
 
 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Prosedur pelaksanaan kegiatan SPP sudah memenuhi syarat dalam ketentuan 

dasar kegiatan pelaksanaan program SPP. Dan kegiatan SPP telah menunjukkan 

bahwa penyaluran dana SPP sudah dilaksanakan secara prosedural. Selain itu, 

tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Kalirejo cukup tinggi, dilihat dari 

jumlah pemanfaan program SPP yaitu kelompok yang meminjam dana SPP, 

namun pada proses sosialisai yang dilakukan oleh pihak pengelola kegiatan SPP 

kurang menyentuh masyarakat yang berada di pelosok desa, sehingga banyak 

yang tidak mengetahui akan adanya program SPP. 

2. Pelaksanaan kegiatan SPP sudah memenuhi ketentuan dasar PNPM SPP yaitu 

kemudahan. Dalam hal kemudahan, kriteria tidak memerlukan agunan sudah 

terpenuhi sesuai dengan ketentuan dasar kegiatan SPP, namun target atau sasaran 

penerima pinjaman belum sesuai dikarenakan masih adanya ketidakyakinan dari 

masyarakat miskin sendiri dan juga dari pengelola UPK untuk memberikan 

pinjaman apakah mereka bisa mengembalikan dana pinjaman SPP. Pada proses 

pengembangan kegiatan, aktifnya peran masyarakat dalam kegiatan SPP, kaum 
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perempuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri seperti 

membuat usaha kuliner, usaha kelontongan, warung dan lain-lainnya.  

Pelaksanaan kegiatan SPP dilakukan secara akuntabilitas yakni pada proses 

administrasi dilakukan dengan pencatatan yang jelas, cermat, serta didukung 

bukti-bukti penggunaan atau penyaluran dana. Tingkat akuntabilitas dalam 

pengelolaan lembaga keswadayaan masyarakat cukup baik, dimana setiap tahun 

telah ada audit dari pihak auditor eksternal, dilaksanakan review partisipatif dari 

masyarakat serta pemberian informasi langsung kepada masyarakat. 

3. Kegiatan SPP hanya mampu memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar 10,48% 

dari jumlah KK yang ada di Kecamatan Kalirejo. Hal ini menunjukkan bahwa 

PNPM SPP belum secara maksimal memberikan dana pinjaman kepada 

masyarakat. PNPM SPP belum dapat menyentuh secara keseluruhan dari 

masyarakat yang ada di Kecamatan Kalirejo khususnya kaum perempuan yang 

kurang mampu. Tingkat kemiskinan selama dua tahun terakhir mengalami 

peningkatan. Tidak meratanya penerimaan program SPP ini menunjukkan adanya 

ketimpangan bahwa dana SPP diberikan kepada masyarakat menengah. 

Masyarakat dapat menguatkan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum 

perempuan yakni dapat meningkatkan keikutsertaan kaum perempuan dalam 

pembangunan perekonomian keluarga dan secara aktif membangun kegiatan-

kegiatan simpan pinjam menjadi lebih produktif dan berkembang. 

4. Kondisi masyarakat yang ada sekarang belum banyak mengalami peningkatan 

kemandirian dalam mendapatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan 
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sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Masyarakat di 

Kecamatan Kalirejo dikatakan telah siap untuk melanjutkan kegiatan SPP yang 

selama ini telah berjalan karena unggul dalam perguliran dana yang dikelola oleh 

UPK. Namun secara mandiri hal tersebut belum dapat dilaksanakan sendiri oleh 

masyarakat, sehingga masih membutuhkan pendampingan yang intensif dari 

pihak luar dalam hal ini fasilitator agar masyarakat benar-benar siap dan 

memiliki kapasitas yang cukup untuk secara mandiri mampu mengelola 

pembangunan di Kecamatan Kalirejo. 

 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Lebih ditingkatkan lagi pendekatan dari pihak pengelola UPK terhadap kaum 

perempuan kurang mampu sehingga kaum perempuan yang kurang mampu dapat 

ikut merasakan program SPP dan dapat dengan mudah membentuk kelompok 

untuk permohonan dana pinjaman SPP. 

2. Diselenggarakannya pelatihan guna peningkatan keterampilan dan pengetahuan 

untuk kaum perempuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (seperti: 

pelatihan manajemen keuangan, pelatihan pembuatan kerajinan yang 

memanfaatkan SDA di desa, pelatihan membuat kue, pelatihan menjahit, dsb).  

3. Pihak pengelola UPK melakukan sosialisasi kebeberapa daerah/desa yang 

berjarak jauh dari pusat pemerintahan, hal ini dimaksud agar masyarakat secara 

keseluruhan dapat menerima informasi dan dapat ikut serta secara aktif dalam 
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kegiatan pelaksanaan program SPP. Dan pemberian dana lebih difokuskan 

terhadap masyarakat kurang mampu dan diberikan kepada yang baru akan 

memulai usaha sehingga dapat lebih meningkat perekonomian di Kecamatan 

Kalirejo. 

4. Pihak BPUPK untuk melakukan pengawasan terhadap kelompok-kelompok baru 

yang akan mengajukan pinjaman, agar dapat diketahui bahwa kelompok 

peminjam benar-benar membutuhkan dana SPP, dan apakah dana tersebut 

digunakan untuk menambah pendanaan modal atau hanya sekedar untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. 

 


