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Tujuan penelitian ini adalah: 1.Mendiskripsikan peran program PNPM-MP. 

2. Mendiskripsikan pelaksanaan program PNPM-MP. 3. Mendeskripsikan kendala 
pelaksanaan program PNPM-MP. 4. Mendiskripsikan solusi dalam menghadapi 
kendala pelaksanaan program PNPM-MP. Semuanya khusus ibu rumah tanga 
sebagai modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Dukuh 
Pelemrenteng Rt07/Rw02 Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten 
Boyolali. 

Penelitian ini menggunakan sumber data dari informan atau narasumber, 
tempat peristiwa serta dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 
observasi, wawan-cara dan mengkaji dokumen atau arsip. Untuk keabsahan data 
menggunakan uji keabsahan data triangulasi, yaitu triangulasi teknik pengum-pulan 
datadan triangulasi sumber data. Ana-lisisnya menggunakan analisis interaktif yang 
digunakan untuk memaparkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi 
dan mengkaji dokumen. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. peran program PNPM-MP 
khusus ibu rumah tangga sebagai modal usahadi Dukuh Pelemrenteng Rt07/  Rw02 
Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dapat mening-katkan 
kesejahteraan keluarga sesuai indikator kesejahteraan keluarga III menurut 
BKKBN. 2.pelaksanaan program PNPM-MP khusus ibu rumah tangga sebagai 
modal usaha dimulai dari pengajuan proposal pinjaman sampai akhirnya 
mengangsur bulanan sampai 1-1,5 tahun. 3. Kendala yang dihadapi adalah nasa-bah 
dalam terlambatnya pencicilan atau macetnya angsuran perbulan atau diguna-kan 
sebagai konsumtif. 4.solusi dalam menghadapi kendala adalah memberikan 
pembinaan ke-lompok secara administrasi, kemudian melakukan pengawasan 
terhadap suatu kelompok yang mengalami keterlambatan angsuran 

  
 Kata kunci: kesejahteraan keluarga, simpan pinjam,ibu rumah tangga,  modal 

usaha, PNPM-MP 
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A. PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 mencanangkan program nasional 

pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM 

Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiri wilayah khusus desa tertinggal. Sasaran 

program PNPM mandiri ini adalah kecamatan-kecamatan yang penduduknya 

kurang mampu salah satunya Dukuh Pelemrenteng, Desa Kecamatan Andong, 

Kabupaten Boyolali. Desa tersebut masuk dalam program nasional pemberdayaan 

masyarakat mandiri karena lapisan masyarakat yang beragam dari mulai petani, 

pedagang, pejabat, buruh dan lain-lain. Program nasional pemberdayaan 

masyarakat mandiri perdesaan merupakan bagian dari program prorakyat untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan menuntas kemiskinan masyarakat. 

Keadaan masyarakat pada saat ini dirasakan masih sangat 

memprihatinkan. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan 

yang layak atau sepenuhnya untuk kelangsungan hidup menjadi salah satu 

bahasan utama dalam penelitian ini. Minimnya lapangan pekerjaan, pem-

bangunan yang tidak merata dan kepadatan penduduk di masing-masing daerah 

menjadi salah satu contoh penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia. 

Rendahnya sumber daya manusia disebabkan karena mutu pendi-dikan di 

Indonesia yang kurang baik, sehingga menyebabkan banyak masya-rakat yang 

kurang mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

belum bisa mengembangkan serta memanfaatkan potensi sumber daya alam yang 

ada. 

Kebanyakan dari masyarakat masih menempatkan seorang ayah sebagai 

subyek kepala keluarga, pencari nafkah dan punya ambisi untuk menguasai. 

Seorang ibu rumah tangga dianggap sebagai obyek yang dinomorduakan dengan 

kewajiban mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah. Andaikan seorang 

wanita berprestasi dalam pendidikan sekolah, dalam karier punya penghasilan, 

kedudukan, mampu mandiri, tetapi pada saat setelah menikah dan punya anak, 

sedangkan ia terlalu sibuk dengan karier dan melupakan tanggungjawabnya 

mengurus rumah tangga, tentu akan menyebabkan sakit hati pada suami. Bila 

sikap itu terjadi, suami menganggap bahwa kodratnya sebagai pria diremehkan 
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atau direndahkan martabatnya. Namun sekarang pikiran masyarakat setempat 

sudah modern karena adanya program PNPM Mandiri Perdesaan khususnya 

dalam program simpan pinjam khusus ibu rumah tangga. Dengan program itu ibu-

ibu di dukuh Pelemrenteng bisa ikut memenuhi kebutuhan yang mendadak dan 

dapat mengelola pinjaman yang didapat dan menjadikannya modal usaha. 

Program pemberdayaan masyarakat desa yang suku bunga lebih rendah 

dibandingkan suku bunga di bank ataupun renternir, diharapkan dapat membantu 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan taraf hidup yang 

lebih baik. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Waktu pelaksanaan penelitian untuk meneliti Program Nasional 

Pemberdayaan Masayarakat mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Dukuh 

Pelemrenteng berlangsung selama empat bulan, yaitu pada bulan Februari sampai 

mei 2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif interaktif menggunakan 

teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. 

Selain itu bisa disebut juga sebagai studi kasus karena penelitian ini diarahkan 

untuk mengumpulkan data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari 

kasus tersebut dengan menggunakan  teknik pengumpulan data seperti 

wawancara, observasi, dan studi dokumenter. 

Menurut Maryadi dkk (2010:14),  “Sumber data adalah sumber dari mana 

data diperoleh, baik berupa manusia, peristiwa, tingkah laku, dokumen, arsip, dan 

benda-benda lain”. sumber data yang digunakan  dalam  penelitian kualitatif  

meliputi person atau narasumber, peris-tiwa (aktivitas), place atau tempat (lokasi), 

dan paper atau dokumen (arsip). Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini, sebagaimana patokan di atas adalah narasumber (informan), tempat atau 

lokasi, dan dokumen atau arsip. 

Menurut Sugiono (2005:62), “Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling srtategis dalam penelitian,  karena tujuan utama dalam 

penelitian ini adalah mendapatkan data”. Menurut Sugiono (2005:63) macam-

macam teknik pengumpulan data ditunjukkan pada gambar macam-macam teknik 
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pengumpulan data berikut. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa secara 

umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Penelitian ini menggunakan 

macam-macam teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:172), “Subjek merupakan sumber data, 

darimana suatu data penelitian itu diperoleh”. Selanjutnya menurut Bungin 

(2008:172), “Subjek penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa subjek dalam peneli-tian ini 

adalah Kepala Desa, pengurus PNPM-MP dan nasabah PNPM-MP di Dukuh 

Pelemrenteng Rt07/Rw02, Desa  Kacangan, Kecamatan Andong, Kabu-paten 

Boyolali. 

Menurut Maryadi dkk (2010:13), “Objek penelitian adalah variabel yang 

diteliti, baik berupa peristiwa, tingkah laku, aktivitas, atau gejala-gejala sosial 

lainnya”. Selanjutnya menurut Hamidi (2008:74), “Objek penelitian adalah fokus. 

Kata-kata kunci atau topik penelitiannya”. Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa objek dalam penelitian ini adalah peningkatan kesejahteraan 

keluarga dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 

(PNPM-MP). 

Menurut Sugiyono (2005:61),  dalam penelitian kualitatif yang menjadi 

instrumennya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian 

menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen sederhana, yang 

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah 

ditemukan melalui observasi dan wawancara Jadi instrumen penelitian adalah alat 

bantu peneliti dalam mengumpulkan informasi. 

Terkait dengan penelitian ini, instrumen pengumpulan data yang digunakan 

dapat berupa observasi, wawancara, dan dokumen. Peneliti sebagai instrumen 

menetapkan fokus penelitiannya yaitu peningkatan kesejahteraan keluarga dalam 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 

khusus ibu rumah tangga sebagai modal usaha di Dukuh pelemrenteng 

Rt07/Rw02, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. 
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Menurut Sugiono (2012:333), “Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

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

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.Teknik 

analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Adapun 

langkah-langkah analisis data menurut Miles dan huberman (Patilima, 2005:97-

100), adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan 

melakukan wawancara, observasi, serta mencatat arsip dan dokumen dengan 

menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk 

menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data 

berikutnya. 

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, 

transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada 

waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti 

mulai memfokuskan wilayah penelitian. 

3. Penyajian data, yaitu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

penelitian dilakukan. Dalam penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan 

kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. 

4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data peneliti harus mengerti 

dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan 

menyusun pola-pola pengarahan dan sebab-akibat. 

Prosedur penelitian ini merupakan penjelasan tentang langkah-langkah yang 

harus ditempuh dalam suatu penelitian. Menurut Moleong (2011:127-148), tahap-

tahap penelitian secara umum meliputi: 

1. Tahap pra lapangan. Tahap pra lapangan yaitu merupakan tahap yang 

dilakukan mulai dari pembuatan usulan penelitian sampai dengan memperoleh 

ijin meneliti. 
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2. Tahap penelitian lapangan. Pada tahap ini peneliti diharapkan mampu 

memahami latar belakang masalah dengan persiapan dari yang mantab untuk 

memasuki lapangan. Peneliti berusaha untuk menggali mengumpulkan data 

untuk dibuat analisis data, yang selanjutnya data dikumpulkan dan disusun. 

3. Observasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara observasi 

secara langsung. 

4. Tahap analisis data. Setelah data yang terkumpul cukup selanjutnya dianalisis 

untuk mengetahui permasalahan yang diteliti kemudian dalam bentuk laporan 

sementara sebelum membuat keputusan akhir. 

5. Analisis dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini 

kegiatan digunakan untuk mencatat peristiwa. 

 

C. PEMBAHASAN 

Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya program simpan 

pinjam khusus Ibu rumah tangga dari PNPM-MP diharapkan dapat membantu 

masyarakat untuk memperlancar usaha kecil menengah (UKM) sehingga akan 

berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga Dukuh Pelemrenteng 

Rt07/Rw02 Desa Kacangan Andong Boyolali. Eko Budi selaku Kepala Desa 

Kacangan menyatakan bahwa Dukuh Pelemrenteng sebagian besar warganya 

adalah seorang petani dan Iburuh yang kemudian berkembang menjadi UKM 

seperti peternakan, toko kelontong, Konter, dan penjual makanan yang hampir 

semuanya dilakukan oleh Ibu rumah tangga, dimana Ibu-Ibutersebut membantu 

suami untuk mencari uang untuk menambah pemasukan keluarga. 

Bedasarkan hasil wawancara terhadap Liswanta selaku Sekertaris UPK, 

pada hari RaIbu tanggal 23 April 2014 pukul 08.30 WIB di kantor UPK 

kecamatan Andong pengenalan PNPM dahulunya melalui kegiatan Ibu-Ibu PKK 

didesa-desa, sehingga Ibu rumah tangga dapat mengetahui dan mengikuti program 

PNPM-MP sebagai alternatif untuk meminjam modal usaha. Desa kacangan 

berdasarkan dokumen dari narasumber (Petugas PNPM MP) pada tahun 2014 

terdapat 38 kelompok yang menjadi nasabah, dimana setiap kelompok terdiri dari 
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minimal 5 anggota. Di Dukuh Pelemrenteng sendiri terdapat 5 kelompok yang 

mengikutiPNPM-MP. Di dalam penelitian ini nasabah yang diteliti adalah, Ibu 

Munawaroh, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Ngatini dan Ibu Siti Nur Rohmah. 

Prosedur dalam pengajuan pelaksanaan menjadi nasabah Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) ada bebe-

rapa tahap, yaitu: 

1. Membuat Kelompok minimal 5 orang yang beranggotakan Ibu rumah tangga 

bukan PNS yang mempunyai usaha. 

2. Mengisi proposal pengajuan dari petugas PNPM. Formulir proposal pengajuan 

pinjaman modal usaha diisi oleh calon nasabah.  

3. Melampirkan foto copy KK dan KTP dalam formulir proposal. 

4. Tanda tangan kepala desa setelah formulir proposal disi lengkap dan terlampir 

KK dan KTP kemudian dijilid dan diminta tanda tangan oleh Kepala Desa 

Kacangan sebagai Bukti warga setempat. 

5. Dikumpulkan di UPK Kecamatan. Dapat dilihat ketua kelompok 

mengumpulkan proposal yang sudah lengkap ke kantor UPK Kecamatan 

Andong. 

Kemudian setelah diajukan ke kantor atau UPK Kecamatan, terdapat 

beberapa proses lagi sebelum pencairan yaitu: 

1. Verifikasi. Pengeurus PNPM memeriksa dan mencocokkan data dari nasabah 

sesuai kondisi yang sebenernya (mensurvei) ketua kelompok mengumpulkan 

anggotanya dan petugas PNPM datang untuk verifikasi bersama pengurus 

PNPM-MP.  Rapat di rapat pendanaan. 

2. Rapat pendanaan diadakan sebulan dua kali yaitu tanggal 10 dan tanggal 20 

dirapat tersebut membahas dan mempertimbangkan berapa dana yang akan 

dicairkan. 

3. Jadwal perguliran. Setelah dirapatkan dan disetujui pencairannya kemudian 

jadwal perguliran dimana pengurus memberitahukan tanggal dana cair. 

Pencairan dana dilakukan di kelurahan yang dihadiri calon ketua dan anggota 

nasabah PNPM-MP. Pencairan dana dari petugas PNPM-MP kepada anggta 

nasabah PNPM-MP di kelurahan. 



7 
 

4. Angsuran. Setelah nasabah menerima haknya nasabah wajib membayar 

angsuran yang telah ditetapkan setiap bulannya sampai 1tahun hingga 1,5 

tahun.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator menurut BKKBN dari 

keluarga sejahtera III dimana keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa 

indikator seperti: 

1. Memiliki tabungan keluarga 

2. Makan bersama sambil berkomunikasi  

3. Mengikuti kegiatan masyarakat 

4. Rekreasi bersama (enam bulan sekali) 

5. Meningkatkan pengetahuan agama 

6. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV dan lain-lain 

7. Menggunakan sarana transportasi 

Setiap program atau suatu kegiatan pasti akan mengalami suatu kendala, 

begitu juga program pemberdayaan masyarakat desa. Dari hasil wawancara 

dengan informan peneliti menyimpulkan diantaranya: 

1. Berdasarkan keterangan pengurus PNPM-MP (Lismawanta) 

Bapak Liswanta mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala dalam 

pelaksanaan PNPM-MP baik dari Internal maupun Eksternal yaitu: 

a. Internal 

1) Sebelum tahun 2013/2014 pengurus mengalami kekurangan personil. 

2) Sarana dan prasarana kurang memadai 

b. Eksternal/Nasabah 

1) Kurang pemahaman dalam mengisi proposal 

2) Terlambatnya pembayaran angsuran 

3) Modal yang didapatkan tidak digunakan sebagai modal usaha tetapi 

digunakan untuk keIbutuhan pribadi. 

2. Berdasarkan ketarangan kepala desa kacangan 

Bapak eko Budi Ristianto mengatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan 

PNPM-MP terdapat pada nasabahnya karena sebagai berikut 

a) Nasabah dalam terlambatnya pencicilan atau macetnya angsuran perBulan. 
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b) Modal digunakan sebagai konsumtif. 

3. Berdasarkan beberapa anggota nasabah kendala dalam pelaksanaan PNPM-MP 

terdapat pada angsuran karena pada saat jatuh tempo pembayaran nasabah 

belum ada uang untuk mengangsur. Ketika salah satu anggota mengalami 

kendala pembayaran maka satu kelompok menjadi rengking jelek.  

kemudian untuk menangani kendala-kendala yang dihadapi pengurus 

maupun nasabah peneliti memberikan solusi diantaranya: 

1. Berdasarkan  kendala nasabah.  keterlambatan atau macatnya angsuran 

nasabah. pengurus harus memberikan pembinaan kelompok secara 

administrasi, kemudian melakukan pengawasan terhadap suatu kelompok yang 

mengalami keterlambatan angsuran. Mengenai nasabah yang konsumtif 

pengurus PNPM-MP harus lebih teleti dan tegas dalam proses Verifikasi. 

a) Berdasarkan kendala kekurangan personil pengurus UPK, sebaiknya 

menambah pegawai lapangan untuk mempermudah jalan atau pelaksanaan 

PNPM-MP. Dan apabila nasabah yang sudah telat petugas lapangaan dapat 

mendatangi dan mengkonfirmasi angota nasabah tersebut. 

b)  Berdasarkan kendala sarana dan prasarana. Pengurus membeli beberapa 

peralatan yang dIbutuhkan seperti komputer dan printer. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa solusi yang dilakukan 

untuk menghadapi kendala pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

masyarakat Mandiri perdesaan adalah dengan mengadakan pembinaan setiap 

Bulannya atau ketika pencairan dana mengenai pembayaran angsuran tidak boleh 

terlambat karena mempengaruhi nilai rapot kelompok, dan bagi pengurus dapat 

menambah pegawai lapangan yang bergtugas membantu jalannya PNPM-MP dan 

mendatangi nasabah yang pembayaran angsuran telat. 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan kajian dan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Kesimpulan Teoritis  

a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 

adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara 
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terpadu dan berkelanjutan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri (PNPM-M) merupakan kelanjutan program pengembangan 

kecamatan (PKK). 

b. Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan 

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan 

mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan 

pembangunan.  

c. Sasaran utama program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri 

perdesaan adalah kelompok masyarakat atau keluarga yang ekonominya 

rendah dan keluarga yang kurang mampu, guna meningkatkan kesejahteraan 

keluarga. 

2. Kesimpulan Hasil Penelitian 

a. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat khususnya program simpan pinjam khusus ibu 

rumah tangga dari PNPM-MP dapat membantu masyarakat untuk 

memperlancar usahan kecil menengah (UKM) sehingga  berdampak pada 

peningkatan kesejahteraan keluarga khususnya dalam penelitian di Dukuh 

Pelemrenteng Rt 07 Rw 02 Desa Kacangan Andong Boyolali. Bedasarkan 

hasil wawancara terhadap Liswanta selaku Sekertaris UPK, pengenalan 

PNPM dahulunya melalui kegiatan ibu-ibu PKK didesa-desa. Sehingga ibu 

rumah tangga dapat mengetahui dan mengikuti program PNPM-MP sebagai 

alternatif untuk meminjam modal usaha. 

b. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program 

PNPM-MP terdapat beberapa tahap prosedur pengajuan, yaitu: 

1) Membuat Kelompok minimal 5 orang yang beranggotakan ibu rumah 

tangga bukan PNS yang mempunyai usaha 

2) Mengisi proposal pengajuan dari petugas PNPM. 

3) Melampirkan foto copy KK dan KTP dalam formulir proposal. 

4) Tanda tangan kepala desa 

5) Dikumpulkan di UPK Kecamatan 
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6) Verifikasi. 

7) Rapat di rapat pendanaan. 

8) Jadwal perguliran.  

9) Angsuran.  

c. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala dalam 

pelaksanaan program simpan pinjam khusus ibu rumah untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga di Dukuh Pelemrenteng Rt07/Rw02 Desa Kacangan 

Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali adalah keterlambatan pembayaran 

angsuran yang dikarenakan uang pinjaman digunakan sebagai konsumtif tidak 

digunakan sebagai modal usaha semestinya. 

d. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa solusi yang dilakukan 

untuk menghadapi kendala pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah dengan mengadakan pembinaan setiap 

bulannya atau ketika pencairan dana mengenai pembayaran angsuran tidak 

boleh terlambat karena mempengaruhi nilai rapot kelompok, dan bagi pengurus 

dapat menambah pegawai lapangan yang bergtugas membantu jalannya 

PNPM-MP dan mendatangi nasabah yang pembayaran angsuran telat. 
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