
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu 

kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. 

Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang 

kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Permasalahan kemiskinan yang cukup 

kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan 

terkoordinasi. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan 

multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus 

memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan, 

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 (P3KBPM-PNPM Mandiri, 2010).  
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Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan 

melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena 

dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk 

penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Salah satu wujud 

keseriusan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan 

masyarakat, yaitu dengan meningkatkan bantuan pembangunan kepada 

masyarakat desa melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPM MP). Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-

prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur 

pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien. (Tim Pengendali 

PNPM Mandiri, 2008) 

 

 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) didirikan Pemerintah 

Indonesia tahun 2007. Program Mandiri ini terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan 

(PNPM MP), PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan Khusus 

Simpan Pinjam Perempuan (PNPM MP SPP) serta PNPM Mandiri Wilayah 

Khusus dan Desa Tertinggal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan (PNPM MP) merupakan salah satu program pemberdayaan 

masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan 

kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri 

Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini berhasil dilaksanakan. 
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Keberhasilan PPK tersebut adalah penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi 

kelompok rakyat miskin, efisiensi, dan efektivitas kegiatan dan keberhasilannya 

menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. 

(Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan. 2008). 

 

 

PNPM-MP ini diluncurkan pemerintah guna peningkatan efektivitas 

penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Melalui PNPM-MP 

dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang 

melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran 

kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh 

kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek 

upaya penanggulangan kemiskinan (P3KBPM-PNPM Mandiri, 2010).  

 

 

Ruang lingkup kegiatan PNPM-MP pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan 

penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi : 

(1) penyediaan dan perbaikan pasarana atau sarana lingkungan permukiman, 

sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya, (2) penyediaan sumberdaya 

keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan 

ekonomi masyarakat miskin, perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum 

perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini, (3) kegiatan terkait 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia.  Untuk mencapai kesetaraan dan 

keadilan gender salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemihakan 
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kepada perempuan.  Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian 

kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan 

politik serta  mengakses aset produktif. (P3KBPM-PNPM Mandiri, 2010).  

 

 

Terkait dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi 

masyarakat miskin dan pengelolaannya lebih banyak diberikan pada kaum 

perempuan PNPM MP membentuk program yang disebut Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP). Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai usaha simpan pinjam 

merupakan suatu program yang diharapkan mampu memecahkan persoalan di 

tingkat masyarakat dan perekonomian keluarga di pedesaan. Program Simpan 

Pinjam Perempuan ini dilatar belakangi oleh masalah ketidaksetaraan dan 

keadilan gender. Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu 

langkah yang dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan.  

Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi perempuan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik serta  mengakses aset 

produktif. Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM MP 

mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dan 

pelaku  pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dalam 

menghadapi persoalan lemahnya perekonomian masyarakat, sumberdaya 

masyarakat yang minim, dan semakin meningkatnya kemiskinan. (Petunjuk 

Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan. 2008). 
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Dalam kerangka pemberdayaan perempuan, pengembangan lembaga keuangan 

mikro dengan strategi ini telah membuka jalan bagi kelompok perempuan miskin 

untuk meningkatkan kesejahteraan, mereka dapat meminjam uang setiap saat 

dengan prosedur yang gampang, bunga yang murah, dan keuntungan pun akan 

kembali untuk mereka. Pinjaman dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha, 

biaya sekolah anak, dan juga kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Dengan 

adanya program Simpan Pinjam Perempuan diharapkan adanya perubahan kondisi 

masyarakat Kecamatan Kalirejo, khususnya anggota kelompok itu sendiri dan, 

mampu menjadi alat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, semakin 

baiknya pendidikan di keluarga petani, menurunnya kemiskinan, dan menurunnya 

angka pengangguran, sehingga masyarakat di Kecamatan Kalirejo dapat 

merasakan kemakmuran hidup dengan adanya program ini (Pengurus Kelompok 

Mawar dan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kalirejo,2012). 

 

Seiring dengan pelaksanaan PNPM MP, Kecamatan Kalirejo merupakan salah 

satu yang menjadi target dari PNPM MP, yang terletak di Kabupaten Lampung 

Tengah. Dengan kehadiran PNPM Mandiri Perdesaan, kemampuan masyarakat 

dalam mengelola sumber daya yang dimiliki diharapkan akan semakin baik, 

sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Di 

Kecamatan Kalirejo, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang termasuk di 

dalam PNPM MP itu sendiri, salah satunya adalah program PNPM MP yang 

disebut Kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dan program ini 

mempunyai tujuan membantu kaum perempuan miskin dalam pemenuhan 
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kebutuhan permodalan atau rumah tangga. Dengan suku bunga yang lebih rendah 

daripada bank, diharapkan dapat membantu masyarakat terutama kaum 

perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup serta menunjang perekonomian 

keluarga miskin. Namun dalam pelaksanaan PNPM MP secara umum, masalah 

yang sering terjadi yang menyebabkan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan 

tidak berjalan dengan baik yakni, adanya kendala pada pelaksanaannya yang 

belum sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). 

(http://regional.kompasiana.com/2012/08/01/pelaksanaan-pnpm-mandiri-di-

lampung-tengah-481690.html, diakses pada 10 Januari 2013) 

 

Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat memerlukan target  

dan indikator yang harus dicapai selama kurun waktu pelaksanaan program di 

Kecamatan Kalirejo. Untuk itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi yang secara 

khusus melihat perkembangan pencapaian target dan indikator PNPM Mandiri 

SPP secara konsiten dan terbuka. Pemantauan yang memadai terhadap kinerja 

program diperlukan agar dapat dilakukan evaluasi yang mendorong pengelolaan 

program yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri SPP. Salah 

satu tujuan evaluasi program adalah untuk mengambil keputusan mengenai 

program. Jika evaluasi suatu program menunjukkan berhasil malakukan 

perubahan dalam masyarakat dengan mencapai tujuannya, maka program akan 

dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain. Jika ternyata program buruk dan 

kurang bermanfaat bagi masyarakat, maka program harus dihentikan. (Wirawan, 

2011:23) 
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Kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) telah berjalan selama enam 

tahun di Kecamatan Kalirejo dinilai cukup berhasil dalam pelaksanaannya 

berdasarkan hasil evaluasi audit pengembalian dana pinjaman. Jika program ini 

dapat berjalan dengan baik, dan hasilnya menunjukkan dampak yang positif 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka program ini diharapkan 

dapat menjadi program unggulan yang harus terus didukung didalam menetapkan 

kebijakan pembangunan daerah dalam hal penangggulangan kemiskinan. Namun, 

dalam hal meningkatkan perekonomian rumah tangga miskin program SPP belum 

mencapai sasaran ini.  

 

Hal ini disebabkan oleh bertambahnya masyarakat miskin di Kecamatan Kalirejo 

selama dua tahun terakhir, dari data yang didapatkan dari Kantor Kecamatan 

Kalirejo, masyarakat miskin di Kecamatan Kalirejo pada tahun 2011 berjumlah 

4.318 KK meningkat pada 2013 menjadi 5.474 KK, dan jumlah perempuan miskin 

lebih banyak daripada jumlah laki-laki miskin. Perempuan miskin di Kecamatan 

Kalirejo pada tahun 2011 berjumlah 2155 jiwa dan meningkat menjadi 2268 jiwa 

di tahun 2012. Sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah rumah 

tangga miskin khususnya perempuan di Kecamatan Kalirejo justru meningkat, hal 

ini dapat diidentifikasi oleh keadaan ekonomi masyarakat yang menurun karena 

saat ini orang yang memiliki usaha sudah semakin banyak dan persaingan antara 

pedagang semakin meningkat sehingga pendapatan pedagang semakin menurun. 

Hal ini juga disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan yang dilakukan di 

Kecamatan Kalirejo sehingga lembaga desa menjadi semakin kuat namun 

perekonomian desa menurun, padahal seharusnya perekonomian desa juga 
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meningkat, hal ini bertentangan dengan keadaan ekonomi rumah tangga 

masyarakat di Kecamatan Kalirejo yang semakin menurun. Dari masalah program 

SPP di Kecamatan Kalirejo ini, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan 

tersebut, dan peneliti akan melakukan evaluasi secara lebih komprehensif untuk 

mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program kegiatan SPP 

apakah sudah berhasil atau belum. (Hasil wawancara riset,  tanggal 10 April 2013) 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat permasalahan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana evaluasi pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan 

pada Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung 

Tengah pada tahun 2012? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi  

pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan pada Unit Pengelola Kegiatan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di 

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Setelah selesai penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik 

bagi kami sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:  

1. Secara akademis : penelitian ini diharapkan menambah wawasan 

mahasiswa umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara 

pada khususnya sebagai bahan referensi tentang kajian evaluasi kegiatan.  

2. Secara praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

sumbangan pemikiran serta informasi bagi Pemerintah Daerah Lampung 

Tengah khususnya Pemerintah Kecamatan, Desa dan Masyarakat dalam 

meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan kaum perempuan. 

 


