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BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengolahan data dan analisa data yang telah

dilakukan oleh peneliti, maka kesimpualan peneliti mengenai Efektivitas

Pelaksanaan PNPM-MPd dalam Pengembalian Dana Pinjaman Kelompok Simpan

Pinjam Perempuan (SPP) di BKAD Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

antara lain sebagai berikut :

1. Efektivitas Pelaksanaan PNPM-MPd dalam Pengembalian Dana Pinjaman

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BKAD Kecamatan Bantan

Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan beberapa indikator untuk

mengukur keektifan suatu organisasi antara lain produktivitas, kualitas,

efesiensi, flektibilitas, keunggulan, pengembangan, dan kepuasan adalah

sebagai berikut :

a. Produktifitas dalam pelaksanaan PNPM-MPd dalam pengembalian dana

pinjaman kelompok simpan pinjam perempuan di BKAD Kecamatan

Bantan Kabupaten Bengkalis yakni Dimana didalam sasaran pelaksanaan

PNPM-MPd sudah tepat sasaran karena dana pinjaman simpan pinjam

perempuan diberikan kepada rumah tangga miskin dan kelompok yang

sudah memiliki usaha dan hanya kekurangan modal untuk

mengembangkan usahanya tersebut. Tapi dengan adanya masalah terkait

ketepatan target yang menyalahi aturan Seharusnya dana yang diperoleh

peminjam dari pihak UPK itu untuk membuka usaha agar dana yang

dipinjam memang benar-benar dikelola secara maksimal oleh pihak
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peminjam. Hal ini kurangnya kontrol dari pihak UPK sehingga

produktifitas di sini belum dikatakn berhasil dalam pelaksanaannya.

b. Aspek Kualitas dalam penelitian ini bisa dikatakan cukup baik dimana

pihak UPK memberikan jangka waktu pengembalian dan kepastian waktu

pencairan dana sesuai dengan peraturan yang ada. yakni jangka waktu

pengembalian dana simpan pinjma perempuan selama 12 bulan sedangkan

kepastian waktu pencairan dana itu 2 kali setahun yakni pertengahan dan

akhir tahun dimana waktunya 3 bulan sesudah mengumpulkan persyaratan

proposal. Tapi terkait dengan pengembalian dana pihak peminjam masih

mengalami penunggakan di akibatkan kurang berkembangnya usaha yang

dimiliki oleh peminjam, tidak sesuinya pendapatan dengan angsuran dana

yang harus di keluarkan.

c. Efesien di dalam penelitian ini lebih ke pembatasan dana pinjaman dan

pembatasan anggota kelompok, dan tingkat efesien di sini sudah sesuai

dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau yang sudah ada. Jadi

dalam hal ini pembatasan dana pinjaman pertama oleh kelompok simpan

pinjam perempuan hanya 2 juta perorang, dan pinjaman kedua mendapat

pinjamn dana 5 juta sesuai ketentuan yang ada yakni peminjam harus

melunasi terlebih dahulu pinjaman pertama sehingga bisa meminjam dana

yang lebih besar lagi dan kelompok simpan pinjam itu masih aktif .dan

anggota disetiap kelompok minimal 5 orang maksimal 15 orang sudah

termasuk ketua kelompok dan bendahara.

d. Flektibilitas di dalam penelitiann ini lebih kepertanggungjawaban dalam

menjawab perubahan yang terjadi secara eksternal dan internal, dimana
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pihak UPK belum adanya kebijakan secara pasti dalam permasalahan

penunggakan  yang terjadi di UPK Bantan serta pemanfaatan sumberdaya

eksternal untuk meningkatkan kelompoksimpan pinjam perempuan.

e. Keunggulan di dalam penelitian ini bisa di katakan berhasil Dimana hasil

kerja yang di capai oleh pihak UPK mengalami banyak keuntungan dari

persenan bunga dana yang di pinjam oleh pihak kelompok simpan pinjam

perempuan. Keutungan pertama saja kurang lebih mencapai 500 juta dan

dengan adanya keuntungan itu maka akan di bagi hasil kepada desa yang

ada di kecamatan bantan yang mendapatkan 30% dari keuntungan. Dan

juga program simpan pinjam perempuan ini juga memberikan manfaat

kepada peminjam karena dengan adanya dana yang di pinjamkan maka

pihak peminjam bisa mengembangkan usahanya yang berawal dari kecil

mencapai besar.

f. Pengembangan dalam penelitian ini penulis mengatakan belum bisa

dikatakan berhasil karena pihak UPK, Kepala Desa, BKAD, BPD  sebagai

pemelihara asset dana PNPM-MPd ini sudah mendapatkan pembinaan

secara dari luar atau pun dalam.adanya pelatihan dari daerah, kecamatan,

dan desa hal ini bisa membuat pemanfaatan dana menjadi lebih baik dan

berguna bagi masyarakat tentunya. Tapi terkait dalam hal ini pihak UPK

tidak melakukan pengembangan untuk kelompok simpan pinjam

perempuan, seharusnya dengan skill ysng didapat dari pembinaan pihak

UPK lebih memanfaatknnya dalam meningkatkan kelompok simpan

pinjam perempuan untuk lebih maju berkembang dengan usaha.
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g. Kepuasan di dalam penelitian ini bisa dikatakan cukup berhasil dimana

setiap kepuasan itu ada yang sudah merasa puas dan tidak tentunya. Pihak

UPK merasa kebantu dengan adanya intensif di dalam kinerjanya yang

selama ini melayani peminjam kelompok SPP dan mengelola dana simpan

pinjam perempuan. dalam hal ini juga masih banyaknya keluh kesah dari

peminjam tentang pembuatan proposal yang membingungkan setiap

kelompok simpan pinjam perempuan diakibatkan tidak adanya pembinaan

secara mendalam tentang pembuatan proposal.

Kesimpulannya berdasarkan hasil analisa tentang Efektivitas Pelaksanaan

PNPM-MPd dalam Pengembalian Dana Pinjaman Kelompok Simpan Pinjam

Perempuan (SPP) di BKAD Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis berdasarkan

indikator diatas yakni kurang berhasil karena tidak semua indikator yang

ditentukan tercapai masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi di hampir

setiap indikator yang penulis tentukan.

1.2 Saran

Setelah memperhatikan hasil-hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran

yang peneliti berikan dalam rangka meningkatakan efektifitasnya pelaksanaan

PNPM-MPd di BKAD Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis antara lain

sebagai berikut :

1. Agar tercapainaya PNPM-MPd secara efektif  maka pihak UPK

memberikan pelatihan terhadap anggota SPP khususnya terhadap

kelompok SPP yang kolektibilitas. Pelatihan/pembinaan yang
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diberikan hendaknya mengenai pengelolaan dana pinjaman  agar

peminjam bisa memanfaatkan dana sebaik mungkin

2. Agar terciptanya kegiatan PNPM-MPd secara efektif maka Setiap

pengajuan pinjaman hendaknya pihak UPK melakukan tinjauan

terhadap usaha dari peminjam ataupun yang akan memulai usaha dari

modal yang akan dipinjamkan.

3. Diharapkan para peminjam dapat mengembangkan usaha yang mereka

miliki dan bagi peminjam pemula dalam menjalankan usaha barunya

harus sesuai dengan kemampuannya jika perlu mereka sudah

mengikuti pelatihan-pelatihan wirausaha sebelum menjalankan  usaha

agar dana pinjaman tersebut nantinya dapat digunakan sesuai dengan

fungsi dan tujuannya.


