangan pada 

masyarakat untuk mendirikan suatu usaha produktif sendiri. 
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5.2. Saran  

 

1. Bahwa program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) agar dapat 

terus dilakukan karena memberikan manfaat secara nyata dalam 

membantu peningkatan pendapatan masyarakat yang kemudian akan 

memberikan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

2. Peran aktif dari petugas PNPM-MP yang ada di tingkat desa agar dapat 

memberi arahan serta bimbingan terhadap masyarakat penerima/pengguna 

dana pinjaman agar dapat membantu kelancaran dari usaha yang telah 

dilakukan masyarakat tersebut. 

3. Pada program pembangunan sarana dan prasarana PNPM-MP agar dapat 

di awasi pelaksanaannya, agar dapat diselesaikan tepat pada waktunya.  


