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ABSTRAK 

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang cukup besar 

dan komplek. Hingga saat ini, bermacam cara/pendekatan telah digunakan oleh 

pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Salah satu cara yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mengunakan pola 

pemberdayaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri. Desa Bukit Harapan, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, 

merupakan desa yang telah menerima PNPM Mandiri Perdesaan sejak PNPM 

Mandiri Perdesaan diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bersifat kualitatif, penulis menggunakan teknik analisa Deskriptif Kualitatif. Hasil 

penelitian yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di 

Desa Bukit Harapan, khusus pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) 

pada pelaksanaan kemudahan, terlembagakan, dan akuntabilitas dapat dinilai 

berhasil sedangkan keberdayaan dan pengembangan belum berhasil, dan dapat 

disimpulkan untuk faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut ialah jaringan 

aktor yang terlibat belum sepenuhnya bekerja keras dalam melakukan pembinaan 

untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat penulis berikan saran 

yaitu, untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan (SPP) guna terjadinya peningkatan pendapatan dan pengembangan 

usaha maka harus dibentuk media pemasaran produk untuk memberikan 

kesempatan kepada setiap kelompok untuk memasarakan usaha mereka. 

 

Kata Kunci : Pemberdayaan, PNPM Mandiri Perdesaan, Simpan Pinjam 

Kelompok Perempuan (SPP) 
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ABSTRACT 

The problem of poverty in Indonesia is a considerable problem and 

complex. Until now, various methods/approaches have been used by the 

government to address the problems of poverty. One method used by the 

Indonesian government is using the pattern of empowerment through Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Desa Bukit Harapan, 

Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, a village that has received PNPM 

Mandiri Perdesaan ever since PNPM Rural launched by the Indonesian 

government in 2007. 

 The research methods used in this study is qualitative, the writer uses 

descriptive qualitative analysis techniques. The results obtained is that the 

implementation of PNPM Mandiri Perdesaan in Desa Bukit Harapan, specifically 

on Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) the ease of implementation, 

institutionalized, and accountability can be considered successful, while the 

empowerment and development have not been successful, and it can be concluded 

for the factors affecting the implementation of the network of actors involved are 

not yet fully worked hard to conduct training to increase community 

empowerment. 

Based on these results, the authors can provide advice that is, to improve 

the implementation of activities Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) to an 

increase in revenue and business development it must be formed marketing media 

products to provide the opportunity for each group to market their business. 

Keywords: Empowerment, PNPM Rural, Save And Bought Ladiesa Grop. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan sebuah negara yang besar, namun memiliiki persoalan 

kemiskinan dan pengangguran yang besar pula. Menurut Iwan Nugroho dan 

Rokhmin Dahuri (2004:180), kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif 

dimana seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah karena sebab-

sebab natural, cultural, atau structural, menyebabkan ia tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma tertentu yang berlaku 

didalam masyarakat. Penyebab kemiskinan dapat dilihat dari: 

a. Kemiskinan alami (natural) adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan alam 

suatu daerah yang miskin. Contohnya dulu di daerah gunung kidul yang 

tanahnya/alamnya sangat miskin sehingga penduduknya banyak yang miskin. 

Kemiskinan ini hanya dapat di atasi dengan bantuan dari luar daerah. 

b. Kemiskinan budaya (kultural) adalah kemiskinan yang disebabkan kondisi 

sosial budaya penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan. Contoh di nias 

karena banyaknya pesta adat sehingga terjadi utang adat dan akhirnya mereka 

menjadi miskin. Kemiskinan ini sangat sulit dan membutuhkan waktu yang 

lama untuk diatasi. 

c. Kemiskinan struktur (struktural) adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan 

struktur pemerintahan, struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu 

daerah penduduknya menjadi miskin. Contoh, penduduk di luar jawa banyak 

miskin karena hasil minyak lebih banyak digunakan di Jawa. 

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sulit terpecahkan di Indonesia dan 

menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Badan Pusat 

Statistik (BPS) menyatakan penduduk miskin di Indonesia dari Maret 2010 ke Maret 

2011 mengalami penurunan sebesar 1 juta orang. Pada maret 2010 penduduk miskin 
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menurun (12,49 %) sebanyak 30,02 juta orang (BPS, 2011: dds. bps.co.id). 

Berdasarkan data BPS penduduk miskin di Indonesia memang mengalami penurunan, 

namun kemiskinan antara kota dan desa masih menjadi permasalahan yang belum 

terpecahkan. Masih dalam data yang sama, pada tahun 2011 saja penduduk miskin di 

perkotaan sebesar 9,23 % dan penduduk miskin didesa sebanyak 15,72%. Angka ini 

menunjukan masyarakat desa menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan 

penduduk Indonesia dan masyarakat miskin lebih besar di daerah perdesaan (Irma 

Septiany, skripsi 2012, Fisip, Universitas Indonesia). 

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa masyarakat desa menjadi penyumbang 

terbesar angka kemiskinan hal ini dikarenakan pembangunan yang terus menerus hanya 

dilakukan di pusat-pusat kota, sementara di desa tidak mendapat perhatian dalam 

pembangunan sehingga kemiskinan masih menjadi momok dan jauh dari kalimat 

“kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya”. 

Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah 

menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan rencana kerja 

pemerintah tahun 2012 dengan tema “Percepatan dan Perluasan Ekonomi yang 

Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. 

Kebijakan pembangunan nasional yang dibuat mengarahkan pada kebijakan Pro-

Growth (pertumbuhan), Pro-Poor (kaum miskin), Pro-Job (pekerjaan), dan Pro-

Environment (lingkungan), yang diharapkan menurunkan tingkat kemiskinan melalui 

kebijakan 4 (kluster) penanggulangan kemiskinan (dalam Irma Septiany, skripsi 2012, 

Fisip, Universitas Indonesia) yang terdiri dari  : 
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a. Kluster 1 : Bantuan dan Perlindungan Sosial 

b. Kluster 2 : PNPM Mandiri 

c. Kluster 3 : Penyaluran KUR 

d. Kluster 4 : Program Murah 

Dari keempat kluster penanggulangan yang disebut diatas menyebutkan salah 

satu kebijakan yang dimunculkan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri yang merupakan program yang mengupayakan penanggulangan 

kemiskinan dengan meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan 

proses perubahan kondisi yang lebih baik lagi melalui pemberdayaan masyarakat 

dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan.  

Melalui PNPM Mandiri dirumuskan mengenai 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 masyarakat miskin 

tersebut bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan 

kemiskinan (www.pnpm.co.id). 

Proses menjaga harmonisasi  pelaksanaan berbagai macam program yang 

berbasis pemberdayaan masyarakat, maka disusun Pedoman Umum PNPM Mandiri 

melaui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku 

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 

25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. 

http://www.pnpm.co.id/
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Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan 

masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; 

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi 

pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca 

bencana, dan konflik. 

Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program 

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk 

mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM 

Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang 

dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan 

PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. 

Pembangunan sejauh ini masih terpusat ditengah kota sebagai upaya 

melakukan pembangunan dengan maksud pencitraan bagi para pendatang terhadap 

kota itu sendiri sehingga mengenyampingkan pembangunan di daerah yang letaknya 

jauh dari pusat kota terutama di desa-desa. Melaui PNPM Mandiri Perdesaan ini yang 

dapat dijadikan salah satu alternatif bagi daerah-daerah yang jauh dari pusat kota untuk 

memberdayakan daerahnya juga masyarakatnya untuk aktif berpartisipasi dalam 

pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dapat dikurangi dari adanya pembangunan. 

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan secara terpandu serta berkelanjutan. Tujuan umum 



8 

 

PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan 

kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam 

pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khususnya 

meliputi: 

a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat 

miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. 

b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan 

mendayagunakan sumber daya lokal. 

c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi 

pengelolaan pembangunan partisipatif. 

d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang 

diprioritaskan oleh masyarakat. 

e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir. 

f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar 

Desa (BKAD). 

g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. 

Pelaksanaan PNPM Mandiri pada tahun 2012 sudah dilaksanakan di 33 

provinsi. Pelaksanaannya sudah berlangsung di 513 Kabupaten/Kota dan di 6.551 

kecamatan. Sementara itu, PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan bagian dari 

PNPM Mandiri inti pada tahun 2010 dilaksanankan di 48.660 desa/kelurahan, 

3.859 kecamatan, dan 313 kabupaten di 31 provinsi. Sedangkan pada tahun 2012 

sudah dilaksanakan di 5.013 Kecamatan dan 513 kota/kabupaten di 33 provinsi 

(www. pnpm.co.id). 
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PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan. 

Kehadiran PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan dapat mengakomodir 

penanggulangan masalah kemiskinan. Berikut sebaran jumlah penduduk di 

Kabupaten Lingga. 

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga 

Tahun 2012 

0
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singkep baratsingkep lingga lingga utarasenayang
laki-laki 7927 14158 9167 5234 10216

perempuan 7505 13847 8562 4952 9486

Sumber: BPS Kabupaten Lingga 2013 

Gambar di atas menunjukan  jumlah penduduk Kecamatan Singkep Barat 

sebanyak 15.432, kecamatan Singkep 28.005, Kecamatan Lingga 17.729, 

Kecamatan Lingga Utara 10.186 dan Kecamatan Senayang 19.702. Sehingga 

dapat diketahui jumlah penduduk laki-laki sebanyak 46.702 dan perempuan 

sebanyak 19.702 total jumlah penduduk kabupaten lingga adalah 91.702. Dari 

91.702 penduduk Kabupaten Lingga sebanyak 13.000 penduduk di bawah garis 

kemiskinan pada tahun 2012. 
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Tabel 1.2 Garis Kemiskinan, Presentase Penduduk Miskin dan Banyaknya 

Penduduk Miskin di Kabupaten Lingga, 2005-2012 

Tahun 
Garis Kemiskinan 

(Rp/Kapita/Bulan) 

Presentase 

penduduk miskin 

Jumlah penduduk 

miskin 

2012 342.788 14,20 13.000 

2011 326.239 12,98 12.055 

2010 310.489 15,83 13.652 

2009 289.115 16,58 14.860 

2008 284.995 18,43 16.280 

2007 237.538 30,06 26.120 

2006 213.768 32,27 27.801 

2005 198.261 31,00 25.941 

Sumber: BPS kabupaten Lingga tahun 2013 

Berdasarkan garis kemiskinan di atas jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten Lingga pada tahun 2012 tercatat 13.000 orang (14,2%) atau 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 12.055 

(12,98%). 

Tabel 1.3 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Klasifikasi Kemiskinan Hasil 

PPSL 2011 Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga 

Kecamatan 
Sangat 

Miskin 
Miskin 

Hampir 

Miskin 

Rentan 

Miskin 

Lainnya 

Total 
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Singkep Barat 127 181 258 81 647 

Singkep 208 256 332 154 950 

Lingga 478 624 710 346 2.158 

Lingga Utara 262 399 510 302 1.473 

Senayang 614 768 867 402 2.651 

Total 1.689 2.228 2.677 1.285 7.879 

Sumber:BPS Kabupaten Lingga Tahun 2013 

Adapun jumlah penduduk rumah tangga yang ada di kabupaten lingga 

adalah 29.015. Kecamatan Singkep Barat 2.221, Kecamatan Singkep 3.087, 

Kecamatan Lingga 7.886, Kecamatan Lingga Utara 5.183, dan Kecamatan 

Senayang 10.638. Berdasarkan gambar diatas kecamatan Lingga Utara memiliki 

jumlah rumah tangga miskin terbanyak ke 3 dengan jumlah 1.473 dan terbanyak 

adalah senayang dengan jumlah 2.651. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini khusus pada Kelompok 

Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok 

perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan 

aktifitas pengelolaan dana simpan pinjam. Melalui pra survey di lapangan 

beberapa waktu lalu, penulis menemukan indikasi bahwa kegiatan simpan pinjam 

untuk kelompok perempuan di Desa Bukit Harapan, dalam pelaksanaannya belum 

maksimal atau belum memenuhi harapan dalam buku Petunjuk Operasional 

Kegiatan (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, dengan alasan:  Belum terlihatnya 

peningkatan perekonomian di rumah tangga miskin. Hal ini dapat dilihat dari 

kapasitas dalam membiayai kehidupan sehari-hari. 
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Masih terdapatnya permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok 

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang terserap di Desa Bukit Harapan khususnya 

kaum perempuan menjadi suatu ketertarikan peneliti untuk mengetahui apa yang 

menyebabkan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan khusus pada kegiatan 

kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak berkembang dengan baik?, 

maka penelitian ini dituangkan dengan judul “Pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Bukit 

Harapan, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga Tahun 2013.” 

B. Perumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini agar tidak 

terjadi salah penafsiran maupun kemungkinan pembahasan yang dapat keluar dari 

konteks judul, maka penelitian ini ditungakan dalam pertanyaan masalah sebagai 

berikut : ”Bagaimanakah Pelaksanaan Progam Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Bukit Harapan dan Faktor 

Apa Yang Mempengaruhi Pelaksaaannya (Khususnya Pada Kelompok 

Simpan Pinjam Perempuan (SPP)) ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan 

pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Bukit Harapan? 
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b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PNPM 

Mandiri Perdesaan pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 

Desa Bukit Harapan? 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun harapan penulis, yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Secara Teoritis ilmiah sebagai tambahan atau penunjang dalam 

pembendaharaan ilmu pengetahuan salah satunya ilmu pemerintahan. 

khususnya bagi penulis dan sebagai bahan perbandingan bagi rekan-rekan 

mahasiswa/i yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan 

PNPM Mandiri Perdesaan. 

b) Secara praktis sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dan masyarakat 

umum khususnya dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan. 

c) Secara akademis sebagai salah satu syarat guna penyelesaian Studi SI ilmu 

pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim 

Raja Ali Haji. 

C. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah menggunakan metode kulitatif. Menurut 

Sugiono (2005:1), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagi lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Lingga 

Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulaun Riau. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ada 

dua macam sumber yaitu: 

a. Jenis data primer yakni jenis data yang diperoleh dari lapangan dan 

melakukan wawancara dengan responden atau informan. 

b. Jenis data sekunder, yakni jenis data yang diperolah dari hasil 

kepustakaan, melalui penelusuran pustaka yang berkaitan dengan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)  Mandiri 

Perdesaan khusus pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 

Desa Bukit Harapan. 

4. Informan Peneliti 

Informan adalah orang yang memiliki informasi tentang subyek yang ingin 

diketahui oleh peneliti. Secara teknis, informan adalah orang yang dapat 

memberikan penjelasan yang kaya warna, detil, dan komprehensif menyangkut 

apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, misalnya, satu peristiwa 

terjadi atau justru tidak terjadi (milmanyusdi.blogspot.com, diunduh pada tanggal 

18 maret 2014 jam 10:59). 

Informan Dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan 

peneliti yang berhubungan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kuhus 

pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Bukit Harapan, 

Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. 
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Tabel. 1.4. Informan Peneliti 

No Jenis Informan Jumlah Informan 

1 Kepala Desa 1 

2 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 3 

3 Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) di kecamatan 1 

4 
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(KPMDes) 
1 

5 Pendamping lokal di kecamatan 1 

Jumlah 7 

Sumber: Data Olahan, 2013 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan variabel-variabel 

yang akan diteliti dalam penelitian (Khasan Efendi, 2010:104). Untuk 

menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada informan 

yang sudah terpilih menjadi responden penelitian yakni dilakukan 

dengan cara terstruktur dan bebas, dengan alasan untuk memperoleh 

data yang akurat terhadap sampel mengenai PNPM Mandiri Perdesaan 

kelompok Simpan Pinjam Perempuan 

b) Telaah dokumen, merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui 

usaha pengumpulan sejumlah dokumen dan arsip-arsip yang 

berhubungan langsung dengan penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiono (2005:89), analisa data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
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lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajarai, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam 

penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama 

dilapangan dan setelah selesai dilapangan. 

D. Kerangka Teori 

1. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 

Berdasarkan Bahan Bacaan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (dalam Dedy, Skripsi 

2011) dijelaskan bahwa Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) 

merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang 

mempunyai kegiatan simpan pinjam. 

a. Tujuan dan Ketentuan 

1) Tujuan Umum, Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi 

kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pedanaan usaha skala mikro, 

pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan 

kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan 

penciptaan lapangan kerja. 

2) Tujuan Khusus, Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha 

ataupun sosial dasar, Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan 

ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dan Mendorong penguatan 

kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. 

b. Ketentuan Dasar 

Ketentuan dasar dalam Kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) 

adalah sebagai berikut: 

1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan 

pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat apapun. 

2) Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang 

sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan 

dan pengelolaan pinjaman. 
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3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang 

profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan 

pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. 

4) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada 

peningkatan pendapatan, sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi 

masyarakat perdesaan. 

5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

c. Ketentuan Pendanaan BLM 

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk 

mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) perkecamatan maksimal 

25% dari alokasi BLM. 

d. Sasaran dan Bentuk Kegiatan 

1) Sasaran Program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan 

pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok 

simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. 

2) Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal 

kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana 

simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. 

e. Ketentuan Kelompok SPP, yaitu : 

a) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yang satu sama lain saling 

mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan 

sekurang-kurangnya satu Tahun. 

b) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan 

dan dana pinjaman yang telah disepakati. 

c) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana 

pinjaman yang diberikan kepada anggota. 

d) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik. 

e) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana. 

2. Implementasi Kebijakan 

 Menurut Carl Friedrich (dalam Leo Agustino, 2008:7), kebijakan adalah 

serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-

kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan 

tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud. 
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 Sedangkan implementasi menurut Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno, 

2012:148), Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran 

yang nyata (tangible output). Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan 

dikemukakan oleh Mazmainan dan Sabatier  (dalam Nugroho, 2012: 685) mengemukakan 

bawha implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. 

 Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap 

dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang 

secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, 

organisai, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan 

dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (dalam Budi 

Winarno, 2012:147). 

 Proses Mengimplementasi kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu 

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan melalui formulasi kebijakan 

derivat atau turunan dari program publlik tersebut. (Nugroho, 2012: 674). Program 

merupakan turunan dari kebijakan publik atau dengan kata lain program merupakan 

bagian dari kebijakan publik yang di implementasikan secara langsung. Sementara itu, 

formulasi kebijakan turunan kebijakan publik lainnya adalah kebijakan publik penjelas. 

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Perda memiliki turunan kebijakan 

publik penjelas yang sering diistilahkan peraturan pelaksana.   

Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan 

mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu 

melihat pada action (tindakan) program dari individu projects dan yang  kedua adalah 

apakah tujuan program tersebut tercapai. (Meririle Grindle dalam Leo Agustino, 

2008:139). 

  Banyak model pendekatan implementasi kebijakan publik sejalan dengan 

perkembangan studi mengenai implementasi kebijakan. Model kebijakan ini secara 

umum dibagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan top-down dan bottom-up (Leo 

Agustino 2008:140) istilah itu dinamakan dengan the command and control approach 

(pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan top down approach) dan the 

market approach (pendekatan pasar, yang mirip dengan bottom up approach). 

Model Richard Elmore, Michael Lipsky, dan Hjern dan David O’Porter 

 Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), Benny Hjern & David O’Porter 

(1981) (dalam Riant Nugroho, 2012:692-693), Model ini dimulai dari mengidentifikasi 

jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka : 

tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini 

didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk 

mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat 

pemerintah, namun hanya ditataran bawah. Model ini mengharuskan kebijakan yang 

dibuat sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target atau kliennya dan 



19 

 

sesuai juga dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model 

ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-

lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM). 

E. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Perdesaan, pada Bidang Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan (SPP) di Desa Bukit Harapan. 

 

Alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Berdasarkan hasil yang didapat melalui 

wawancara dan telaah dokumen, mulai tahan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian 

kegiatan maka dapat di analisis pada indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Kemudahan 

Kemudahan artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat 

mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat apapun. Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan khusus pada 

Simpan Pinjam kelompok Peremuan (SPP), merupakan sebuah program yang 

bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatakan kapasitas masyarakat 

miskin atau Rumah Tangga Miskin dalam membiayai kehidupan sehari-hari. 

Berkaitan dengan kemudahan dalam mendapatkan dana bantuan, baik 

dalam persyaratan pembentukan kelompok maupun persyaratan pengajuan 

proposal kegiatan bisa dikatakan tidak ada permasalahan, semua berjalan baik. 

Hal ini sesuai dengan proses dan prosedur dalam ketentuan yang berlaku, 

sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan bantuan yang diinginkan. 
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b. Terlembagakan 

Terlembagakan artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok 

yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan 

simpanan dan pengelolaan pinjaman. Semua kelompok yang ada di desa bukit 

harapan sudah memenuhi syarat sehingga bisa di katakan sudah terlembagakan. 

Mengenai hal ini bisa juga kita lihat persyaratan dari pembentukan 

kelompok dimana salah satu persyaratannya yaitu minimal 1 tahun berdiri. 

Sehingga dapat penulis simpulkan untuk kelembagaan kelompok SPP di desa 

bukit harapan sudah baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan kartu anggota yang 

sudah di buat oleh masing-masing kelompok 

c. Keberdayaan 

Keberdayaan artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang 

profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan 

pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. Hal ini bisa kita 

pahami bahwa dana yang telah disalurkan kepada kelompok maka menjadi 

tanggung jawab seluruh anggota kelompok yang meminjam uang untuk 

mengelola dana tersebut berdasarkan prakarsa sendiri dengan tujuan untuk 

meningkatkan pendapatan bagi setiap peminjam sehingga dari dana yang dipinjam 

tersebut bisa untuk mengembangakan usaha yang telah ada.  

Namun hal ini belum sejalan dengan harapan, dimana adanya kelompok 

yang belum mampu mengembangkan dana bergulir tersebut karena berbagai 

faktor, seperti kurangnya pengetahuan tentang berwirausaha dan kurangnya 

komunikasi dengan aktor. 
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Untuk meningkatkan keberdayaan/kemampuan pelaku Simpan Pinjam 

Kelompok Perempuan dalam pengelolaan dana bergulir tentu tidak bisa jika hanya 

di lakukan tanpa kerjasama antar pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan hal ini 

bisa menyebabkan tidak optimalnya hasil yang didapat, untuk itu bantuan dari 

pelaku lainnya terhadapat keberdayaan pengelolaan yang didasari oleh masyarakat 

harus diimbangi dengan tenaga/pendamping dari pelaku PNPM Mandiri 

Perdesaan lainnya.  

d. Pengembangan 

Pengembangan artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi 

pada peningkatan pendapatan, sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas 

ekonomi masyarakat perdesaan. Pengembangan berarti bagaimana kelompok-

kelompok SPP mampu mengembangkan usaha yang mereka bina agar terjadinya 

peningkatan pendapatan. Untuk pengembangan usaha-usaha yang ada didesa 

bukit harapan belum terlihat sukses/berhasil dikarenakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi mengapa usaha mereka tidak berkembang diantaranya: 

1. Tidak adanya peningkatan pendapatan hal ini dikarenakan kesulitan 

mereka untuk memasarkan produk-produk buatan mereka. Pemerintah 

hanya menyalurkan dana bantuan saja. 

2. Kurangnya modal yang mereka terima dimana maksimal pinjaman bagi 1 

orang 20 juta 

3. Jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan belum maksimal 

dalam memberikan pelatihan maupun bimbingan. 

e. Akuntabilitas 

Akuntabilitas artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini berarti bahwa dana yang 



22 

 

telah diberikan kepada setiap peminjam harus mampu dan bisa dibuktikan kepada 

masyarakat bahwa dana yang telah diberikan benar-benar dimanfaatkan sebaik-

baiknya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. 

Dengan adanya tanggungjawab dari mereka sebagai pelaku dari kegiatan 

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan maka mereka mempunyai semangat untuk 

menggunakan dana bantuan tersebut demi peningkatan pendapatan. Sehingga 

menjadi tidak mudah untuk mereka yang meminjam begitu saja tanpa adanya 

pengembagan dana tersebut. 

Sementara itu bagi pelaku simpan pinjam kelompok perempuan sendiri 

pertanggungjawaban yang diberikan baik kepada masyarakat maupun kepada 

pemerintah tentunya dengan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan serta adanya tranparansi kemana uang tersebut 

digunakan. 

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa 

Bukit Harapan khusus pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan 

(SPP) 

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada kegiatan Kelompok Simpan Pinjam 

Perempuan maka untuk melihat faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya 

penulis menggunakan Model Implementasi menurut Richard Elmore, Michael 

Lipsky, Benny Hjern & David O’Porter. Dalam model ini Terdapat beberapa 

aspek yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya, diantaranya: 
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1. Jaringan Aktor yang Terlibat 

Menurut Thomas R.Dye (2012:39) dalam (Adipurnawidagdo, halaman 6), 

dalam sebuah kebijakan publik terdapat 3 sub sistem yang saling berinteraksi 

dalam dalam satu kesatuan tindakan. Salah satunya sub sistem stakeholder 

(pelaku kebijakan) berinteraksi dengan lingkungan kebijakan (policy 

environment) dan dengan kebijakan publik (publik policy). Interaksi berlangsung 

secara timbal balik dalam pengertian para stakeholder yang berperan terhadap 

lingkungannya dan sebaliknya lingkungan memiliki peran terhadap para pelaku 

kebijakan. 

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan bidang Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan pelaku-pelaku kebijakan yang terlibat diklasifikasi menjadi 2 luar dan 

dalam pemerintahan. Dari dalam pemerintahan terdapat pemerintah kabupaten 

lingga, pelaksana pemerintahan di daerah kabupaten lingga; pelaku di kecamatan 

yaitu camat lingga utara, pelaku didesa yaitu pemerintah desa Bukit Harapan, dan 

pelaku-pelaku lainnya yang telah dibentuk seperti Kader Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (KPMD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Pendamping Lokal 

(PL), dll. 

Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan diluar pemerintah yaitu kelompok 

masyarakat yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, 

baik kelompok sosial, Kelompok Ekonomi, maupun kelompok perempuan dalam 

penelitian ini lebih kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). 
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Untuk lebih jelasnya mengenai pelaku/aktor yang terlibat dalam 

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada bidang simpan pinjam 

perempuan dapat penulis sajikan sebagai berikut: 

1. Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dalam hal ini masyarakat yang 

dimaksud ialah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sedangkan 

pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan,  kabupaten dan seterusnya berfungsi 

sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, 

kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan 

dilaksanakan secara benar dan konsisten. 

2. Kepala desa. Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali 

kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. 

3. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) 

KPMD/K  adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu 

masyarakat  dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di 

desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun 

pemeliharaan. 

4. Tim Verifikasi (TV) 

TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki 

pengalaman dan keahlian khusus, di bidang teknik prasarana,  simpan pinjam, 

pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan 

yang diajukan masyarakat  dalam musyawarah desa perencanaan. Peran TV adalah 

melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM 
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Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada musyawarah antar 

desa   sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. TV menjalankan tugas ini 

berdasarkan penugasan yang diperoleh dari BKAD. 

5. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)  

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan 

antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan 

bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa 

berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar 

desa. UPK mendapatkan penugasan BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana 

program dan tugas pengelolaan dana perguliran. 

6. Pendamping Lokal  (PL) 

Pendamping lokal  adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu 

FK/FT untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan 

PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Di 

setiap kecamatan akan ditempatkan minimal satu orang pendamping lokal. 

Untuk meningkatkan keberdayaan/kemampuan pelaku Simpan Pinjam 

Kelompok Perempuan dalam pengelolaan dana bergulir tentu tidak bisa jika hanya 

di lakukan tanpa kerjasama antar pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan hal ini 

bisa menyebabkan tidak optimalnya hasil yang didapat, untuk itu bantuan dari 

pelaku lainnya terhadapat keberdayaan pengelolaan yang didasari oleh masyarakat 

harus diimbangi dengan tenaga/pendamping dari pelaku PNPM Mandiri 

Perdesaan lainnya. Secara khusus dalam pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam 
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Kelompok Perempuan dalam pengelolaan dana bergulir ada pelaku lainnya yang 

kita sebut sebgai Pendamping Lokal di kecamatan. 

2. Kebijakan Publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan 

sendiri atau masih melibatkan pemerintah di level bawah. 

Secara Teknis PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada bidang Simpan 

Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) masih melibatkan pemerintah Desa Bukit 

Harapan namun, pelaku utamanya adanya masyarakatperan kepala desa dalam 

pengelolaan dana bergulir sebagai penggungjawab dan juga menandatangani 

proposal yang ingin di ajukan ke UPK. Sehingga kepala desa tau betul bagaimana 

kondisi kelompok yang ingin mengajukan bantuan tersebut. 

 Pengelolaan dana bergulir sepenuhnya dikembangkan dan dimanfaatkan 

secara langsung oleh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kelompk SPP, hal 

ini berarti kebijakan publik yang diluncurkan oleh pemerintah Susilo Bambang 

Yudhoyono pada tahun 2007 sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarat namun 

masih melibatkan pemerintah terendah dalam penelitian ini tentunya pemerintah 

desa Bukit Harapan. 

3. Kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan, keinginan publik yang 

menjadi target. 

Menurut Joko Widodo (dalam Adipurnawidagdo), dalam menakar suatu 

kualitas kebijakan publik hal-hal yang diperhatikan adalah: 

a) Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan 

b) Mendapat pelayan yang wajar 

c) Dapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih 

d) Mendapat perlakuan yang jujuran trasparan 
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Masyarakat sebagai penerima layanan (target groups) mempunyai 

keyakinan bahwa kebijakan publik yang dibuat secara sah, konstitusional dan 

dibuat oleh pejabat publik yang berwenang, serta melalui prosedur yang sah yang 

telah tersedia. PNPM Mandiri Perdesaan Khususnya pada bidang Simpan Pinjam 

Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kebijakan yang dibuat berdasarkan 

ketentuan diatas, sehingga masyarakat mempunyai kesediaan diri untuk menerima 

dan melaksanakan kebijakan itu, terlebih kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan 

merupakan kebijakan publik yang berhubungan erat dengan hajat hidup 

masyarakat miskin. 

Dari adanya partisipasi masyarakat tentunya sesuai PNPM Mandiri 

Perdesaan sesui dengan keinginan masyarakat sebagai pelaksanan kegiatan dan 

menjadi target dari pemerintah. 

4. Prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM). 

 Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kebijakan pemerintah 

untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia, namun kebijakan ini 

sepenuhnya dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat sebagai 

pelaksana dan pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan khusus Pada SPP 

diberikan kebebasan untuk mengunakan dana bantuan yang diberikan, dengan 

catatan untuk peningkatan pendapatan tentunya menurut prosedur dan ketentuan 

yang berlaku. 

 Pengelolaan dana bantuan SPP yang ada di desa Bukit Harapan didasari 

atas kehendak masyarakat itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 
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Kebutuhan dalam pengelolaan dana bergulir pun sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan, artinya masyarakat melakukan pinjam uang sesuai dengan 

kemampuan ia membayar iuran perbulannya. Jika ia merasa tidak sanggup maka 

ia tidak meminjam. 

F. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan lapangan mengenai pelaksanaan dan faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Bukit Harapan 

khusus pada bidang Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Bukit Harapan, khusus 

pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) pada pelaksanaan 

kemudahan, terlembagakan, dan akuntabilitas dapat dinilai berhasil, 

sedangkan keberdayaan dan pengembangan belum berhasil. 

b. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dapat 

disimpulkan  jaringan aktor yang terlibat belum maksimal dalam 

memberikan pelatihan, pendampingan yang dilakukan pun hanya bersipat 

memotivasi dan nasehat kepada kelompok yang terlibat, itupun tidak 

semua kelompok yang mendapatakan pendampingan ada juga yang tidak 

mendapatakan pendampingan. 

G. Saran 

1. Bagi jaringan aktor PNPM Mandiri Perdesaan yang terlibat secara 

langsung hendaklah sesering mungkin melakukan pelatihan-pelatihan 

kepada kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. 
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2. Peran pemerintah untuk membuka jalan atau memberikan kesempatan 

bagai kelompok SPP untuk memasarkan produk mereka ke daerah-daerah 

lainnya sehingga terjadinya pengembangan. 

3. Menyakinkan kepada masyarakat bahwa PNPM Mandiri Perdesaan SPP 

ini penting untuk dilaksanakan dengan dibuktikan adanya keseriusan untuk 

membantu, bukan hanya sekedar memberikan sosialisai tapi langkah 

konkrit yang bisa diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku SPP. 
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