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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Saat ini bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan 

pembangunan nasional di segala bidang, dimana pembangunan tersebut 

merupakan upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan 

nasional bangsa Indonesia seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

  Guna memperlancar program pembangunan daerah, pemerintah 

menetapkan dasar hukum yang diterapkan pada setiap pemerintah daerah 

yaitu Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemertintah daerah, dan 

hak otonomi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Seiring 

dalam pelaksanaanya pemerintah juga mengeluarkan dasar hukum yang 

ditetapkan pada Undang Undang No 33 Tahun 2004 tentang penimbangan 

keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana dengan 

pemanfaatan ekonomi dan potensi masyarakat yang ada diharapkan 

pemerintah mampu menjalankan tujuan dari suatu program pembangunan 

daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Pemanfaatan ekonomi yang 

maksimal mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi layak. Namun di 
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dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi hal yang perlu 

dipertimbangkan yaitu tingkat investasi masyarakat pada umumnya. 

Sedangkan tingkat investasi dipengaruhi juga dalam segi pendapatan 

seseorang. Rendahnya pendapatan seseorang menjadikan kendala dalam 

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi bangsa. Sehingga dengan demikian 

permasalahan utama dalam proses pembangunan yang didalamnya meliputi 

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yaitu masalah kemiskinan. 

  Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh semua 

negara terlebih Indonesia. Kemiskinan mampu menjadikan masalah yang 

melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri. Seseorang dikatakan 

miskin jika memiliki standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu 

tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang 

dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara 

langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, 

kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai 

orang miskin (Suparlan, 1984: 12). 

  Berkaitan dengan permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia 

seperti yang digambarkan oleh Wirawan, dalam buku “Evaluasi Teori, 

Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi (Contoh Aplikasi Evaluasi Program: 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan)” dikatakan bahwa secara umum 

masyarakat terdiri dari tiga strata: 
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 1. Strata atas, yaitu mereka yang kaya raya dan kaya, 

 2. Strata tengah, yaitu mereka yang hidupnya berkecukupan, dan 

 3. Strata bawah, yaitu mereka yang hidupnya miskin. 

  Ketiga strata tersebut dilukiskan dalam bentuk grafik segitiga. Suatu 

negara dan masyarakat makmur jika volume strata tengahnya lebih besar 

daripada strata bawah (lihat gambar 1.1) . Jika volume strata tengahnya lebih 

kecil daripada strata bawah maka negara dan bangsa tersebut disebut miskin. 

Indonesia merupakan negara dimana strata tengahnya lebih kecil daripada 

strata bawah. Negara makmur seperti Saudi Arabia, Qatar, Kuwait dan 

negara-negara Skandinavia strata tengahnya lebih besar daripada strata 

bawahnya. Sesungguhpun demikian, negara-negara kaya tersebut masih 

mempunyai warga miskin struktural, orang cacat, orang jompo, anak-anak 

terlantar, dan orang tua tunggal. 

  Selain itu menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 

penduduk miskin Indonesia berjumlah 31,02 juta atau 13,33 persen dari 

penduduk Indonesia yang berjumlah 237 juta jiwa. Menurut Undang-Undang 

Dasar 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Dalam 

upaya melaksanakan ketentuan tersebut pada tahun 2007 pemerintah 

Indonesia melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri (Tim Pengendalian PNPM Mandiri, 2007) (Wirawan, 2011: 

233-234). 
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Gambar 1.1 

Struktur Negara dan Masyarakat Kaya dan Miskin 

 

 

 

 

  Melihat penggambaran kemiskinan yang demikian, permasalan 

kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sangat klasik dan dalam 

penanganannya membutuhkan campur tangan dari berbagai pihak secara 

bersamaan dan terkoordinasi. Tetapi pada kenyataannya selama ini 

penanganan masalah tersebut cenderung tidak berkelanjutan. Sehubungan 

dengan hal tersebut pemerintah perlu mengambil langkah atau membuat 

perubahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satunya dengan 

melaksanakan strategi komunikasi pembangunan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.  

  Melalui strategi pembangunan tersebut diharapkan tujuan pembangunan 

kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara 

berkelanjutan dapat dicapai. Dalam penelitian ini difokuskan pada PNPM 

Mandiri Perkotaan yang secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Adapun cara untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna pengembangan kegiatan usaha 

diberlakukannya suatu program yaitu Pinjaman Bergulir. Pinjaman Bergulir 

ini bisa diwujudkan dalam bentuk uang maupun modal yang nantinya 

disalurkan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang masing-

Strata atas 

Strata tengah 

Strata bawah 

 



5 
 

masing anggotanya memiliki usaha perorangan yang tergolong kategori usaha 

kecil dan mikro. Adapun yang menjadi tujuan pokok dalam pemberian 

bantuan Pinjaman Bergulir ini yaitu untuk menyediakan akses layanan 

keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar 

untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka 

dalam hal pinjaman dan menggunakannya secara benar. Sehingga dengan 

demikian dana Pinjaman Bergulir ini diharapkan mampu meningkatkan 

kinerja usaha yang telah dimiliki dan bermanfaat bagi pemilik usaha kecil dan 

mikro. 

  Adapun peran BKM dari hal ini yaitu untuk mengawal penerapan dalam 

proses penanggulangan kemiskinan pada khususnya dan kehidupan 

bermasyarakat pada umumnya di desa/ kelurahan yang bersangkutan. Melalui 

BKM tersebut diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari suatu program 

yaitu untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga 

miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi 

ekonomi mereka dan sebagai proses pembelajaran dalam rangka mengelola 

pinjaman dan menggunakannya secara benar, sehingga diharapkan dapat 

tumbuh kepercayaan dari pihak lain untuk dapat mengakses ke lembaga 

keuangan formal. 

  Kelurahan Siswodipuran merupakan salah satu kelurahan yang ada di 

Kecamatan Boyolali yang merupakan salah satu lokasi sasaran Program 

Pinjaman Bergulir mulai tahun 2007. Di dalam melaksanakan program-

program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Siswodipuran yang sampai 
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saat ini memberikan hasil yang sangat tampak dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Pinjaman Bergulir ini tidak diberikan untuk setiap 

keluarga melainkan diberikan kepada rumah tangga yang berkategori rumah 

tangga miskin yang memiliki usaha kecil dan mikro. Dengan demikian 

dengan adanya program Pinjaman Bergulir ini diharapkan mampu 

meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam pembenahan ekonomi dan 

pengembangan modal di bidang kegiatan usaha secara berkelanjutan. 

Diharapkan dengan adanya program yang dijalankan tersebut diharapkannya 

trasnformasi sosial masyarakat yang berada dalam kondisi tidak berdaya 

(dalam hal ini keluarga miskin) menjadi masyarakat berdaya, dengan 

demikian dari masyarakat berdaya mampu menjadikan masyarakat yang 

maju, mandiri dan sejahtera. 

  Berangkat dari konsep dan fenomena nyata yang terjadi di lapangan yang 

bertolak belakang dengan teori yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

“Efektivitas Program Pinjaman Bergulir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

(Studi Korelasi Pada PNPM Mandiri Perkotaan di BKM “Amanah Sejahtera” 

Kelurahan Siswodipuran Boyolali Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)” 

sebagai dasar dalam melakukan penelitian. 

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penelitian ini memusatkan 

pada suatu pokok permasalahan yang berusaha mencari jawaban atas 

pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut: 
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  Adakah korelasi antara efektivitas Program Pinjaman Bergulir terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali 

Kabupaten Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan perumusan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang 

hendak ingin dicapai peneliti dilaksanakannya penelitian adalah: 

 1. Untuk mengetahui korelasi antara efektivitas Program Pinjaman Bergulir 

terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Siswodipuran 

Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Mengacu pada tujuan penelitian, maka manfaat dilaksanakannya 

penelitian ini terbagi menjadi manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun 

manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

 1. Manfaat Praktis 

 a. Bagi responden secara umum penelitian ini diharapkan mampu 

meningkatkan pengetahuan tentang program-program PNPM Mandiri 

Perkotaan, salah satunya program Pinjaman Bergulir. 

 b. Bagi responden secara khusus penelitian ini diharapkan mampu 

memperlihatkan terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di 

bidang ekonomi dengan adanya program Pinjaman Bergulir. 
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 2. Manfaat Teoritis 

 a. Mampu memberikan masukan ilmu pengetahuan khususnya tentang 

strategi komunikasi pembangunan di Indonesia. 

 b. Mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam 

memberdayakan masyarakat melalui program yang dilaksanakan. 

 

E. Landasan Teori 

 1. Efektivitas 

  Di dalam suatu program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

yang biasanya dilaksanakan guna mencapai suatu tujuan tertentu. 

Seringkali tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut 

tidak sesuai dengan yang diharapkan yang dikarenakan oleh faktor-faktor 

tertentu. oleh karena itu diperlukan adanya suatu evaluasi guna 

mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari suatu program atau 

kebijakan tersebut. Salah satu kriteria dasar dalam menilai suatu program 

adalah dengan efektivitas.  

  Adapun pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai 

efektivitas, diantaranya: 

 a. Handoko (1995: 7) menyatakan bahwa “Efektivitas merupakan 

kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan”. 
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 b. Ratminto dan Atik (2012: 174) mengatakan: “Efektivitas adalah 

tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk 

target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi”.  

  Sejalan dengan pengertian yang telah dikemukakan di atas 

efektivitas merupakan unsur yang vital dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran yang telah ditentukan pada suatu organisasi, kegiatan maupun 

program. Maka dapat dikatakan efektif jika tujuan tersebut sama dengan 

apa yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas merupakan suatu bentuk ukuran yang menyatakan 

tentang sejauh sasaran target yang dilihat dari segi kuantitas, kualitas dan 

waktu yang telah dicapai oleh suatu organisasi atau program yang 

ditetapkan.   

 

 2. Komunikasi Pembangunan 

  Posisi komunikasi dan pembangunan ibarat dua sisi mata yang saling 

mendukung, tidak bisa dipisahkan. Secara konseptual, komunikasi dan 

pembangunan memandang perubahan sebagai proses sosial yang tak 

terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Jika komunikasi didefinisikan 

sebagai usaha atau tindakan yang mengarah pada proses perubahan, 

perubahan didefinisikan sebagai proses pembangunan yang terencana, 

sistematis, dan menyeluruh dari suatu kondisi menuju kondisi yang lebih 

baik. Pada konteks ini, komunikasi dipandang sebagai sarana, alat atau 

saluran penyampaian ide dan gagasan pembangunan. Tidak sedikit proses 
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pembangunan menghadapi kegagalan dalam menumbuhkan pertisipasi 

masyarakat, hanya karena kurangnya aspek komunikasi dalam 

penerapannya. 

  Sebaliknya, pembangunan sendiri dalam konsep komunikasi 

memiliki andil dalam perumusan konsep baru seiring dengan perubahan 

sosial dalam masyarakat. Berbagai perilaku komunikasi masyarakat 

seringkali dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat sebagai dampak 

dari perubahan yang demikian cepat. Dengan demikian, komunikasi 

memegang posisi kunci dalam menyukseskan setiap program 

pembangunan. Secara umum, para ahli sepakat bahwa komunikasi 

berperan penting dalam pembangunan, baik pembangunan diri individu, 

pembangunan masyarakat, maupun pembangunan bangsa (Dilla, 2007: 

113-114). 

 a. Pengertian 

  Komunikasi pembangunan dalam arti luas meliputi peran dan 

fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara 

timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha 

pembangunan. Terutama antara masyarakat dengan pemerintah. 

Sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian 

terhadap pembangunan. 

  Sedangkan komunikasi pembangunan dalam arti sempit 

merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian 

gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal 
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dari pihak yang memprakarsai pembangunan yang ditujukan kepada 

masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang 

dituju dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam 

melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan tadi (Harun dan 

Ardianto, 2011: 162). 

 b. Tujuan 

  Tujuan komunikasi pembangunan ialah untuk memajukan 

pembangunan. Pembangunan memerlukan agar rakyat yang 

mempunyai kadar huruf serta pendapatan dan sosio-ekonomi yang 

rendah, haruslah diberitahu mengenai ide dan kemahiran yang belum 

mereka kenal, dalam jangka waktu yang singkat. Mereka juga mesti 

diberi motivasi (Harun dan Ardianto, 2011: 162). 

  Hal ini dinyatakan oleh Nora C. Quebral: 

  The purpose of development communication is to advance 

development. Development requires that a mass of people with low 

rate of literacy and income, and the socio-economic atributes that go 

with it, first of all be informes about and motivated to accept and use 

a sizeable body of hithertounfamiliar ideas and skills in very much 

less time than that process would normally take (Nora C.Quebral: 

Development Communication, in Readings in Development 

Communication edited by Juan F. Jamias, 1975). 

 

  (Tujuan komunikasi pembangunan adalah mencapai pembangunan 

yang berkelanjutan. Pembanguan menginginkan bahwa sekelompok 

massa orang-orang tingkat literasi (melek huruf) dan penghasilan 

rendah, dan atribut-atribut sosio-ekonomi bahwa mereka harus 

berubah, pertama-tama semua menjadi terbuka tentang informasi dan 

dimotivasi untuk menerima dan menggunakan secara besar-besaran 

ide-ide dan keterampilan-keterampilan yang tidak familiar dalam 

waktu singkat dibanding proses yang diambil dalam keadaan 

normal). 
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  Selain itu, diketengahkan pula perlunya ditingkatkan partisipasi 

semua pihak yang ikut serta dalam suatu proses komunikasi, demi 

tercapainya suatu fokus bersama dalam memandang permasalahan 

yang dihadapi. Dengan perkataan lain, pendekatan ini bertolak dari 

dialog antarsemua pihak, dan bukan seperti selama ini hanya atau 

lebih banyak ditentukan oleh salah satu pihak, biasanya komunikator 

saja (Harun dan Ardianto, 2011: 163). 

 c. Strategi 

  Menurut AED (1985), ada empat strategi komunikasi 

pembangunan yang telah digunakan selama ini, yaitu: 

 1) Strategi-Strategi Berdasarkan Media (media-based strategies); 

  Para komunikator menggunakan strategi ini biasanya 

mengelompokkan kegiatan mereka di sekitar medium tertentu 

yang mereka sukai. Strategi ini memang merupakan teknik yang 

paling mudah, paling populer, dan tentunya yang paling kurang 

efektif.  

 2) Strategi-Strategi Desain Instruksional; 

  Menggunakan strategi ini pada umumnya adalah para pendidik. 

Mereka memfokuskan strateginya pada pembelajaran individu-

individu yang dituju sebagai suatu sasaran yang fundamental. 

Strategi kelompok ini, mendasarkan diri pada teori-teori belajar 

formal, dan berfokus pada pendekatan sistem untuk kalangan 

pendidikan tersebut di lapangan kegiatan ini, banyak 
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pemahaman yang diperoleh mengenai evaluasi formatif, uji 

coba, desain program berjenjang (sequenced program design) 

dan sebagainya. 

 3) Strategi-Strategi Parsipatori; 

  Dalam strategi ini, prinsip-prinsip penting dalam 

mengorganisasi kegiatan adalah kerja sama komunitas dan 

pertumbuhan pribadi (community participation and personal 

growth). Yang dipentingkan dalam strategi ini bukan pada 

berapa banyak informasi yang dipelajari seseorang melalui 

program komunikasi pembangunan, tetapi lebih pada 

pengalaman keikutsertaan sebagai seorang yang sederajat 

(equal) dalam proses berbagai pengetahuan atau keterampilan. 

 4) Strategi-Strategi Pemasaran. 

  Strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi komunikasi yang 

sifatnya paling langsung dan terasa biasa. “Kalau Anda dapat 

menjual pasta gigi, mengapa tidak dapat menjual kesehatan, 

pertanian, dan keluarga berencana?” Itulah prinsip social 

marketing yang menjadi pegangan strategi ini (Harun dan 

Ardianto, 2011: 164-166). 

  Berdasarkan strategi yang diuraikan di atas, penelitian ini melibatkan 

beberapa strategi komunikasi pembangunan, yaitu: 1) Strategi 

Berdasarkan  Media: sosialisasi serta penyuluhan suatu program terhadap 

masyarakat, 2) Strategi Desain Intruksional: berorientasi pada rencana 
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dan sistem. Pada kegiatan atau program yang dijalankan digolongkan 

pada tiga tahapan yakni: tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi, 

3) Strategi Parsipatori: keikutsertaan dalam program yang dijankan 

dalam hal ini yakni masyarakat Kelurahan Siswodipuran yang mengikuti 

Program Pinjaman Bergulir.  

 

 3. Pemberdayaan Masyarakat 

  Pada dasarnya pemberdayaan (empowerment) merupakan 

pembangunan yang berpusat pada rakyat yang mengarah pada 

kemandirian masyarakat. Namun dalam konteks ini dimensi partisipasi 

masyarakat sangat dibutuhkan. Melalui partisipasi kemampuan 

masyarakat dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang 

pertumbuhan kolektif menjadi kuat. Tetapi partisipasi di sini bukan 

hanya berarti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 

atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai “objek”, melainkan harus 

diikuti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dan proses 

perencanaan pembangunan, atau masyarakat juga ditempatkan sebagai 

“subjek” utama yang harus menentukan jalannya pembangunan. Karena 

itu gerakan pemberdayaan menilai tinggi dan mempertimbangkan 

inisiatif dan perbedaan lokal (Mardikanto, 2010: 25-26). 

  Selanjutnya dikatakan pemberdayaan adalah sebuah proses dan 

tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 
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masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada 

keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu 

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan 

diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan 

tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan 

seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan 

sebagai sebuah proses (Nawawi, 2009:144). 

   Pada dasarnya konsep dari pemberdayaan masyarakat meupakan 

jawaban atas ketidakberdayaan masyarakat itu sendiri. Beberapa 

kelompok dalam masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai kelompok 

tidak berdaya meliputi: 

 a. Kelompok lemah secara stuktural, baik lemah secara kelas, gender, 

maupun etnis 

 b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, remaja, 

penyandang cacat, gay dan lesbian, maupun masyarakat terasing 

 c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami 

masalah pribadi atau keluarga (Nawawi, 2009: 146). 

  Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara 

operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang 
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dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika 

sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat 

dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan 

(misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Adapun indikator 

pemberdayaan yang dikembangkan oleh Suharto (dalam Nawawi, 2009: 

147-148) adalah sebagai berikut: 

 a. Kebebasan mobilitas 

 b. Kemampuan membeli komoditas kecil 

 c. Kemampuan membeli komoditas besar 

 d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tanggal 

 e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga 

 f. Kesadaran hukum dan politik 

 g. Keterlibatan dalam kampaye dan protes-protes 

 h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga. 

  Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 

keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, 

kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural 

dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi 

kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (power within), kekuasaan untuk 

(power to), kekuasaan atas (power over) dan kekuasaan dengan (power 

with) sebagaimana yang telah dirangkum menjadi delapan indikator 

pemberdayaan yang telah disebutkan di atas.  
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 4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

 a. Pengertian dan Tugas 

   PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan 

kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 

Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah: 

 1) PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka 

kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-

program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi 

dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur 

program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan 

mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan yang berkelajutan. 

 2) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ 

meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individual 

maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan 

terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan 

kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan 

keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta 

berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin 

keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. 
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 b. Tujuan 

  Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 

program PNPM Mandiri ini adalah: 

 1) Tujuan Umum 

 a) Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja 

masyarakat miskin secara mandiri. 

 2) Tujuan Khusus 

 a) Meningkatkan 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. 

 b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang 

mengakar, representatif dan akuntabel. 

 c) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin 

melalui kebijakan, program dan penganggaran yang 

berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor). 

 d) Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, 

swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya 

masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli 

lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya 

penanggulangan kemiskinan. 
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 e) Meningkatkannya keberadaannya dan kemandirian 

masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan 

kelompok peduli setempat dalam menanggulangi 

kemiskinan di wilayahnya. 

 f) Meningkatkannya modal sosial masyarakat yang 

berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta 

untuk melestarikan kearifan lokal. 

 g) Meningkatkannya inovasi dan pemanfaatan teknologi 

tepat guna, informasi dan komunikasi dalam 

pemberdayaan masyarakat (Pedoman Umum Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, 

2008: 1-3). 

 c. Komponen Program 

  Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui 

komponen program sebagai berikut: 

 1) Pengembangan Masyarakat 

  Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian 

kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian 

masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan 

kebutuhan masyarakat, perencanaan pasrtisipatif, 

pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan dan 

pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. 
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  Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana 

pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan 

relawan dan operasional pendampingan masyarakat dan 

fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. 

Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, 

sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai 

motor penggerak masyarakat di wilayahnya. 

 2) Bantuan Langsung Masyarakat 

  Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana 

stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok 

masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang 

direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan terutama masyarakat miskin. 

 3) Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal 

  Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal 

adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas 

pemerintah daerah dan pelaku lokal/ kelompok peduli lainnya 

agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi 

yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam 

menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait 

dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, 

kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan 

sebagainya. 
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 4) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program 

  Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung 

pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam 

pengelolaan kegiatan sepetti penyediaan konsultan manajemen, 

pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program. 

 d. Pendekatan Program PNPM Mandiri 

  Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan 

program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan 

program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan: 

 1) Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk 

mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian program. 

 2) Memposisikan masyarakat sebagai penentu/ pengambil 

kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal. 

 3) Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam 

proses pembangunan partisipatif. 

 4) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang 

sesuai dengan karakteristik sosial budaya dan geografis. 

 5) Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas 

pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan. 
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 e. Ruang Lingkup Program 

  Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka 

bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan 

dan disepakati masyarakat, meliputi: 

 1) Penyediaan dan perbaikan prasarana/ sarana lingkungan 

permukiman, sosial dan ekonomi secara padat karya. 

 2) Penyediaan sumber daya 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 sumber daya manusia, 

terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs. 

 4) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal 

melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, 

manajemen operasional dan keuangan, serta penerapan tata 

kepemerintahan yang baik (Pedoman Umum Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, 2008: 4-7). 

 

 5. PNPM Perkotaan 

  Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk 

membangun kemandirian masyarakat dan pemetintah daerah dalam 

menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat 
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strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa 

lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan 

kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di 

masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka 

menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat 

dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok 

peduli setempat. 

  Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif 

dan dipercaya tersebut (secara generik disebut Badan Keswadayaan 

Masyarakat atau disingkat BKM) dibentuk melalui kesadaran kritis 

masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan 

nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (capital social) 

kehidupan masyarakat. 

  BKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum 

miskin dalam menyalurkan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus 

menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan 

oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses 

penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan 

program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. 

  Tiap BKM bersama masyarakat telah menyusun Perencanaan Jangka 

Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (yang kemudian lebih 

dikenal sebagai PJM Pronangkis) secara partisipatif, sebagai prakarsa 

masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara 
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mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat BKM-BKM 

ini mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan 

kelompok peduli setempat. 

  Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri 

Perkotaan). Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan 

pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, 

prinsip dan pedekatan PNPM Mandiri Perkotaan (Pedoman Pelaksanaan 

PNPM Mandiri Perkotaan, 2008: 3) 

 a. Tujuan 

  Tujuan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah: 

 1) TujuanUmum 

 a) Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja 

masyarakat miskin secara mandiri. 

 2) Tujuan Khusus 

 b) Masyarakat di kelurahan peserta program menikmati 

perbaikan sosial ekonomi dan tata kepemerintahan lokal. 

 b. Sasaran 

   Sasaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai 

berikut: 

 1) Terbangunnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang 

dipercaya, aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk 
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mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta 

kemandirian masyarakat. 

 2) Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Pronangkis 

sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program 

penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai 

dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka 

pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, serasi, 

berjati diri dan berkelanjutan. 

 3) Terbangunnya forum LKM tingkat kecamatan dan kota/ 

kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai 

program daerah. 

 4) Terwujudnya kontribusi pendanaan dari pemerintah/ kabupaten 

dalam PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan kapasitas fiskal 

daerah. 

  Secara umum prinsip, pendekatan dan dasar hukum PNPM Mandiri 

Perkotaan menganut yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Umum 

PNPM Mandiri sebagai berikut: 

 c. Prinsip 

 1) Bertumpu pada Pembangunan Manusia. Pelaksanaan PNPM 

senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat 

manusia seutuhnya. 

 2) Berorientasi pada Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang 

dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan 
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masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang 

beruntung. 

 3) Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif pada setiap program 

pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong 

menjalankan pembangunan. 

 4) Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM, masyarakat memiliki 

kewenangan secara mandiri dan partisipatif untuk menentukan 

dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. 

 5) Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan 

sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah 

daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. 

 6) Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan 

mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap 

pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat 

kegiatan pembangunan. 

 7) Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan 

dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap 

berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. 

 8) Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses 

yang memadai terhadap segala informasi dan proses 

pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat 

dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik 

secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 



27 
 

 9) Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan 

pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan 

mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang 

terbatas. 

 10) Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam 

penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan 

kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam 

penanggulangan kemiskinan. 

 11) Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus 

mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat masyarakat tidak hanya saat ini tetapi juga di masa 

depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 

 12) Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam 

pelaksanaan PNPM harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, 

dan mudah dikelola oleh masyarakat. 

 d. Pendekatan 

   Secara umum PNPM Mandiri Perkotaan menganut pendekatan 

yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri 

dengan pendalaman pemahaman sebagai berikut ini. 

   Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang 

menyeluruh (comprehensive) dalam skala perwilayahan yang 

memadai yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara 

pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal 
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ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu 

mempertemukan perencanaan dari atas dan dari bawah (top down 

and bottom up planning). 

   Di tataran kecamatan inilah rencana pembangunan yang 

direncanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Pembangunan Daerah) 

bertemu dengan perencanaan dari masyarakat dalam Musrenbang 

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) kecamatan sehingga 

dapat digalang perencanaan pembangunan yang menyeluruh 

(comprehensive), terpadu, dan selaras waktu (synchrine). Dengan 

demikian PNPM Mandiri Perkotaan akan menekankan pemanfaatan 

Musrenbang Kecamatan sebagai mekanisme harmonisasi kegiatan 

berbagai program yang ada sehingga peranan Forum LKM tingkat 

kecamatan menjadi sangat vital. 

   Berdasarkan pemikiran tersebut maka pendekatan atau upaya-

upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah 

pembangunan yang berbasis masyarakat dengan: 

 1) Menggunakan kecamatan sebagai lokus program. 

 2) Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. 

 3) Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam 

proses pembangunan partisipatif. 

 4) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang 

sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis. Melalui proses 
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pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan 

keberlanjutan. 

 e. Dasar Hukum 

   Sebagai salah satu program inti dari PNPM Mandiri, maka dasar 

hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sama dan 

merujuk pada Dasar Hukum PNPM Mandiri, sebagaimana 

ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri, Peraturan 

Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 

2008: 8-10). 

 

 6. Pinjaman Bergulir 

  Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk 

membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam 

menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat 

strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa 

lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan 

kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di 

masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka 

menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat 

dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok 

peduli setempat. 
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  Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan 

masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial 

dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, 

diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Bergulir, yaitu pemberian 

pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah 

kelurahan atau desa dimana LKM/ UPK berada dengan ketentuan dan 

persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur 

ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir, namun 

keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga 

masyarakat setempat. 

  Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemberian 

pinjaman bergulir di P2KP-1, P2KP-2 dan P2KP-3 diketahui bahwa 

pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir di awal program kerjanya sangat 

buruk. Namun dengan Panduan Operasional serta petunjuk pembukuan 

untuk UPK, kinerja kegiatan pinjaman bergulir semakin membaik. 

Berbagai kesuksesan serta kegagalan kegiatan pinjaman bergulir di masa 

lalu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kelanjutan kegiatan 

pinjaman bergulir melalui Program Nasional Pemberdayaan Nasional 

(PNPM) Mandiri Perkotaan. 

  Beberapa pertimbangan dalam melanjutkan pelaksanaan kegiatan 

pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan antara lain: 
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 1) Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan 

telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu 

rumah tangga miskin meningkatkan pendapatan dan kekayaan. 

 2) Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih 

sangat rendah. Sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum 

mendapat akses ke jasa layanan keuangan formal. (sumber Johnston 

dan Holloch). 

 3) Pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan memiliki peluang dapat 

menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali 

belum menerima akses ke lembaga keuangan. 

 4) Permintaan pinjaman bergulir pada rencana pembangunan 

masyarakat masih tinggi. 

 5) Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa 

disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan 

jaminan sosial yang ada di masyarakat (Pedoman Pelaksanaan 

Kegiatan Pinjaman Bergulir, 2008: 1-2) 

 a. Tujuan 

   Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri 

Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan 

kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar 

untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan 

mereka dalam hal pinjaman dan menggunakannya secara benar. 

http://www.p2kp.org/
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   Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, 

dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program 

keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi 

banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM 

hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa 

pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan. 

   PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap 

konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam 

masyarakat ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara 

operasional terpisah dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat 

dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK. 

 b. Sasaran 

   Sasaran utama pelaksanaan kegiatan Pinjaman Begulir adalah 

rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/ 

desa LKM/ UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah 

diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin Pemetaan Swadaya 

(PS-2). 

  Indikator tercapainya sasaran tersebut meliputi: 

 1) Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah 

diidentifikasi dalam Perencanaan Jangka Menengah (PJM) 

Pronangkis dan telah masuk dalam daftar PS2. 

 2) Minimum 30% peminjam adalah perempuan. 
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 3) Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah 

bergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

khusus untuk kegiatan ini beranggotakan minimal 5 orang. 

 4) Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja 

pengembaliannya baik terjamin keberlajutannya baik melalui 

dana BLM maupun melalui dana hasil channeling dan kebijakan 

pinjaman yang jelas. 

 c. Pendekatan 

   Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan 

kegiatan Pinjaman Bergulir sebagai akses pinjaman masyarakat 

miskin yang saat ini belum mempunyai akses pinjaman ke lembaga 

keuangan lain melalui: 

 1) Kegiatan Pinjaman Bergulir dilaksanakan ditingkat kelurahan, 

dikelola secara profesional untuk menjaga keberlangsungan 

akses pinjaman bagi masyarakat miskin. 

 2) Transparansi atas pengelolaan dan kinerja UPK serta monitoring 

partisipatif oleh warga masyarakat sebagai wujud 

pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat. 

 3) Penyediaan akses pinjaman yang jumlahnya maupun tingkat 

bunganya menarik bagi kelompok masyarakat miskin. 

 4) Menggunakan sistem tanggung renteng kelompok sebagai alat 

kontrol pengelola (UPK) maupun kelompok peminjam (KSM). 
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 5) Meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat melalui 

pelatihan ekonomi rumah tangga, kewirausahaan dan 

pembukuan sederhana. 

 d. Prinsip-Prinsip 

   Beberapa prinsip dasar dalam pemberian Pinjaman Bergulir 

yang perlu mendapat perhatian dari LKM/ UPK antara lain: 

 1) Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan Pinjaman Bergulir 

adalah milik masyarakat kelurahan/ desa sasaran bukan milik 

perorangan. 

 2) Tujuan dipilihnya kegiatan Pinjaman Bergulir adalah dalam 

rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan 

oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin 

sebagai kelompok sasaran utama PNPM Mandiri perkotaan. 

 3) Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses 

pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan 

kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta 

kegiatan-kegiatan produktif lainnya. 

 4) Pengelolaan Pinjaman Bergulir dipisahkan antara LKM sebagai 

representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK 

sebagai pengelola kegiatan Pinjaman Bergulir yang 

bertanggungjawab langsung kepada LKM. 

 5) Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti 

prosedur pemberian pinjaman bergulir standar yang ditetapkan. 
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 6) Manajer dan petugas UPK harus orang yang mempunyai 

kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar 

oleh PNPM Perkotaan. 

 7) UPK telah mempunyai sistem pembukuan yang standar dan 

sistem pelaporan keuangan yang memadai. 

 8) UPK mendapat pengawasan baik oleh LKM melalui 

pengawasan UPK maupun konsultan pelaksana (KMW) melalui 

tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk proyek 

(Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir, 2008: 1-5) . 

 e.  Syarat 

  Proses pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

peminjam mengacu kepada proses pembentukan KSM pada 

umumnya, hanya tujuan KSM Peminjam disini adalah untuk 

memperoleh Pinjaman Bergulir dari UPK. Adapun kriteria 

kelayakan anggota KSM adalah sebagai berikut: 

 1) Anggota KSM adalah warga masyarakat dan memiliki Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) setempat. 

 2) Termasuk dalam kategori keluarga miskin sesuai dengan kriteria 

yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat. 

 3) Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota lain. 

 4) Semua anggota KSM telah mempunyai tabungan minimal 5% 

dari pinjaman yang dilakukan dan bersedia menambah 

http://www.p2kp.org/
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tabungannya 5% selama jngka waktu pinjaman dan tidak akan 

mengambil tabungan tersebut sebelum pinjaman lunas. 

 5) Sanggup menabung secara teratur sesuai kemampuannya, 

dimana tabungan akan diteruskan ke bank atau lembaga 

keuangan terdekat, atas nama KSM maupun pribadi. 

 6) Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula 

memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan 

usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. 

 7) Belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang 

ada. 

 f. Sumber Dana 

  Sumber dana kegiatan Pinjaman Bergulir, dapat berasal dari: 

 1) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang merupakan 

sumber dana utama. 

  Dana yang digunakan dalam pemberian Pinjaman Bergulir 

PNPM Mandiri Perkotaan 2008 adalah sebagaimana dana 

Pinjaman Bergulir P2KP yang terdahulu. 

 2) Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 3) Dana yang berasal dari pihak Swasta. 

 4) Dana dari swadaya masyarakat. 

 5) Dana dari sumber lain. 

  Dana dari sumber lain berupa channeling atau pinjaman dari 

Lembaga Keuangan formal baik bank maupun koperasi di 
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sekitar lokasi KSM berada. Tujuan dana channeling atau 

pinjaman tersebut adalah untuk menyediakan akses pinjaman 

bagi KSM yang sudah memenuhi batas maksimal pemberian 

pinjaman baik dari sisi jumlah pinjaman (telah mencapai Rp. 

2.000.000,-) atau dari sisi frekuensi pinjaman (sudah mencapai 4 

kali pinjam). Diharapkan dengan dana channeling maupun 

pinjaman dari Lembaga Keuangan formal tersebut nantinya 

KSM dan anggotanya dapat memperoleh akses pinjaman lebih 

lanjut dari lembaga tersebut (Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 

Pinjaman Bergulir, 2008: 12-13). 

 

F. Tinjauan Pustaka 

 1. Penelitian Terdahulu 

  Pada penelitian yang sudah pernah dilakukan para penelliti 

sebelumnya bahwa selain teori yang dibahas juga dilakukan pengkajian 

terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Adanya penelitian terdahulu 

sangat membantu dalam pemahaman komprehensif mengenai posisi 

peneliti. Posisi dalam hal ini yaitu guna membedakan penelitian peneliti 

dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu 

berikut ringkasan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan 

peneliti. 

  Kajian penelitian yang dilakukan oleh Karina Swedianti dengan 

judul penelitian “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional 

http://www.p2kp.org/
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Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perkotaan (PNPM-MP) (Kasus 

Implementasi Program Ekonomi Bergulir PNPM-MP di Desa Cimanggu 

I, Kecamatan Cibungbulan Kabupaten Bogor)” penelilitian ini dilakukan 

pada tahun 2011. Dengan kesimpulan yang diperoleh adalah 1) Adanya 

hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan Program 

Ekonomi Bergulir di Desa Cimanggu I, 2) Tingkat partisipasi masyarakat 

dalam implementasi Program Ekonomi Bergulir dipengaruhi oleh 

beberapa faktor  diantaranya: tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, 

persepsi dan kepemimpinan. 

  Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Liyana Apriyanti dengan judul 

“Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan 

Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman 

Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan 

Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010)” yang dilakukan 

pada tahun 2011. Dengan kesimpulan yang diperoleh adalah Pinjaman 

Bergulir menunjukkan bahwa masyarakat menganggap jangka waktu 

pengembalian pinjaman tidak lama, dan bunga pinjaman juga tidak 

terlalu berat sehingga melalui persepsi tersebut menunjukkan bahwa 

pinjaman dapat membantu anggota KSM dalam mengembangkan usaha 

yang dijalankan. 

  Sehingga dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan 

mengenai efektivitas Program Pinjaman Bergulir terhadap kesejahteraan 

masyarakat di BKM “Amanah Sejahtera” Kelurahan Siswodipuran 
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Boyolali yang bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara 

Program Pinjaman Bergulir terhadap Kesejahteraan Masyarakat di 

Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali 

diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah adanya 

Program Pinjaman Bergulir yang merupakan salah satu program dari 

PNPM Mandiri Perkotaan yang ada di Kelurahan Siswodipuran Boyolali. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

  Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan 

Siswodipuran Boyolali dengan dijalankannya salah satu program PNPM 

Mandiri Perkotaan yaitu Pinjaman Bergulir. Tujuan dari program ini adalah 

memberdayakan masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan bagi rumah tangga miskin.  

  Secara sistematis berikut disajikan kerangka berpikir guna 

mempermudah alur penelitian: 
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Gambar 1.2 

Kerangka Berpikir Penelitian Efektivitas Program Pinjaman Bergulir 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Hipotesis 

  Dari perumusan masalah dan kajian pustaka, maka dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

 H0 : Tidak terdapat korelasi antara efektivitas Program Pinjaman Bergulir 

terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Siswodipuran 

Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. 

Pemerintah 

Masyarakat 

Miskin 

Program Pinjaman 

Bergulir 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Tidak Efektif Efektif 
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 H1 :Terdapat korelasi antara efektivitas Program Pinjaman Bergulir terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Siswodipuran Kecamatan 

Boyolali Kabupaten Boyolali. 

 

I. Metode Penelitian 

 1. Tempat dan Waktu Penelitian 

  Tempat penelitian ini dilakukan di BKM “Amanah Sejahtera” yang 

bertempat di Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali. Tempat tersebut dipilih untuk dijadikan tempat penelitian 

karena di dalam melaksanakan program-program PNPM Mandiri 

Perkotaan, Kelurahan Siswodipuran mampu memberikan hasil yang 

sangat tampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Waktu 

penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2011/ 2012.  

  

 2. Populasi, Sampel, dan Sampling 

  Untuk menunjang hasil penelitian, maka peneliti melakukan 

pengelompokkan data yang diperlukan kedalam tiga kelompok, yaitu: 

 a. Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 80). 
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  Mengacu pada pengertian populasi yang telah dikemukakan 

sebagaimana diuraikan di atas, maka populasi dalam penelitian ini 

adalah warga yang diikutsertakan dalam Program Pinjaman Bergulir 

PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Siswodipuran Kecamatan 

Boyolali Kabupaten Boyolali yaitu sebanyak 300 jiwa. 

 b. Sampel 

  Sampel merupakan bagian yang mewakili dari suatu populasi. 

Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang diketahui 

jumlahnya dengan menggunakan rumus Solvin sebagai berikut: 

     

 Keterangan: 

 n = ukuran sampel 

 N = ukuran populasi 

 e =  kelonggaran ketidaktelitian kesalahan karena pengambilan 

sampel yang dapat ditolerir, misalnya 2%, kemudian e ini 

dikuadratkan. Batas kesalahan yang ditolelir ini bagi setiap populasi 

tidak sama. Ada yang 1%, 2%, 3%, 4%, 5% atau 10% Umar dalam 

(Kriyantono, 2010: 164). 

  Berdasarkan formula di atas dapat dihitung sebagai berikut: 
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  Jadi melalui perhitungan Solvin tersebut sampel dalam 

penelitian ini adalah 75 warga Kelurahan Siswodipuran Kecamatan 

Boyolali Kabupaten Boyolali yang mengikuti program Pinjaman 

Bergulir di BKM “Amanah Sejahtera”. 

 c. Sampling 

  Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah 

teknik Pengambilan Sampel Acak Sederhana (Simple Random 

Sampling) yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu (Sugiyono, 2011: 82). 

  Dengan menggunakan teknik Sampel Acak Sederhana (Simple 

Random Sampling) sebuah sampel dari populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. 

 

 3. Variabel Penelitian 

  Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, subyek, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 38). Selain itu seperti yang 

diungkapkan oleh Rachmat Kriyantono (2010: 20) bahwa “Variabel 

adalah bagian empiris dari sebuah konsep atau konstruk. Variabel 

berfungsi sebagai penghubung antara dunia teoritis dan dunia empiris”. 

Adapun variabel yang akan digunakan dalam penelitian efektivitas 

Program Pinjaman Bergulir terhadap kesejahteraan masyarakat adalah 

sebagai berikut: 

 a. Variabel Efektivitas terdiri dari: 

  1) Pencapaian tujuan program 

  2) Ketepatan sasaran program 

  3) Kesesuaian pendanaan program 

  4) Kesesuaian peruntukan dana 

 b. Variabel Kesejahteraan Masyarakat 

  1) Pendapatan riil keluarga 

  2) Pemenuhan kebutuhan pendidikan keluarga 

  3) Pemenuhan kebutuhan kesehatan keluarga 

  4) Pemenuhan kebutuhan akan rasa aman dan nyaman 

 

 4. Teknik Pengumpulan Data 

 a. Kuesioner 

  Dalam melaksanakan penelitian teknik pengambilan data sangat 

diperlukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan untuk 

mencapai suatu tujuan penelitian. Teknik pengambilan data yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Yaitu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2011: 142). Responden dalam penelitian ini 

adalah warga Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali 

Kabupaten Boyolali yang mengikuti program Pinjaman Bergulir di 

BKM “Amanah Sejahtera”. 

  Adapun tujuan pokok pembuatan kuesioner sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Masri Singarimbun (1989: 175) yaitu: 

 1) Memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei, dan 

 2) Memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi 

mungkin. 

  Melalui teknik kuesioner dalam pelaksanaan penelitian ini 

dimaksudkan guna memperoleh data mengenai : 

 1) Hasil yang diperoleh dan mampu dinikmati oleh masyarakat 

setelah memperoleh dana Pinjaman Bergulir yang merupakan 

program dari PNPM Mandiri Perkotaan. 

 2) Melalui hasil tersebut dapat diketahui korelasi antara efektivitas 

Program Pinjaman Bergulir terhadap kesejahteraan masyarakat 

di Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali. 
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 5. Teknik Uji Persyaratan Analisis 

  Teknik uji persyarat analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari: 

 a. Uji Validitas 

  Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang 

valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen 

yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah (Arikunto, 

2006: 168).  

  Pengukuran validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi 

Product Moment. Teknik statistik ini digunakan untuk mengetahui 

koefisien korelasi atau derajat kekuatan hubungan dan membuktikan 

hipotesis hubungan antara variabel/ data/ skala interval dengan 

interval lainnya (Kriyantono, 2010: 175). 

  Berikut merupakan rumus perhitungan korelasi Product 

Moment. 
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 Keterangan : 

 rxy = koefisien korelasi Product Moment 

 N = jumlah individu dalam sampel 

 x = angka mentah untuk variabel X 

 y = angka mentah untuk variabel Y  
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  Jika hasil perhitungan Product Moment  di atas kriteria r pada 

taraf signifikan 5%, maka pertanyaan dinyatakan valid.  

 b. Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat 

pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan 

hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat 

pengukur tersebut reliabel. Dengan kata lain, reliabilitas 

menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur 

gejala yang sama (Singarimbun dan Effendi, 1989: 140). 

  Adapun formula yang digunakan untuk pengujian reliabilitas 

instrumen dalam penelitian ini adalah Alpha Cronbach, yaitu : 

r 1 = 
)1(

k

k  
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 6. Teknik Analisis Data 

  Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan 

menggunakan bantuan program SPSS (Statistics Package Social 

Science). Beberapa teknik analisis yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 a. Analisis Regresi Sederhana 

  Jika terdapat data dari dua variabel riset yang sudah diketahui 

yang mana variabel bebas X dan yang mana variabel terikat Y 

sedangkan nilai-nilai Y lainnya dapat dihitung atau diprediksi 

berdasarkan suatu nilai X tertentu. 

 Rumus : 

  Y = a + b X 

 Keterangan: 

 Y = variabel tidak bebas (subjek dalam variabel tak bebas/ 

dependen yang diprediksi) 

 X = variabel bebas (subjek pada variabel independen yang 

mempunyai nilai tertentu) 

 a = nilai intercept (konstan) atau harga Y bila X = 0 

 b = koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan 

variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. 

Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan. 
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 b. Uji t 

  Selain menggunakan tabel koefisien korelasi juga dapat dihitung 

dengan uji t. Uji t bertujuan untuk menguji apakah variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen dengan membandingkan thitung dengan ttabel pada taraf 

signifikasi 5% yang rumusnya adalah : 

t = 
2r - 1

2 - Nr 

 

 Keterangan: 

 t = distribusi student 

 r = koefisien korelasi 

 N = Number of case 

  Harga t yang diperoleh dari perhitungan rumus di atas 

dibandingkan dengan harga t tabel dengan menentukan tingkat 

signifikansi uji dua pihak dan derajat kebebasan (n-2). Jika harga 

thitung > ttabel maka H0 ditolak (berarti ada hubungan yang signifikan) 

(Kriyantono, 2010: 177).  

 d. Koefisien Determinasi (R
2
) 

  Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh atau sejauhmana sumbangan variabel independen 

terhadap variabel dependen. Jika (R²) yang diperoleh mendekati 1 
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maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

  Besarnya koefisien determinasi (R²) adalah kuadrat dari 

koefisien korelasi dan dirumuskan sebagai berikut:

 

R² = 
  2

i

22

i

2
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)Y(Yn)X(Xn

)Y)(X(YXn





ii  

 Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk 

mendapatkan koefiseien determinasi dapat diperoleh dengan 

mengkuadratkannya (Suharyadi dan Parwanto, 2004: 465). 

  

 


