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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional di Indonesia dilaksanakan dalam rangka 

membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh 

masyarakat. Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya 

penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui program keluarga berencana, kesehatan, perbaikan sarana dan 

prasarana transportasi. Sila ke lima Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia” dan di dalam undang-Undang Dasar 1945, 

banyak terdapat pasal yang menyangkut dan mengatur tentang kesejahteraan 

rakyat. Dari segi ideologi dan dasar negara serta konstitusi memang kita 

mendapatkan amanah untuk melaksanakan semua upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Ideologi pancasila dan dasar negara serta konstitusi 

tersebut  akan dapat terwujud dan terealisasi apabila kita dapat memahami dan 

menghayati dengan sungguh-sungguh. 

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 
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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 
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hati pada suami. Bila sikap itu terjadi, suami menganggap bahwa kodratnya 

sebagai pria diremehkan atau direndahkan martabatnya. 

Dewasa ini suami atau seorang ayah dapat saja menyetujui istri mereka 

sebagai wanita berkarier, asalkan tidak menelantarkan tanggungjawab sebagai 

ibu rumah tangga. Wanita pun mulai berperan ganda. Namun, hanya sedikit 

anggota  masyarakat yang menerima bahwa wanita dapat berkarier dan urusan 

rumah tangga dapat dibagi bersama suami. Tampaknya pandangan seperti itu 

kini mulai  meluntur walaupun masih belum hilang. Seperti halnya masyarakat 

di Dukuh Pelemrenteng, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten 

Boyolali, sebelumnya masyarakat setempat masih seperti masyarakat desa 

pada umumnya dimana hanya suami atau seorang ayah yang bekerja 

sedangkan wanita menjadi ibu rumah tangga. 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. Program pemberdayaan masyarakat 

mandiri pedesaan hanya mengalami hambatan dan kendala dalam hal 

pengambilan uang dari nasabah atau peminjam uang antara lain: 
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1. Pengambilan uang terlambat atau tidak sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan dalam musyawarah. 

2. Nasabah belum bisa membayar angsuran karena tidak mempunyai uang. 

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan seluruh 

anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara 

partisipatif mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam 

penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di 

desanya. Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri 

pedesaan berada di bawah binaan direktorat pemberdayaan masyarakat dan 

desa (PMD), departemen dalam negeri. Program ini didukung dengan pem-

biayaan yang berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara 

serta alokasi anggaran pendapatan belanja daerah, dana hibah dari sejumlah 

lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi bank dunia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Realisasi simpan pinjam untuk ibu 

rumah tangga sebagai modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan 

keluarga  melalui PNPM-MP (studi kasus di dukuh pelemrenteng rt07/rw02 

desa kacangan kecamatan andong kabupaten boyolali)”. 

Khususnya yang berkaitan dengan nilai sosial dan kewarga-negaraan 

yang telah kami pelajari di program Jurusan PPKn. Nilai sosial berhubungan 

dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sedangkan nilai kewarga-

negaraan berhubungan dengan pelaksannaan dari program pemerintah yang 

memberikan bantuan dana berupa simpan pinjam untuk modal usaha 
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khususnya ibu rumah tangga. Serta dalam mempelajari mata kuliah 

Pemerintahan Daerah karena PNPM-MP merupakan program pemberdayaan 

masyarakat yang dijalankan oleh UPK dimana merupakan salah satu unit kerja 

Kecamatan Andong  dan mendapatkan pendanaan ban-tuan dari pemerintah 

daerah tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran program PNPM-MP khusus ibu rumah tangga sebagai 

modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Dukuh 

Pelemrenteng Rt07/Rw02, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, 

Kabupaten Boyolali? 

2. Bagaimana pelaksanaan program PNPM-MP khusus ibu rumah tangga 

sebagai modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di 

Dukuh Pelemrenteng Rt07/Rw02, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, 

Kabupaten Boyolali? 

3. Bagaimana kendala pelaksanaan program PNPM-MP khusus ibu rumah 

tangga sebagai modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga 

di Dukuh Pelemrenteng Rt07/Rw02, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, 

Kabupaten Boyolali? 

4. Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala pelaksanaan program 

PNPM-MP khusus ibu rumah tanga sebagai modal usaha dalam 

meningkatkan kesejahteraan keluarga di Dukuh Pelemrenteng Rt07/Rw02 

Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan peran program PNPM-MP khusus ibu rumah 

tangga sebagai modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga 

di Dukuh Pelemrenteng Rt07/Rw02 Desa Kacangan, Kecamatan Andong, 

Kabupaten Boyolali. 

2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan program PNPM-MP khusus ibu 

rumah tangga sebagai modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan 

keluarga di Dukuh Pelemrenteng Rt07/Rw02, Desa Kacangan, Kecamatan 

Andong, Kabupaten Boyolali. 

3. Untuk mendeskripsikan kendala pelaksanaan program PNPM-MP khusus 

ibu rumah tangga sebagai modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan 

keluarga di Dukuh Pelemrenteng Rt07/Rw02, Desa Kacangan, Kecamatan 

Andong, Kabupaten Boyolali. 

4. Untuk mendiskripsikan solusi dalam menghadapi kendala pelaksanaan 

program PNPM-MP khusus ibu rumah tanga sebagai modal usaha dalam 

meningkatkan kesejahteraan keluarga di Dukuh Pelemrenteng Rt07/Rw02 

Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi kontribusi sebagai perkembangan ilmu pengetahuan mengenai 

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai modal usaha. 
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b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman peneliti 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

b. Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan 

referensi bagi penelitian berikutnya. 

c. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap 

permasalahan yang diteliti. 

E. Daftar Istilah 

Kesejahteraan :Menurut Suharto (2007:104-105) menjelaskan  bahwa, 

kesejahteraan adalah proses dan aktivitas mensejahterakan 

warga negara dan memerangi sistem pelayanan sosial dan 

skema perlindungan sosial bagi kelompok yang tidak 

beruntung. 

Keluarga : Menurut Barnadib (1981:6-7) pengertian dari keluarga 

adalah suatu paguyuban yang didasarkan atas perkawinan, 

sesuai dengan cita-cita masyarakat indonesia yang 

berdasarkan pancasila. Dapat juga diartikan sebagai tempat 

pemupukan jiwa dan raga dan perkembangan rasa 

kekeluargaan yang diwujudkan di dalam bentuk gotong-

royong. 

PNPM-MP  :Program nasional penanggulangan kemiskinan dengan 

berbasis pemberdayaan melalui pengembangan sistem serta 
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mekanisme dan prosedur program, penyediyaan pendam-

pingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa 

dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan yang berkelanjutan. 

Realisasi  :Pengertian realisasi adalah pelaksanaan sesuatu hingga 

terwujud 

Simpan Pinjam  :Merupakan kegiatan pemberian modal untuk kelompok 

perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. 

 

 

 


