
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan

di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah,

kemiskinan sturktural dan kemiskinan kesenjangan antar wilayah. Persoalan

pengangguran labih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi

angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan

multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan dan pendayagunaan.

Strategi pemerintah pusat dewasa ini menjadikan desa sebagai sasaran

pembangunan utama khususnya pembangunan perekonomian, merupakan strategi

yang sangat tepat, karena mayoritas masyarakat Indonesia hidup di pedesaan, ini

berarti jika tingkat perekonomian masyarakat di daerah pedesaan baik, maka

secara keseluruhan tingkat perekonomian Indonsesia baik.

Pembangunan berbasis manusia dan pemberdayaan masyarakat merupakan

salah satu konsep yang paling popular dewasa ini. Partisipasi masyarakat dalam

proses pembuatan keputusan dan pemerintahan secara umum sebagai salah satu

prinsip demokrasi kemudian berkembang menjadi tuntutan yang semakin luas

diterima diberbagai belahan dunia. Dalam hal pendekatan pembangunan, tuntutan

akan partisipasi telah mengubah paradigm mengenai posisi masyarakat dalam

proses pembangunan. Masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek, tetapi

juga terlibat mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga

pertanggungjawabannya. Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas



masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan internalnya atas

segala sumber daya yang dimilikinya.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program

pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya program

ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah

pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan

masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan

Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak

terlibat langsung dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari

proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan

dana sesuai dengan kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada

pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007, dimulai dengan PPK sebagai

dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Ini dilakukan peserta

program pendukungnya seperti PNPM Generasi. Juga ada program

penaggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi

pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Untuk daerah tertinggal

ada Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).

Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah untuk mengintegrasikan

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. Selain itu PNPM

Mandiri juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang

pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai departemen dan pemerintah daerah.



Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada dibawah binaan Direktorat

Pemberdayaan/Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri.

Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), dana Hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan

dibawah koordinasi Bank Dunia. Cara kerja PNPM Mandiri Perdesaan

dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di

wilayah perdesaan melalui upaya-upaya kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung
melalui forum-forum pertemuan maupun dengan memanfaatkan media
atau saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan.

2. Proses Partisipatif Pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan
pemetaan sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan
kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumah
tangga yang termasuk kategori miskin/sangat miskin.

3. Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa, dan Kecamatan.
Masyarakat memilih fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD) satu laki-laki dan satu perempuan untuk
mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian
mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya
dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus
perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi
sumberdaya alam dan manusia di desa masing-masing untuk menggagas
masa depan desa.

4. Seleksi / prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat
melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk
memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan di danai.

5. Masyarakat melaksanakan kegiatan mereka. Dalam forum musyawarah,
masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi tim pelaksana
kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan
desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program.

6. Akuntabilitas dan laporan perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan,
TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua
kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan
dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan
melakukan serah terima kegiatan kepada desa serta badan operasional
dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemeliharaan
Prasarana (TP3).



Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

ini merupakan suatu lembaga yang menjalankan program pemberdayaan

masyarakat yang sangat mulia khususnya dalam rangka menaggulangi kemiskinan

sebagai salah satu pencapaian penanggulangan kemiskinan. Melalui program ini

merupakan suatu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang

diupayakan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan

kemandirian masyarakat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan

perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan.

Melalui pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan

dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil.

Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan

pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efesiensi dan efektifitas kegiatan, serta

berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Secara umum, tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkannya

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Dan

secara khusus dapat diatur sebagai berikut;

1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat
miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok
masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses
pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar,
representative, dan akuntabel.

3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan,
program, dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-
poor).

4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi,
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat,
dan kelompok peduli lainya, untuk mengefektifkan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan.



5. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas
pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi
kemiskinan di wilayahnya.

6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan
potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi
dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan

konstitusional UUD 1945 beserta amandemen, landasan Pancasila, dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM

Mandiri yang akan disusun, kemudianKeputusan Menteri Koordinasi Bidang

Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

No: 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah agar tercapainya kesejahteraan dan

kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya

kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri

untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses

sumber daya di luar lingkungannya serta mengelola sumber daya tersebut untuk

mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah peningkatan kapasitas masyarakat

dankelembagaannya, pelembagaan sistem pembangunan partisipatif,pengefektifan

fungsi dan peran pemerintahan lokal, dan pengembangan jaringan kemitraan

dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan yaitu

menjadikan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran menguatkan



sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama

antar desa. Secara umum terdapat kesepakatan akan pentingnya pemberdayaan

masyarakat, namun ada beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk

mengimplementasikan dalam tataran praktis. Permasalahan tersebut menyangkut

ketiadaan konsep yang jelas mengenai apa itu pemberdayaan masyarakat, batasan

masyarakat yang sukses melakukan pemberdayaan, peran masing-masing

pemerintah, masyarakat dan swasta.. Beberapa permasalahan yang terkait dengan

pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. (Diskontinuitas dan Diskoordinasi) yaitu keseluruhan program
pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tidak dikoordinasikan dengan
baik dan diklasifikasikan secara sporadic.

2. (Disinformas Program) yaitu pemberdayaan masyarakat yang dijalankan
dengan bantuan para konsultan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat.

3. (Disorientasi) yaitu pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses
biasanya menggunakan waktu yang cukup lama.

4. Indikator yang tidak tepat. Pemberdayaan masyarakat yang di ukur dalam
bentuk fisik, komoditas dengan berorientasi pada input dan kualitatif dari
pada non-fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

dapat diklasifikasikan atas 5 jenis kegiatan yang meliputi:

1. Kegiatan pendidikan masyarakat
2. Kegiatan kesehatan masyarakat
3. Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan
4. Kegiatan sarana dan prasarana sosial ekonomi
5. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi

Pada mulanya desa Bukit Payung hanya mengusulkan dua kegiatan PNPM

Pada pihak kecamatan yaitu Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dan

Kegiatan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi. Karena melihat kedua program

tersebut yang paling di anggap paling urgen bagi masyarakat Bukit Payung yang

harus dijalankan terlebih dahulu. Untuk program yang lainnya tidak bisa di



jadikan bahan penelitian karena belum dijalankan di desa Bukit Payung dan

belum di usulkan kepada pihak kecamatan. Oleh karena itu peneliti mengambil

dua kegiatan tersebut. Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktivitas

pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman. Secara umum kegiatan ini

bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan,

kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan

pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-MP) pada dasarnya terdiri atas tiga aspek, yaitu aspek

Pembangunan Sarana Fisik (sarana dan prasarana), Peningkatan Bidang

Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan serta Peningkatan Kapasitas/Keterampilan

masyarakat dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Di Desa Bukit Payung

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM-MP) sudah melaksanakan ketiga aspek tersebut. Dimana aspek Simpan

Pinjam Perempuan (SPP) inilah yang menjadi objek peneliti. Akan tetapi pada

dasarnya pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-MP) ditiap-tiap Desa berbeda antara satu Desa dengan Desa

yang lain tergantung keinginan dan kebutuhan Desa tersebut. Kegiatan Simpan

Pinjam Perempuan (SPP) ini merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk

kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

Alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-MP) untuk Desa Bukit Payung sebesar Rp.1.140.000.000 dan



untuk alokasi dana Simpan Pinjam Perempuan sebesar Rp.391.000.000. Untuk

mendapatkan bantuan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), masyarakat

harus membentuk kelompok, yang terdiri dari minimal sepuluh orang dan saling

mengenal. Kemudian kelompok tersebut harus membuat proposal untuk

peminjaman dana Simpan Pinjam Perempuan, selanjutnya proposal tersebut akan

di seleksi oleh Tim Verifikasi apakah proposal kelompok tersebut layak untuk

mendapat bantuan pinjaman dari dana Simpan Pinjam Perempuan. Program

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memberikan bantuan pinjaman dana kepada

kelompok perempuan yang berasal dari golongan rumah tangga miskin untuk

membantu pengembangan usaha yang mereka miliki, sehingga nantinya dapat

meningkatkan jumlah penghasilan yang mereka peroleh dari usaha yang telah

mereka miliki. Pemberian bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada

kelompok perempuan tersebut harus memihak kepada rumah tangga yang berasal

dari golongan rumah tangga miskin.

Bantuan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini diberikan dengan

rentang waktu yang telah ditentukan oleh tim penggerak kegiatan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), yaitu

selama 18 Bulan.Dalam hal ini pemberian bantuan Simpan Pinjam Perempuan

(SPP) juga tidak ada unsur yang mewajibkan si peminjam harus memberikan

jaminan. Baik itu jaminan berupa barang, maupun dokumen-dokumen penting

yang mereka miliki, hanya saja kelompok peminjam harus dapat mengembalikan

pinjaman tersebut tepat pada waktu yang telah ditetapkan tadi. Dalam kegiatan



Simpan Pinjam Perempuan (SPP), ditentukan satu orang yang ada di dalam

kelompok tersebut yang dapat dijadikan sebagai ketua kelompok. Ternyata di

dalam pelaksanaan kegiatan PNPM di desa tersebut masih banyak kesenjangan-

kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut, khususnya untuk Program

Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan ( SPP ) Di Desa Bukit Payung,

dapat dilihat dari masih ada masyarakat yang menerima bantuan Dana Simpan

Pinjam Perempuan (SPP) tidak menggunakan bantuan pinjaman untuk Simpan

Pinjam Perempuan (SPP) tersebut untuk mengembangkan usaha yang mereka

miliki melainkan untuk kepentingan prubadi mereka, kemudian masih adanya

tunggakan yang terjadi dalam pengembalian pinjaman dana Simpan Pinjam Untuk

Kelompok Perempuan (SPP).

Dalam hal ini ketua kelompok bertanggung jawab dalam mengkoordinir

seluruh anggotanya dalam hal pemanfaat dan pengembalian dana pinjaman

tersebut. Pemberian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini bersifat kredit.

Kelompok peminjam harus mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada ketua

kelompok kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut sebesar 20 %,

kemudian ketua kelompok tersebut mengembalikan dana pinjaman tersebut

kepada tim penggerak kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) setiap bulannya sebesar 15%  dari besarnya dana

pinjaman yang diperoleh. 15% merupakan bunga yang telah ditentukan dari

Pemerintah Daerah yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, dan 5%

lagi merupakan dana yang dimasukkan kedalam kas kelompok perempuan yang

menerima bantuan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dimana kas yang



dimiliki oleh kelompok perempuan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan

pengembangan kelompok tersebut. Jadi setiap anggota wajib mengembalikan

angsuran pinjaman tersebut kepada ketua kelompok, setelah itu barulah ketua

kelompok yang menyetorkan pengembalian dana tersebut kepada Unit Pengelola

Kegiatan (UPK).

Dasar dari pengelolaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok

perempuan adalah :

1. Kemudahan. Masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan
pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat angunan.

2. Terlembagakan. Dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang
sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam
pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.

3. Keberdayaan. Proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang
professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan
pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan
kesejahteraan.

4. Pengembangan. Setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada
peningkatan pendapatan sehingga pertumbuhan aktifitas ekonomi
masyarakat perdesaan.

5. Akuntabilitas. Dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat
dipertanggung jawaban kepada masyarakat.

Kelompok yang berhak menerima dana SPP adalah :

1. Beranggotakan perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling
mengenal minimal satu tahun.

2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana
simpanan dan dana pinjaman yang telah di sepakati.

3. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber
dana pinjaman yang diberikan.

4. Kegiatan pinjaman masih berlangsung dengan baik.
5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
6. Penyaluran dana BLM tidak diperkenankan adanya syarat angunan

kepada kelompok.
7. Kompetisi kelompok SPP lebih mempertimbangkan kelayakan kelompok

pengusul.
8. Pengambilan dari dana SPP hanya di gunakan untuk pendanaan kegiatan

SPP, baik kelompok lama ataupun kelompok baru yang sesuai ketentuan
pengelolaan dana bergulir.



Anggota SPP juga memiliki usaha yang berbeda-beda sesuai dengan

kesepakatan kelompok yang sifatnya secara bersama dan individu. Pada

umumnya masyarakat Desa Bukit Payung menggunakan dana SPP untuk

usahaPertanian,Perdagangan dan Usaha-usaha lainnyayang sifatnya individu. Hal

tersebut berdasarkan kesepakatan dalam kelompok yang bersangkutan dan

pinjaman harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Apabila

mengalami penunggakan dalam pengembalian pinjaman, itu akan berdampak

pada peminjaman tahun berikutnya dan tidak bisa menerima dana pinjaman lagi.

Namun banyak kelompok yang tidak bisa menerima dana SPP dikarenakan

terdapat kendala-kendala di tingkat desa dalam bentuk pengajuan proposal serta

pencairan dana untuk pinjaman yang telah diajukan oleh kelompok pengusul tidak

tepat waktu dalam pencairannya, yang mana seharusnya waktu pencairan dana

tersebut selama 1 bulan dihitung pada waktu pengajuan proposal, namun

pencairan dana tersebut tidak tepat pada waktu yang ditetapkan.Adapun kelompok

yang menerima dana SPP di Desa Bukit Payung yaitu :

Tabel 1.1 : Daftar Nama Kelompok yang Menerima Dana SPP di Desa
Bukit Payung Tahun 2008 sampai tahun 2013.

N
o Tahun Anggur

Pengembalian

Melati

Pengembalian

Mangga

Pengembalian

Tepat
Waktu

Tidak
Tepat

Waktu

Tepat
Waktu

Tidak
Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

Tidak
Tepat
Waktu

1 2008
Rp.

35.000.000 √ - - - - - - -

2 2009 - - - Rp.
26.000.000

√ - - - -

3 2010 Rp.
60.000.000

√ - - - - - - -

4 2011 - - - Rp.
40.000.000

- √ Rp.
42.000.000

√ -

5 2012 Rp.
100.000.000

- √ - - - - - -

6 2013 - - -
Rp.

45.000.000 - √ Rp.
43.000.000 - √

Sumber : Kantor Desa Bukit Payung 2013



Dari tabel 1.1 di atas dapat di lihat bahwa jumlah pinjaman yang diterima

oleh kelompok Anggur dari tahun 2008, 2010, 2012 rata-rata mengalami

peningkatan, kemudian tahun 2008 dan 2010 kelompok anggur mengembalikan

dana pinjaman SPP secara tepat waktu dantahun 2012 kelompok anggur tidak

tepat waktu dalam pengembalian dana pinjaman. Kemudian untuk kelompok

Melati dari tahun 2009, 2011, 2013 juga mengalami peningkatan, untuk waktu

pengembalian dana SPP pada tahun 2009 kelompok Melati mengembalikan dana

pinjaman secara tepat waktu dan tahun 2011 dan 2013 kelompok Melati tidak

tepat waktu dalam pengembalian dana pinjaman. Sedangkan untuk kelompok

Mangga hanya mendapatkan pinjaman pada tahun 2011 dan 2013, kemudian

waktu pengembalian dana pinjaman SPP pada tahun 2011 kelompok Mangga

mengembalikan dana pinjaman secara tepat waktu dan pada tahun 2013 kelompok

Melati tidak tepat waktu dalam pengembalian dana pinjaman.kegiatan SPP di

Desa Bukit Payung tersebut masih mengalami kendala dalam hal informasi

sehingga masyarakat merasa kesulitan mencari informasi yang berkenaan dengan

kegiatan tersebut. Kemudian masih rendahnya tingkat musyawarah desa sehingga

mengakibatkan pengajuan proposal kegiatan mengalami kendala dalam pencairan

dana.

Bentuk sarana dan prasarana adalah kegiatan yang di lakukan oleh seluruh

masyarakat perdesaan dengan aktivitas pengelolaan pembangunan desa. kegiatan

tersebut kegiatan yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka

panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. Dari

ke dua program kegiatan yang tertera di atas penulis mengambil dua program



kegiatan yang akan menjadi bahan penelitian dari judul efektifitas pelaksanaan

program nasional mandiri perdesaan.

Kegiatan sarana dan prasarana memiliki kegiatan yang berbeda-beda

sebagaimana dapat dilihat pada tabel I.2 dibawah ini:

Tabel 1.2: Jenis Kegiatan Sarana dan Prasarana  Di Desa Bukit Payung

No
Jenis

Kegiatan
Jumlah
(Unit)

Sumber
Dana

Jumlah
Dana

Tahun Ket

1 Pembangunan
TK

2 PNPM Rp. 154.377.625 2008 Terealisasi

2 Pembangunan
PDTA

3 PNPM Rp. 221.336.316 2009 Terealisasi

3 Pembangunan
PAUD

1 PNPM Rp. 135.363.700 2010 Terealisasi

4 Pembangunan
PDTA

2 PNPM Rp. 158.565.000 2012 Terealisasi

5 Pembangunan
DRAINASE

1,1 x 0,9
x 584m

PNPM Rp. 152.751.000 2013 Terealisasi

Sumber: Kantor Desa Bukit Payung 2013

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat di lihat bahwa jenis kegiatan yang

jumlahnya banyak yaitu pembangunan PDTA pada tahun 2009 berjumlah 3 Unit

yang mana sumber dananya berasal dari dana PNPM dengan jumlah dana yang

dihabiskan sebesar Rp. 221.336.316 dan pembangunan TK pada tahun 2008

berjumlah 2 unit, sumber dana berasal dari dana PNPM dengan jumlah dana yang

dihabiskan sebesar Rp. 154.377.625. Sedangkan pembangunan PAUD pada tahun

2010 berjumlah 1 unit, sumber dana berasal dari dana PNPM dengan jumlah dana

yang dihabiskan sebesar Rp. 135.363.700 dan pembangunan PDTA pada tahun

2012 berjumlah 2 unit, sumber dana berasal dari dana PNPM dengan jumlah dana

yang dihabiskan sebesar Rp. 158.565.000. Kemudian pada tahun 2013 jenis

kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan Pembangunan DRAINASE yang mana



ukuran  pembangunan tersebut ialah 1,1 x 0,9 x 584 m, sumber dana berasal dari

dana PNPM dengan jumlah dana yang dihabiskan sebesar Rp. 152.751.000.

Sebelum dilaksanakannya Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Di Desa

Bukit Payung, kondisi desa ini sangat memprihatinkan. Yang mana pada saat itu

kebanyakan masyarakatnya adalah masyarakat perantauan, dimana mata

pencaharian mereka tidak tetap, sehigga mengakibatkan kondisi rumah tangga

mereka kurang mampu. Pada saat itulah kebanyakan kaum ibu-ibu membuat

usaha sendiri, namun usaha mereka tidak berjalan dengan lancar diakibatkan

kondisi ekonomi keluarga yang lemah. Ditambah lagi keadaan sarana dan

prasarana pendidikan di Desa tersebut kurang memadai, sehingga dengan terpaksa

mereka menyekolahkan anak-anak mereka di luar dari wilayah Desa Bukit

Payung.

Dengan adanya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Bukit Payung

tersebut maka usaha yang dimiliki oleh kaum ibu-ibu dapat berjalan dengan baik,

dikarenakan telah di adakan oleh Desa kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok

Perempuan (SPP), yang mana tujuan dari kegiatan Simpan Pinjam Untuk

Kelompok Perempuan (SPP)  ini untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan

pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha, pemenuhan kebutuhan

pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan.

Tidak hanya kegiatan (SPP) saja yang dilaksanakan di Desa tersebut, namun

kegiatan sarana dan prasarana sosial ekonomi khususnya kegiatan pembangunan

juga dilaksanakan di Desa Bukit Payung, sehingga masyarakat merasa senang

dengan adanya kegiatan pembangunan khususnya pembangunan sarana



pendidikan. Yang mana kegiatan ini memberikan dampak positif dan dapat

berguna bagi masyarakat desa Bukit Payung.

Dari jumlah jenis kegiatan yang ada di atas, dapat dilihat bahwa semua

kegiatan pembangunan yang di danai oleh PNPM dapat terealisasi. Tetapi proses

pembangunan dan pencairan dana dalam program ini tidak sesuai dengan waktu

yang ditetapkan.

Setiap perguliran dana diwajibkan bagi masing-masing kelompok untuk

membuat proposal permohonan untuk perguliran dana PNPM Mandiri Perdesaan,

dimana di dalam proposal tersebut harus dilampirkan beberapa persyaratan antara

lain:

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada PJOK (Penanggung jawab
operasional kegiatan).

2. Surat usulan kegiatan.
3. Surat permohonan kredit.
4. Surat perjanjian kredit.
5. Daftar anggota kelompok.
6. Surat pernyataan tanggung rentang.
7. Administrasi kelompok.
8. Identitas anggota.
9. Surat kuasa.
10. Surat pernyataan sanggup mengembalikan tanpa tunggal.

Dalam pengajuan proposal untuk program kegiatan tersebut, anggota

kelompok diwajibkan untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, namun

masih ada kendala yang terjadi di akibatkan oleh kurang lengkapnya persyaratan

dari setiap anggota kelompok sehingga proposal yang telah diajukan tersebut

dikembalikan lagi untuk di lengkapi kembali dan itu memakan waktu yang lama,

sehingga mengakibatkan pencairan dana untuk kelompok tersebut terkendala.



Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

(kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase

target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Penyelesaian pekerjaan tepat

pada waktunya yang telah ditetapkan, artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas

dinilai baik atau tidak, bergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak

terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya

yang dikeluarkan untuk itu.

Setiap pekerjaan pegawai dalam organisasi sangat menentukan bagi

pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah direncanakan terlebih dahulu. Untuk

itu faktor keefektifannya banyak mempengaruhi kepada kemampuan aparatur dan

organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Efektivitas dapat diukur dari tingkat keberhasilan pelaksanaan sebuah

program. Singkatnya efektivitas dapat diartikan rencana strategis (input), cepat

dan tepat dalam pelaksanaan (proses), dan hasil yang tepat sasaran (output).

Efektivitas pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan yang dimaksudkan

dalam penelitian ini ialah sejauh mana keberhasilan dalam pelaksanaan program

PNPM Mandiri Pedesaan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terkhusus

sebagai pelaku usaha kecil menengah, terutama dalam pencapaian tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai yakni berdayanya masyarakat dalam pembangunan

desanya sendiri.

Efektifitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan yang dijalankan Di Desa Bukit Payung masih terdapat

kendala-kendala, dapat peneliti lihat dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam



pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelaksanaansuatu Program kegiatan yang

dijalankan di Desa Bukit Payung dapat dikatan efektif apabila semua rencana

suatu kegiatan yang di tetapkan berjalan dengan lancar. Efektifitas organisasi

dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk

mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil survey, adapun indikasi-indikasi permasalahan yang

terjadi dalam program kegiatan in ialah:

1. Masih minimnya informasi yang berkenaan dengan kegiatan SPP tersebut.

2. Masih rendahnya musyawarah desa sehingga mengakibatkan kendala

dalam pengajuan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Kurang lengkapnya persyaratan-persyaratan dari angggota kelompok

dalam pengajuan proposal yang telah ditetapkan.

4. Masih adanya tunggakan yang terjadi dalam pengembalian pinjaman

kegiatan SPP.

5. Waktu pencairan dana dari kedua Program kegiatan yang tidak tepat

waktu.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai Program Pemerintah ini., untuk itu penulis mengangkat judul

"Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Perdesaan Di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten

Kampar".



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis merumuskan masalah

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan faktor-

faktor kendala yang mempengaruhi efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Desa Bukit

Payung Kec. Bangkinang Kabupaten Kampar.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang di lakukan terhadap suatu masalah, tentunya

mempunyai tujuan yang hendak di capai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan

penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Untuk

mengetahui faktor-faktor kendala yang mempengaruhi efektifitas

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Perdesaan di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten

Kampar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis

melalui karya ilmiah serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh

selama perkuliahan.



2. Sebagai masukan serta informasi bagi pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan rakyat melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang

sama pada masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI
Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini

seperti teori tentang efektifitas, teori pembangunan, teori pemberdayaan

masyarakat dan penjelasan PNPM Mandiri,variabel penelitian, defenisi konsep,

kerangka berfikir dan konsep operasional.

BAB III. METODE PENELITIAN

Berisikan tentang metodologi penelitian yang meliputi lokasi penelitian,

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan

analisa data.

BAB IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Terdiri dari gambaran umum Desa Bukit Payung yang meliputi : Sejarah

Desa Bukit Payung, Letak Geografis Desa Bukit Payung, Jumlah Penduduk Desa

Bukit Payung dan Struktur Pemerintahan Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang

Kab. Kampar.



BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari identitas responden, tanggapan responden terhadap pelaksanaan

Program PNPM Mandiri Perdesaan Di Desa Bukit Payung.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari

hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.


