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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini di Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan 

nasional disegala bidang, dimana pembangunan merupakan usaha untuk 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional 

merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas 

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar kedamaian abadi 

dan kesejahteraan sosial. 

Untuk mencapai tujuan nasional, pembangunan nasional harus 

dilaksanakan di segala sektor kehidupan bangsa. Sektor-sektor pembangunan 

tersebut antara lain sektor politik, sektor ekonomi, sektor budaya, sektor hukum, 

sektor ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta sektor keamanan. Guna mencapai 

semuanya itu diperlukan peran negara dalam membangun dan 

mengimplementasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan (publik welfare)1. 

Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya penanggulangan 

kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Program 

                                                

 

1

 

Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2007. 
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Keluarga Berencana, pengucuran dana Inpres pendidikan, kesehatan, perbaikan 

sarana dan prasarana transportasi.  

Ada berbagai program yang berskala nasional yang bertujuan untuk 

melakukan intervensi bagi penanggulangan masalah kemiskinan seperti Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pada 

tanggal 30 Juni 1999, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Deputi Kepala 

Bappenas Bidang Regional dan Daerah) selaku Ketua Tim Pengarah P3DT/PPK 

Pusat, mengeluarkan surat nomot 4079/D.V/06/99 mengenai Pedoman Umum 

Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun anggaran 1999/2000 

dengan mengalokasikan sejumlah 250 kecamatan yang tercakup dalam 117 

kabupaten di 20 provinsi. pedoman dalam pelaksanaan PPK berisi tujuan dan 

sasaran kelompok, serta lokasi PPK; mekanisme perencanaan, pelaksanaan, 

pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan; dan bagaimana sumber dana, 

alokasi dana serta penyaluran dana2.  

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan usaha pemerintah 

Indonesia untuk mengurangi kemiskinan masyarakat di pedesaan, dan juga untuk 

memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Selain Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK), Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 juga mencanangkan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM MANDIRI) yang terdiri 

dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri 

wilayah khusus dan desa tertinggal3. Pendekatan PNPM MANDIRI merupakan 

                                                

 

2

 

Hessel Nogi S. Tangkilisan, 36 Kasus Kebijakan Publik Asli Indonesia., Yogyakarta: BPFE, 
2004. 
3 Tim Koordinasi, (Petunjuk Teknis Operasional) program nasional pemberdayaan masyarakat 
(PNPM) Mandiri Perdesaan, Jakarta. 
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pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini 

dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan 

(PPK) adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok 

rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan 

kebersamaan dan partisipasi masyarakat. 

Sasaran program ini adalah kecamatan-kecamatan yang dinilai paling 

miskin di Indonesia dintaranya Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten 

Grobogan termasuk salah satu yang masuk dalam Program Nasioanal 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MANDIRI) karena lapisan 

masyarakatnya yang beragam dari mulai petani, pedagang, pejabat ataupun sopir 

yang kesemuanya itu mempunyai kebutuhan hidup, akan tetapi lahan pertanian 

dalam desa tersebut tidak begitu dapat memberikan hasil sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dari sekian banyak profesi diatas maka pekerjaan 

yang paling dominan untuk usaha mereka adalah berdagang sehingga untuk usaha 

tersebut mereka meminjam pada bank sebagai modal awal dan juga untuk 

memajukan usaha kecil mereka demi meningkatkan taraf ekonomi untuk hidup 

yang lebih baik. 

Sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu diberdayakan dalam 

memanfaaatkan peluang kerja dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi 

dimasa yang akan datang. Yang dimaksud dengan usaha kecil sesuai dengan pasal 

1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil adalah 

“usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi 

kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan 
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sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Banyak masyarakat desa Klambu 

yang berdagang kecil-kecilan terlebih lagi kaum perempuan atau ibu-ibu. 

Berdagang dilakukan guna membantu perekonomian keluarga supaya dapat 

mencukupi kehidupan sehari-hari.  

Dengan suku bunga yang lebih rendah daripada bank, diharapkan dapat 

membantu masyarakat terutama kaum perempuan untuk dapat meningkatkan taraf 

hidup serta menunjang perekonomian negara dan juga yang menjadi daya tarik 

penulis adalah adanya sistem Tanggung-Renteng apabila terjadi wanprestasi juga 

pinjaman tersebut hanya dikhususkan kepada kaum perempuan saja. Namun 

dalam prakteknya tidak selalu berjalan mulus dalam setiap pengeluaran dari suatu 

program, terlebih lagi yang berhubungan dengan uang. PNPM-MD SPP banyak 

mengalami hambatan dan kendala dalam hal pengembalian uang dari para 

nasabah atau peminjam antara lain :  

1. Pengembalian telat atau tidak sesuai dari jadwal yang ditentukan 

dalam musyawarah 

2. Nasabah tidak mau membayar atau karena belum ada uang 

Penulis disini mencoba melakukan penelitian karena program ini adalah 

untuk Desa yang memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan 

dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu: kemiskinan alamiah, kemiskinan 

struktural dan kesenjangan antar wilayah. Sedangkan persoalan pengangguran 

lebih di picu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di 

perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi 
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disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus 

memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan. 

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul PNPM MANDIRI PERDESAAN “Studi 

Tentang Pengaruh Program Simpan-Pinjam Perempuan Terhadap Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat Desa Klambu”  

B. Perumusan Masalah 

Sebelum menginjak pada perumusan masalah, penulis akan menguraikan 

tentang pengertian perumusan masalah. Perumusan masalah adalah pernyataan 

yang menunjukkan jarak antara anggapan dan kenyataan antara rencana dengan 

pelaksanaan4. 

Setelah mengetahui dan memahami uraian dari latar belakang masalah di 

atas dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok masalah untuk 

dikaji lebih dalam lagi. Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan Simpan-Pinjam Perempuan (PNPM-MD SPP) di 

Desa Klambu  

2. Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Kaum 

Perempuan Masyarakat Desa Klambu? 

                                                

 

4 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurismetri, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1998. 
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3. Persoalan Apakah yang Sering Muncul dalam Program Simpan 

Pinjam Perempuan Serta Langkah-langkah yang ditempuh Untuk 

Mengatasi Wanprestasi?  

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk 

mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sehingga memberikan arahan 

dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu penelitian bertujuan 

untuk dapat mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang 

paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing macam penelitian hukum5. 

Tujuan penelitian tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan-Pinjam Perempuan (PNPM-MD 

SPP) di Desa Klambu 

2. Untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat terutama kaum perempuan Desa Klambu 

3. Untuk mengetahui persoalan-persoalan yang sering muncul dalam 

program simpan pinjam perempuan serta langkah-langkah yang 

ditempuh untuk mengatasi wanprestasi?    

                                                

 

5 Sunarjati Hartono, Metodologi Penelitian Hukum, Yogyakarta: UGM Press, 1994. 
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D. Manfaaat penelitian 

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari 

apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian 

tersebut yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman 

terhadap permasalahan yang diteliti. 

b. Untuk membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui 

kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

c. Dapat digunakan sebagai karya ilmiah dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

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.  

E. Metode Penelitian 

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan 

untik mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan 

penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 

suatu pengetahuan, suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode 

tertentu6. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah suatu metode cara 

                                                

 

6 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, Yogyakarta : UGM Press,1997  
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kerja untuk dapat membantu obyek yang menjadi susunan, yang menjadi ilmu 

pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seseorang dimana 

mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami7. 

1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian 

penulis, maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang mempunyai maksud dan tujuan untuk 

memberikan data-data seteliti mungkin tentang manusia atau keadaan atau 

gejala-gejala lainnya. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan mengambil lokasi di Desa Klambu 

Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Dengan pertimbangan bahwa Desa 

Klambu termasuk salah satu Desa Tertinggal dan juga jarak lokasi penelitian 

yang tidak jauh dari tempat tinggal penulis sehingga diharapkan dapat lebih 

lancar dalam melakukan penelitian. 

3. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang bersal dari sumber data utama yang 

berupa tinadakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang 

terkait dengan masalah yang diteliti8. Sehingga penulis dapat 

memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui 

informan dari pihak-pihak terkait. 
                                                

 

7 Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,1986 
8 Lexy. J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung :Remaja Rosdakarya Offset. 
1994. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan 

yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, 

koran, majalah, internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya 

dengan obyek penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 

metode yaitu: 

a. Studi Lapangan 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang 

dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna 

memperoleh yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah 

melalui 2 tahap: 

1) Interview atau Wawancara 

Wawancara adalah merupakan suatu cara pengumpulan 

data dengan cara bertanya langsung kepada sumber data primer 

mengenai masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan secara 

mendalam dan terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan 

agar diperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti serta 

melakukan pencatatan terhadap gejala yang ada. 

2) Observasi atau Pengamatan 

Observasi adalah teknik pengumpulan data secara 

langsung terhadap gejala yang akan diselidiki atau yang akan 
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menjadi objek penelitian dalam hubungannya dengan penulisan 

skripsi ini. 

b. Studi Pustaka 

Studi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

mempelajari buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana, dokumen-

dokumen perUndang-Undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya adalah 

memberikan analisis. Adapaun metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang 

diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat 

diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti 

mungkin mengenai obyek penelitian.  

F. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan memahami dan mengetahui isi yang terkandung 

dalam skripsi ini, maka diperlukan sistematika. Sistematika penulisan skripsi 

ini meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 
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E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang PNPM-MD 

1. Pengertian PNPM-MD 

2. Jenis-jenis PNPM MD 

3. Tujuan PNPM MD 

4. Visi dan Misi PNPM-MD 

5. Prinsip Dasar PNPM MD 

6. Pelaku-pelaku dalam PNPM MD di desa 

B. Tinjauan Umum Tentang PNPM-MD SPP 

1. Pengertian PNPM-MD SPP 

2. Tujuan PNPM-MD SPP 

3. Dasar-dasar Pengelolaan Kegiatan PNPM-MD SPP 

4. Sasaran Program PNPM-MD SPP 

5. Bentuk Kegiatan PNPM-MD SPP 

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Perjanjian Kredit 

2. Bentuk Perjanjian Kredit 

3. Jaminan dalam Perjanjian Kredit    
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-MD SPP) di Desa 

Klambu  

B. Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan Simpan-Pinjam Perempuan (PNPM-MD SPP) Terhadap 

Tingkat Kesejahteraan Kaum Perempuan Masyarakat Desa Klambu 

C. Persoalan-persoalan yang Sering Muncul Serta Langkah-langkah yang 

ditempuh Apabila Terjadi Wanprestasi 

BAB IV PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

B. SARAN 

Daftar Pustaka            


