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SARI 
Romandoni, Sri. 2011. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Dalam Pemberian Kredit Mikro Dan 
Perannya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Winong 
Kabupaten Pati Periode 2009. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.   Pembimbing I: Prof. Dr. Rusdarti, 
M.Si., Pembimbing II: Drs. Bambang Prishardoyo, M. Si. 
Kata kunci : Kemiskinan, Usaha Kecil Mikro, PNPM Mandiri Perdesaan, 

Program Pemberdayaan masyarakat. 
 
Kecamatan Winong merupakan salah satu kecamatan yang memiliki 

jumlah masyarakat miskin tinggi yaitu 12.369 jiwa. Hal ini merupakan salah satu 
alasan diterapkannya PNPM MD. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah (1). Bagaimana profil usaha kecil mikro di Kecamatan Winong?, (2). 
Bagaimana implementasi program PNPM MD dalam pemberian kredit mikro 
terhadap program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Winong?, (3). 
Bagaiamana peranan program PNPM MD dalam pemberian kredit mikro terhadap 
pengentasan kemiskinan di Kecamatan Winong?, (4). Kendala-kendala apa saja 
yang dihadapi PNPM MD dalam pemberian kredit mikro terhadap program 
pengentasan kemiskinan di Kecamatan Winong? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mengetahui profil usaha 
kecil mikro di Kecamatan Winong, (2) Mengetahui implementasi program PNPM 
MD dalam pemeberian kredit mikro terhadap program pengentasan kemiskinan di 
Kecamatan Winong, (3) Mengetahui peranan program PNPM MD dalam 
pemberian kredit mikro terhadap program pengentasan kemiskinan di Kecamatan 
Winong, (4) Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapai PNPM MD 
dalam pemberian kredit mikro terhadap program pengentasan kemiskinan di 
Kecamatan Winong. Populasi penelitian ini adalah masyarakat miskin khususnya 
para pengusaha kecil mikro di 12 desa di Kecamatan Winong tahun 2009 yang 
berjumlah 274. Pengambilan sampel sebanyak 73 responden,dilakukan dengan 
proporsional area random sampling. Alat pengambilan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Data dianalisis dengan 
menggunakan teknik deskriptif persentase. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa secara deskriptif persentase untuk 
ketepatsasaran implementasi PNPM MD termasuk dalam kategori tepat dengan 
rata-rata sebesar 72.71%, sedangkan deskriptif persentase untuk ketepatsasaran 
peran PNPM dalam pemberian kredit termasuk dalam kategori tepat dengan rata-
rata sebesar 78.00%. Sedangkan kendala yang dihadapi pengurus yang enggan 
transparan dalam menjalankan program dan kurangnya SDM selain itu adanya 
kredit macet yang disebabkan karena masyarakat tidak tepat waktu dalam 
mengembalikan dana pinjaman. Saran yang dianjurkan yaitu UPK lebih 
meningkatkan kinerjanya dan lebih jeli dalam menyeleksi nasabah yang akan 
melakukan pinjaman, agar dana tepat sasaran, tepat guna, tepat manfaat dan 
masyarakat dapat memanfaatkan secara maksimal program dana bergulir dan 
usaha kecil mikro di Kecamatan Winong dapat berkembang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang 

menghadapi berbagai masalah kependudukan, salah satunya adalah kemiskinan. 

Seperti yang kita ketahui bahwa fenomena kemiskinan di Indonesia masih sangat 

sulit dipecahkan. Kemiskinan di Indonesia menyebabkan masalah baru seperti 

kebodohan, kelaparan, kesenjangan sosial, masalah kesehatan dan tindakan 

kriminalitas yang semakin meningkat. 

Untuk itu diperlukan suatu pembangunan daerah yang kuat dalam 

menanggulangi masalah kemiskinan. Karena pembangunan merupakan suatu 

perubahan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia 

secara adil dan merata, dimana perwujudan harus dilaksanakan secara bersama 

antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku pembangunan itu 

sendiri dan pemeritah berkwajiban untuk mengembangkan, mengarahkan, 

membimbing serta menciptakan suasana yang menjaga antara kegiatan 

masyarakat dalam satu kesatuan langkah menuju terciptanya pembangunan yang 

dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi. 

Dengan perkembangan tersebut menujukan bahwa pendapatan nasional 

bangsa Indonesia semakin meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat atau bangsa Indonesia itu sendiri, akan tetapi akibat  
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dari perkembangan yang pesat, dari pendapatan nasional dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan perilaku dan aspirasi masyarakat, sehingga memungkinkan 

terjadinya ketimpangan didalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak 

kerawanan pada tingkat atas bawah yaitu timbulnya kecemburan sosial dan 

menimbulkan jurang pemisah dalam bentuk kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan momok permasalahan yang harus dihadapi oleh 

setiap negara, tidak memandang negara maju atau berkembang seperti Indonesia. 

Problematika kemiskinan merupakan problematika yang sangat kompleks, 

kemiskinan terkait erat dengan problem-problem lain seperti pendidikan, 

ekonomi, sosial dan budaya. Masalah kemiskinan tidak hanya disebabkan karena 

kondisi ekonomi yang kekurangan pendapatan atau income sehingga kurang 

dalam mencukupi kebutuhhan sehari-hari, tetapi juga disebabkan karena kualitas 

SDM yang masih rendah, serta masalah sedikit dan sulitnya mendapatkan 

lapangan pekerjaan, pengangguran yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan 

tidak ketinggalan masalah gizi dan kesehatan masyarakat dan budaya malas dan 

ketergantungan atau bahkan disebabkan oleh pemerintahan yang korup yang telah 

memiskinkan masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan sebagai suatu potret 

permasalahan global dan merupakan problem yang harus segera dituntaskan baik 

oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan atau pihak-pihak lain yang memiliki 

andil dalam pengentasan kemiskinan Indonesia. 

Perkembangan kemiskinan Indonesia selama beberapa periode 

berfluktuasi. Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2009 

berfluktuasi dari tahun ke tahun seperti yang digambarkan dibawah ini: 
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 Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan, Perdesaan, 

dan Perkotaan + Perdesaan Menurut Tahun 

Sumber: Diolah Dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

 

Sehubungan dibutuhkannya suatu program penanggulangan kemiskinan 

yang mampu memperluas harapan dan pilihan untuk dapat hidup dan berkembang 

di masa depan khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan. Maka berbagai 

upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan 

misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Askeskin atau Jamkesmas (Program 

Asuransi Kesehatan Gratis), Keluarga Berencana (KB), Dana BOS (Bantuan 

Operasional Sekolah). Dari hasil program-program tersebut pada kenyataannya 

dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia meskipun kurang signifikan 

atau belum sesuai dengan yang diharapkan.  
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Tabel 1.1 

 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  

Menurut Daerah Maret 2008-Maret 2009. 

 
 

Daerah/tahun 

Garis kemiskinan(Rp/kapita/bln) Jumlah 
penduduk 

miskin 
(juta) 

Persentase 
penduduk 

miskin 
 

Makanan
 

Bukan  
makanan 

 
Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Perkotaan  

Maret 2008 

Maret 2009 

Perdesaan  

Maret 2008 

Maret 2009 

Kota+desa 

Maret 2008 

Maret 2009 

 

143.897 

155.909 

 

127.207 

139.331 

 

135.270 

147.339 

 

60.999 

66.214 

 

34.624 

40.503 

 

47.366 

52.923 

 

204.896 

222.123 

 

161.831 

179.835 

 

182.636 

200.262 

 

12,77 

11,91 

 

22,19 

20,62 

 

34,96 

32,53 

 

11,65 

10,72 

 

18.93 

17,35 

 

15,42 

14,15 

Sumber: Diolah dari Data Susenas Panel Maret 2008 dan 

Maret 2009 

 

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 

34,96 juta jiwa (15,42%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan 

Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15%), berarti jumlah penduduk 

miskin turun sebesar 2,43 juta. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan 

turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2008-

Maret 2009, penduduk miskin di perdesaan berkurang 1,57 juta jiwa, 

sementara di daerah perkotaan berkurang 0,96 juta orang. Persentase 

penduduk miskin antara perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada 

periode Maret 2008-Maret 2009, perubahan persentase penduduk miskin 
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perkotaan sebesar 0,93%, dan perdesaan mencapai 0,58% (BPS, Berita Resmi 

Statisik No.43/07/th. XII, 1 Juli 2009). 

Berdasarkan data pada (lampiran 5) Kabupaten Pati menunjukkan 

peringkat ke-20 (dua puluh) dari 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa 

Tengah. Hal ini menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten 

Pati masih relative tinggi. Persentase penduduk miskin tahun 2005 sebesar 

19,82%, mengalami kenaikan pada tahun 2006 menjadi 22,14% dan tahun 

2007 mengalami penurunan sebesar 2.35% menjadi 19,79%. Walaupun ada 

penurunan sebesar 2,35% pada tahun 2007 dari tahun 2006 namun persentase 

kemiskinan masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. 

Tabel 1.2 

Persentase Prasejahtera Terhadap Total KK  

Kabupaten Pati Tahun 2000-2009 

Tahun 
Persentase keluarga prasejahtera terhadap total KK 

Total KK Prasejahtera % 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

322.606 

340.914 

348.131 

353.600 

358.792 

368.579 

374.883 

379.845 

384.645 

391.812 

183.180 

188.021 

191.883 

194.558 

194.432 

205.847 

186.246 

173.552 

172.542 

163.757 

56,79 

55,15 

55,12 

55,02 

54,19 

55,85 

49,68 

45,69 

44,86 

41,79 

Sumber: BAPPEDA PATI tahun 2009 
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Dari data diatas menunjukan di Kabupaten Pati, sejak tahun 2007-

2009 terus mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2007 jumlah masyarakat 

miskin mencapai 173.552, sedangkan pada tahun 2008 sampai 2009 

mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu dari 172.542 menjadi 

163.757. Meskipun dari tahun 2008-2009 jumlah kemiskinan yang ada di 

Kabupaten Pati mengalami penurunan, namun dampak dari program 

kemiskinan yang pernah diterapkan oleh pemerintah tersebut telah berdampak 

negative pada mentalitas masyarakat, yaitu membuat masyarakat menjadi 

pasif, malas dan cenderung bergantung pada bantuan dari pemerintah saja. 

Hal ini sama artinya masyarakat lebih suka mencari kerja dari pada membuka 

lapangan pekerjaan. Kondisi seperti inilah yang membuat masyarakat di 

Kabupaten Pati tidak dapat lepas dari belenggu kemiskinan. 

Tabel 1.3 

Persentase Pra Sejahtera Terhadap Total KK 

Kabupaten Pati 2009 

No.  Kecamatan Persentase Keluarga Pra Sejahtera 

terhadap total KK 

Total KK Pra sejahtera % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Sukolilo  

Kayen 

Tambakromo 

Winong 

Puncakwangi 

Jaken  

Batangan 

Juwana 

25.131 

22.990 

16.367 

20.083 

14.965 

15.108 

13.591 

27.009 

10.977 

8.410 

10.509 

12.369 

8.710 

10.715 

5.809 

9.002 

43,68 

36,58 

64,21 

61,59 

58,20 

70,50 

42,74 

33,33 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Jakenan 

Pati 

Gabus 

Margorejo 

Gembong 

Tlogowungu 

Wedarijaksa 

Margoyoso 

Gn. Wungkal 

Cluwak 

Tayu 

Dukuhseti 

Trangkil  

15.595 

31.145 

18.930 

17.388 

13.834 

16.107 

18.029 

21.990 

11.780 

14.173 

20.913 

18.139 

18.455 

7.914 

8.881 

6.642 

3.091 

4.536 

7.682 

6.587 

10.683 

4.335 

5.043 

7.615 

6.951 

7.296 

50,75 

28,52 

35,09 

17,78 

32,79 

47,69 

36,54 

48,58 

36,80 

35,58 

36,41 

38,32 

39,53 

 KABUPATEN  391.812 163.757 41,79 

Sumber: BAPPEDA tahun 2009 

 

Jumlah penduduk pra sejahtera di Kecamatan Winong tahun 2009 

diliat dari persentase keluarga pra sejahtera, Kecamatan  Winong tidak 

termasuk dalam kategori daerah yang mempunyai jumlah keluarga pra 

sejahtera yang tinggi yaitu sebesar 61,59% bila dibandingkan dengan 

Kecamatan Jaken yang mempunyai jumlah keluarga pra sejahtera paling 

tinggi di Kabupaten Pati yaitu sebesar 70,50%. Akan tetapi Kecamatan 

Winong mempunyai sentra industri kecil mikro yang relatif banyak yaitu 

mencapai 1.128 unit usaha sedangkan Kecamatan Jaken mempunyai industri 

kecil mikro yang jumlahnya tergolong rendah yaitu hanya sebesar 288 unit 

usaha, oleh karena itu program UEP PNPM di Kecamatan Jaken kurang 
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dimanfaatkan oleh warga setempat, sedangkan program UEP di Kecamatan 

Winong sangat mempunyai peran yang penting bagi para industri kecil mikro. 

Hingga pemerintah mengadakan program yang berbasis 

pemberdayaan masyarakat. Namun ketika dihadapkan pada kondisi nyata 

masyarakat Indonesia, alangkah lebih baik apabila pemerintah dalam usaha 

menanggulangi kemiskinan membidik pada mentalitas masyarakat Indonesia. 

Disini diharapkan bahwa tujuan pemerintah bukan hanya memberikan 

bantuan pada masyarakat tetapi lebih kepada mengubah pola pikir 

masyarakat. Agar masyarakat lebih aktif, mandiri dan pola pikir masyarakat 

lebih  bisa berkembang. 

Program PNPM Mandiri telah dilaksanankan sejak tahun 2007 

merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah upaya menanggulangi 

kemiskinan dan pengangguran sekaligus merupakan pelaksanaan instruksi 

Presiden No.5 tahun 1993, tentang upaya mempercepat penanggulangan 

kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berbasis 

pemberdayaan masyarakat. 

Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat (PNPM) Mandiri yang 

terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta 

PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri 

Perdesaan merupakan program untuk mempercepat penanggulangan 

kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri 

Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan 
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PPK adalah berupaya penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi 

kelompok rakyat miskin, efisiens dan efektivitas kegiatan, serta berhasil 

menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. PNPM  Mandiri 

merupakan program berkelanjutan untuk mengurangi angka kemiskinan.  

Program PNPM Mandiri dimaksudkan selain untuk penggulanggan 

kemiskinan masyarakat perdesaan melalui bantuan modal usaha dan 

penyediaan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi juga 

merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat dan aparat melalui kegiatan 

pengambilan keputusan yang demokratis baik dalam perencanaan 

pelaksanaan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan. 

(http://www.pnpmmandiri.org/index.php?option=com.content&task=view&id

=502&itemid=119). 

Program PNPM tidak hanya berupa pembangunan fisik saja, akan 

tetapi digeser untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi warga miskin yang 

berbasis pemberdayaan masyarakat mandiri. Seperti kegiatan perdagangan, 

jasa dan industri. Masyarakat di tuntut untuk menciptakan usaha sendiri atau 

mengembangkan usahanya sendiri. Sehingga masyarakat memiliki peluang 

untuk berusaha dan sekaligus berupaya meningkatkan kesejahteraannya selain 

itu masyarakat dapat melepaskan diri dari belenggu kemiskinan  

Salah satu program PNPM Mandiri Perdesaan adalah usaha ekonomi 

produktif (UEP) yaitu dengan cara memberikan kredit mikro kepada 

masyarakat, khususnya pada kegiatan usaha kecil mikro. Usaha kecil mikro 

merupakan sektor riil terbanyak di Kabupaten Pati dan relatif  besar 
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kontribusinya pada perkembangan perekonomian daerah  dalam menyerap 

tenaga kerja. Maka sudah seharusnya usaha ini mendapatkan perhatian yang 

lebih serius dan berkesinambungan karena usaha ini dapat menguranggi 

jumlah kemiskinan dan penganngguran. 

Tabel 1.4  

Perkembangan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Pati 

Tahun  2007 2008 2009 

UMKM 13.384 17.736 18.622 

Mikro  

Kecil  

Menengah  

12.397 

955 

32 

16.428 

1.266 

42 

13.799 

4.540 

283 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2009 

 

Ada berbagai cara untuk meningkatkan kualitas usaha kecil mikro, 

salah satunya adalah peningkatan jumlah modal dengan cara pemerintah 

memberikan kredit mikro pada usaha kecil mikro. Karena modal merupakan 

kebutuhan serius bagi pengembangan dunia usaha. Oleh karena itu persoalan 

permodalan bagi usaha kecil mikro ini oleh pemerintah telah ditangani 

dengan pemberian bantuan permodalan, salah satunya adalah melalui PNPM 

Mandiri dengan memberikan pinjaman kredit mikro bagi para pengusaha 

kecil. 

Kecamatan Winong termasuk dalam kategori daerah tertinggal, hal itu 

dikarenakan Kecamatan Winong mempunyai jumlah masyarakat miskin yang 

cukup tinggi, selain itu di Kecamatan Winong juga mempunyai industri kecil 

mikro yang tergolong banyak akan tetapi industi kecil mikro di Kecamatan 
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Winong masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga 

industri kecil mikro di Kecamatan Winong kurang berkembang apabila 

dibandingkan dengan di daerah lain yang ada di Kabupaten Pati seperti 

industri kecil yang ada di Kecamatan Pati dan di Kecamata Juawana yang 

perkembangannya lebih pesat.  

Industri yang ada di Kecamatan Winong termasuk dalam kategori 

usaha kecil mikro karena kebanyakan dari usaha yang ada di Kecamatan 

Winong berupa usaha kerajinan yang mengunakan bahan baku berdasarkan 

sumberdaya yang tersedia serta bakat dan seni tradisional. Adapun jenis-jenis 

usaha kecil mikro yang ada di Kecamatan Winong adalah sebagi berikut: 

Table 1.5 

 Daftar Sentra UMKM Non Formal 

Kecamatan Winong Tahun 2009 

N Nama sentra Lokasi Jumlah 

Desa Kectmn  UU TK 

1 2 3 4 5 6 

1. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Kepang 

Kepang 

Kepang 

Kepang 

Any. Bambu 

Kukusan 

Bordir 

Tali 

Tali 

Sapu keset 

Sabut kelapa 

Bumirjo 

Wirun 

Sarimulyo 

Serut sendang 

Pulorejo 

Karangrejo 

Tawangharjo 

Kebowan 

Bumiharjo 

Bumiharjo 

Sumbermulyo 

Winong 

Winong 

Winong 

Winong 

Winong 

Winong 

Winong 

Winong 

Winong 

Winong 

Winong 

25 

92 

203 

16 

357 

24 

25 

67 

104 

21 

53 

71 

184 

419 

26 

643 

43 

110 

201 

210 

60 

75 
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12 

13 

14 

15

Parut 

Siwur 

Tempurung 

Kapok halus 

Jamu trads. 

Padangan 

Wirun 

Pilorejo 

Sumbermulyo 

Kebowan  

Winong 

Winong 

Winong 

Winong 

Winong 

61 

17 

15 

23 

25 

63 

17 

55 

256 

60 

 Jumlah    1.128 2.493 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2009 

 

Sebagaimana daerah-daerah lain PNPM di Kecamatan Winong 

merupakan program pemerintah pusat yang dimaksudkan dalam rangka untuk 

menangulanggi kemiskinan di daerah perdesaan melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) pada masyarakat Kecamatan Winong. 

Pemerintah lokal memberikan kredit mikro pada masyarakat Kecamatan 

Winong untuk mempercepat penangulanggan kemiskinan secara terpadu dan 

berkelanjutan pada akhirnya upaya penangulanggan kemiskinan dapat 

dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. 

Dari uraian di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memilih 

judul “IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DALAM  

PEMBERIAN KREDIT MIKRO DAN PERANNYA TERHADAP 

PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN 

WINONG  KABUPATEN PATI PERIODE 2009” 
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2.1 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka penulis dalam penelitian ini akan 

membahas permasalah yaitu : 

1. Bagaimana profil usaha kecil mikro di Kecamatan Winong? 

2. Bagaimana implementasi program PNPM Mandiri Perdesaan dalam 

pemberian kredit mikro terhadap program penggentasan kemiskinan di 

Kecamatan Winong? 

3. Bagaimana peranan Program PNPM Mandiri Perdesaan dalam 

pemberian kredit mikro terhadap program pengentasan kemiskinan di 

Kecamatan Winong? 

4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi PNPM Mandiri Perdesaan 

dalam pemberian kredit mikro terhadap program pengentasan kemiskinan 

di Kecamatan Winong? 

 

3.1 Tujuan 

Adapun tujuan yang  hendak dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui profil usaha kecil mikro di Kecamatan Winong. 

2. Untuk mengetahui implementasi program PNPM Mandiri Perdesaan 

dalam pemberian kredit mikro terhadap program penggentasan kemiskinan 

di Kecamatan Winong. 

3. Untuk mengetahui peranan program PNPM Mandiri Perdesaan 

dalam pemberian kredit mikro terhadap program pengentasan kemiskinan 

di Kecamatan Winong. 
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4. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi PNPM 

Mandiri perdesaan dalam pemberian kredit mikro terhadap program 

pengentasan kemiskinan di Kecamatan Winong. 

 

4.1 Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi refrensi dan memberikan sumbangan 

konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademik dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan kemajuan dunia 

pendidikan. 

2. Manfaat  Praktis. 

a. Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kabupaten 

Pati dengan adanya program PNPM tersebut agar dapat meningkatkan 

kesadaran kritisnya pada pembangunan berkelanjutan dan 

mengutamakan kemandirian dalam upaya mengatasi penanggulangan 

kemiskinan di wilayah setempat. 

b. Bagi pemerintah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pemerintah 

mengenai pelaksanaan dari program PNPM sebagai upaya untuk 

penanggulanggan kemiskinan agar lebih optimal dan tepat sasaran 

sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 



 

1 

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kemiskinan 

Secara etimologi, “kemiskinan” berasal dari kata miskin yang artinya 

tidak berharta benda dan serba kekurangan. Kemiskinan adalah kondisi serba 

kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan-

kebutuhan akan sandang, pangan dan papan, kebutuhan akan hidup yang sehat, 

dan kebutuhan akan pendidikan dasar bagi anak-anak (Mubyarto 1994:35). 

Konsep kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional 

sehingga konsep kemiskinan tidak mudah untuk dipahami. Kemiskinan paling 

tidak memiliki tiga dimensi (Widodo,2006:296), yaitu: 

a. Kemiskinan politik 

Kemiskinan politik memfokuskan pada derajat akses terhadap 

kekuasaan (power). Yang dimaksud kekuasaan disini meliputi tatanan 

sistem sosial politik yang menentukan alokasi sumber daya untuk 

kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial dan 

menentukan alokasi sumber daya. 

b. Kemiskinan sosial 

Kemiskinan sosial adalah kemiskinan karena kekurangan 

jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapat 

kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dengan kata lain 
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kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-

faktor menghambat yang mencegah dan menghadangi seseorang untuk 

memanfaatkan kesempatan yang tersedia. 

c. Kemiskinan ekonomi 

Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber 

daya (resources) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan 

menetapkan persedian sumber daya yang tersedia pada kelompok ini 

dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya 

yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang 

luas tidak hanya merupakan pengertian finansial, dalam hal ini 

kemampuan finansial keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi 

perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Adapun dimensi kemiskinan 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Dimensi Kemiskinan 

Politik:  
Akses Kekuasaan 

 
Menetukan 

Distribusi Sumber 
Daya 

 
KEMISKINAN 

Sosial: 
Jaringan sosial dan 

struktural 
kesempatan 

Ekonomi: 
Sumber daya 
Kesejahteraan 
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Beberapa konsep kemiskinan di Indonesia telah diberikan oleh 

banyak ahli. Berikut ini adalah beberapa konsep di antaranya 

(Widodo,2006:297): 

a. Pengertian konsep kemiskinan menurut Sajogyo adalah suatu 

tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup 

minimal yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok yang membuat 

orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras 

dan kebutuhan gizi (Prayitno,1998:98). 

b. Sedangkan menurut Emil Salim kemiskinan adalah keadaan 

penduduk yang meliputi hal-hal yang tidak memiliki mutu tenaga kerja 

tinggi, jumlah modal yang memadai, luas tanah dan sumber alam yang 

cukup, keaslian dan ketrampilan yang tinggi, kondisi fisik dan 

rohaniah yang baik, dan rangkuman hidup yang memungkinkan 

perubahan dan kemajuan (Cahyono,1993:1). 

c. Soemitro Djoyohadikusumo juga mengemukakan pengertian 

mengenai konsep kemiskinan. Menurut Soemitro, kemiskinan ditandai 

dengan tingkat hidup rendah dan tertekan. Hal ini merupakan akibat 

dari serangkaian keganjilan dan kepincangan yang terdapat pada 

pertimbangan keadaan dasar dan kerangka susunan masyarakat itu 

sendiri dan menyangkut beberapa masalah, yaitu (Prayitno,1998:190): 

1) Keadaan faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat 

sebagai sumber produksi yang menyangkut sumber daya alam, 

modal dan ketrampilan. 
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2) Kepincangan sebagai sektor ekonomi, modal dan 

penggunaan tekonologi. Dimasa lampau dilakukan paling insentif 

justru di sektor-sektor yang terbatas yaitu sektor perkebunan dan 

pertambangan. 

Menurut Arsyad dalam Widodo (2006:296-297) membedakan 

kemiskinan menjadi dua yaitu: 

a. Bagian ini berisi tentang Kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang 

timbul akibat sumber daya yang jumlahnya terbatas atau kerena tingkat 

perkembangan teknologi yang rendah. 

b. Kemiskinan buatan adalah kelembagaan yang ada membuat 

masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas 

secara merata. 

Kemiskinan buatan seperti ini kini populer disebut sebagai 

kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural didefinisikan sebagai 

kemiskinan yang diderita oleh masyarakat karena strutur sosial, sehingga 

tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya 

tersedia bagi mereka. Kemiskinan yang dimaksud bukanlah kemiskinan 

yang dialami seorang individu karena ia malas atau terus menerus sakit. 

Kemiskinan yang demikian adalah kemiskian individual. Sedangkan 

kemiskinan struktural tersebut dapat disebabkan karena keadaan pemilik 

sumber yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, 

dan ketidakseimbangan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh 
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pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan yang tidak seimbang dalam 

pembangunan. 

Menurut Sumodiningrat dalam Widodo (2006:297-298) kemiskinan 

juga memiliki pola tersendiri baik dari daerah mapun antar individu atau 

keluarga. Ada beberapa pola kemiskinan antara lain: 

a. Presistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun 

temurun. Daerah yang mengalami kemiskinan ini pada umumnya 

merupakan daerah kritis sumber daya alam atau lokasi terisolir. 

b. Cyclical poverty, yaitu pola kemiskinan yang mengikuti pola 

siklus ekonomi secara keseluruhan. 

c. Seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti yang sering 

dijumpai pada kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. 

d. Accidental poverty, yaitu kemiskinan karena terjadi bencana alam 

tau damapak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan 

menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara. 

 

2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan 

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau sebuah keluarga 

miskin. Menurut Kartasasmita dalam Widodo (2006:297) kondisi 

kemiskinan disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, yaitu: 

a. Rendahnya  taraf  pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah 

mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan 

menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. 
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b. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah 

menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. 

c. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi 

pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama 

ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada 

harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. 

d. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin secara ekonomi 

tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil 

sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, 

kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lain. 

Sharp,et.al dalam Mudrajat (2006:120) mencoba 

mengidentifikasikan penyebab kemiskinan yang dipandang dari sisi 

ekonomi, yaitu: 

a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan 

yang timpang. Penduduk miskin hanya mempunyai sumber daya 

dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. 

b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya 

manusia. Kualitas  sumber daya manusia yang rendah berarti 

produktivitasnya rendah yang pada gilirannya upahnya rendah. 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya 

pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau 

karena keturunan. 
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c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. 

Ketiga kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan 

kemiskinan (vicious circle of poverty). Adanya keterbelakanagan, 

ketidakseimbangan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya 

produktivitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya 

pendapatan yang mereka terima. Rendahnya investasi berakibat pada 

keterbelakangan, dan seterusnya. Logikanya ini dikemukakan oleh Ragnar 

Nurkse, di tahun 1953 yang mengatakan:” a poor country is poor because 

it is poor” (negara itu miskin karena dia miskin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2:  Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse 
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2.1.2 Ukuran Kemiskinan 

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk 

mengukurnya. Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang 

biasa digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Arsyad 

dalam Widodo.2006:298): 

a. Kemiskinan absolut 

Dalam konsep ini kemiskinan dikaitkan dengan tingkat 

pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dibatasi pada 

kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (basic need) yang 

memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Apabila 

pendapatan tersebut tidak mecukupi kebutuhan minimum, maka dapat 

dikatakan miskin. Sehingga dengan kata lain bahwa kemiskinan dapat 

diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pendapatan minimum 

merupakan pembatas antara keadaan miskin dan  tidak miskin atau 

sering disebut sebagai garis kemiskinan. 

 Masalah utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah 

menentukan tingkat komposisi dan tingkat kebutuhan minimum hal 

tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat, iklim dan berbagai 

faktor ekonomi lain. Konsep kemiskinan yang didasakan atas perkiraan 

kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang mudah dipahami 

tetapi garis kemiskinan objektif sulit dilaksanakan karena banyak 

sekali faktor yang mempengaruhinya. Tidak ada garis kemiskinan yang 
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berlaku pasti dan umum, hal tersebut dikrenakan garis kemiskinan 

berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. 

b. Kemiskinan relative 

Sesorang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang 

dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selau berarti tidak 

miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh 

keadaan sekitarnya, walaupun pendapatnya sudah mencapai tingkat 

kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut 

masih berada dalam keadaan miskin. Berdasarkan konsep kemiskinan 

relative ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat 

pendapatan masyarakat berubah. 

Menurut Gregorius Sahdan dalam jurnal ekonomi rakyat  ada 

beberapa indikator utama kemiskinan antara lain: (a) Terbatasnya 

kecukupan dan mutu pangan, (b)Terbatasnya akses dan rendahnya 

mutu layanan kesehatan, (c) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu 

lanyanan pendidikan, (d) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, 

(e) Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah, 

(f) Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, (g) Terbatasnya 

akses terhadap air bersih, (h) Lemahnya kepastian kepemilikan dan 

penguasaan tanah, (i) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan 

sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap SDA, 

(j) Lemahnya jaminan rasa aman, (k) Lemahnya partisipasi, (l) 
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Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya 

tanggungan keluarga, (m) Tata kelola pemerintahan yang buruk yang 

menyababkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, 

meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. 

Beberapa kriteria kemiskinan meurut BPS adalah sebagai berikut: 

a. Pangan: makan sehari kurang dari 3X. 

b. Sandang: tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk bepergian 

dan di rumah (tidak ada pakaian pengganti). 

c. Papan: tempat tinggal tidak permanen (sebagaian besar bukan 

tembok dan tidak ada listrik). 

d. Kesehatan: tidak mampu berobat ke puskesmas atau RSU 

e. Pendidikan: tidak mampu menyekolahkan anaknya sampai 

pendidikan dasar atas biaya sendiri. 

f. Orang terlantar di panti wreda dan yatim piatu. 

 

2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Kartasasmita (1995:18) menyatakan bahwa memberdayakan masyarakat 

adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang 

dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan 

dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain memberdayakan masyarakat adalah 

memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan 

dengan tiga langkah: 
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a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat 

untuk berkembang (enabling). 

b. Memperkuat potensi alat daya yang dimiliki masyarakat 

(empowering). 

c. Melindungi (protecting). 

 

2.2.1 Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

Strategi pada umumnya mempunyai tiga arah yaitu: 

a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat miskin (pro-poor). 

b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan 

pembangunan didaerah yang mengembangkan peran serta masyarakat. 

c. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan 

struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran serta 

masyarakat lokal. 

 

2.2.2 Langkah Pemberdayaan Masyarakat 

Moeljarto (1993:34) mengatakan bahwa ada beberapa langkah dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin: 

a. Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat bagi upaya 

penanggulangan kemiskinan. Langkah konkrit adalah meningkatkan 

kesadaran kritis masyarakat atas posisinya dalam struktur sosial politik 

dimana orang miskin itu tinggal. 
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b. Upaya memutuskan hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap 

lapisan orang miskin, artinya membiarkan kesadaran kritis orang 

miskin muncul untuk melakukan reorganisasi dalam rangka 

meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya. 

c. Menanamkan rasa kebersamaan dan memberikan gambaran bahwa 

kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi penjelmaan konstrusi 

sosial. 

d. Merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat 

miskin secara penuh. 

e. Perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. 

f. Perlunya kontribusi prasarana pembangunan yang lebih merata. 

 

2.3 Konsep Usaha Kecil Mikro 

Secara umum pengertian usaha kecil mikro adalah usaha yang 

memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama berbasis 

pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari 

daerah setempat. Adapun ciri-ciri usaha kecil mikro meliputi: 

a. Bahan baku mudah diperoleh.  

b. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih 

teknologi.  

c. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun.  

d. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.  
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e. Peluang pasar cukup luas, sebagaian besar produknya terserap di pasar 

lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk 

diekspor.  

f. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni 

budaya daerah setempat.  

g. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat.  

h. Secara ekonomis menguntungkan 

(http://lecture.brawijaya.ac.id/tatiek/2009/07/memahami-konsep-

operasional-umkm/comment-page-1/). 

Adapun definisi dari usaha kecil mikro menurut Tanjung adalah 

sebagai berikut: 

2.3.1 Usaha mikro 

1) Definisi Usaha Mikro 

 Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan 

Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, 

yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara 

Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak 

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro 

dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,- 

2) Ciri-Ciri Usaha Mikro 

Ditinjau berdasarkan aspek permodalannya, Usaha Mikro 

berbeda dengan Usaha Kecil. Adapun ciri-ciri Usaha Mikro antara 

lain: 
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a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-

waktu dapat berganti.  

b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat 

pindah tempat.  

c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana 

sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan 

keuangan usaha.  

d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa 

wirausaha yang memadai.  

e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.  

f) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari 

mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.  

g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas 

lainnya termasuk NPWP.  

3) Usaha mikro memiliki kelebihan sebagai berikut : 

a) Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya 

menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi 

kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang.  

b) Tidak sensitif terhadap suku bunga.  

c) Tetap berkembang walaupun dalam situasi krisis ekonomi 

dan moneter.  
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d) Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat 

menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang 

tepat. 

4) Contoh Usaha Mikro 

Contoh-contoh Usaha Mikro perlu diketahui untuk 

memudahkan identifikasi dalam pengumpulan data di lapangan. 

Beberapa contoh Usaha Mikro antara lain : 

a) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di 

pasar.  

b) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, 

ojek dan penjahit (konveksi). 

 

2.3.2 Usaha Kecil 

1) Definisi Usaha Kecil 

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 

Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan 

memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat 

menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah). 
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2) Ciri-Ciri Usaha Kecil 

Ciri-ciri Usaha Kecil, antara lain: 

a) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah 

tidak gampang berubah.  

b) Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak 

berpindah-pindah.  

c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau 

masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan 

dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.  

d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya 

termasuk NPWP.  

e) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam 

berwirausaha.  

f) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.  

g) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan 

baik seperti business planning.  

3) Kreteria Usaha Kecil  

Selanjutnya karakteristik dari Usaha Kecil pada umumnya 

adalah : 

a) Dikelola oleh pemiliknya.  

b) Modal terbatas.  

c) Jumlah tenaga kerja terbatas.  

d) Berbasis keluarga atau rumah tangga.  
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e) Lemah dalam pembukuan.  

f) Manajemen usaha sangat tergantung pada pemilik. 

 

4) Contoh Usaha Kecil 

Beberapa contoh Usaha Kecil/Industri Kecil yang ada di 

Indonesia antara lain : 

a) Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul 

lainnya.  

b) Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, 

kayu dan rotan, industri alat rumah tangga, industri pakaian jadi 

dan industri kerajinan tangan. 

c) Usaha petani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki 

tenaga kerja 

d) Peternak ayam, itik, dan perikanan (http://usaha-

umkm.blog.com/tag/ciri-ciri-umkm/) 

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil Mikro, 

antara lain meliputi: 

a.  Faktor Internal 

1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif.  

Sulit mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha 

mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya 

prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, 

ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit 
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banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang 

dinilai tidak memihak pihak kecil seperti pengusaha kecil mikro 

tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar. 

2) Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan 

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk 

mengembangkan suatu unit usaha., oleh karena pada umumnya 

usaha kecil mikro merupakan usaha perorangan atau perusahaan 

yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik 

yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari 

bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena 

persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank 

tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar 

bagi usaha kecil mikro adalah adanya ketentuan mengenai agunan 

karena tidak semua usaha kecil mikro memiliki harta yang 

memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. 

3) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan 

merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan 

kualitas SDM para usaha kecil mikro, baik dari segi pendidikan 

formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat 

berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga 

usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping 
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itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut 

relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk 

meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. 

a) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar. 

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha 

keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan 

kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk 

yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai 

kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar 

yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta 

didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau 

internasional dan promosi yang baik. 

b) Mentalitas pengusaha kecil mikro. Hal penting yang seringkali 

pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai usaha 

kecil mikro, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha 

usaha kecil mikro itu sendiri. Semangat yang dimaksud disini, 

antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, 

mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko. 

Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari usaha kecil 

mikro seringkali memiliki andil juga dalam membentuk 

kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja usaha kecil mikro di 

daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga 

seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-
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kesempatan yang ada. 

c) Kurang transparansi. Kurangnya transparansi antara generasi 

awal pembangun usaha kecil mikro tersebut terhadap generasi 

selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang 

disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang 

selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini 

menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam 

mengembangkan usahanya. 

b. Faktor Eksternal.  

1) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha. Kurangnya informasi yang 

berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak 

cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya 

sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang pengusah kecil 

mikro kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan 

usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat 

yang ada kurang strategis. 

2) Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek. Sebagian besar produk 

industri kecil mikro memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-

produk dan kerajinan-kerajian dengan ketahanan yang pendek. 

Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan pengusaha kecil 

mikro Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama. 
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3) Terbatasnya Akses Pasar. Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan 

produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik 

di pasar nasional maupun internasional. 

4) Terbatasnya Akses Informasi. Selain akses pembiayaan, usaha kecil 

mikro juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. 

Minimnya informasi yang diketahui oleh pengusaha kecil mikro, 

sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk 

ataupun jasa dari unit usaha usaha kecil mikro dengan produk lain 

dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk 

dan jasa sebagai hasil dari usaha kecil mikro untuk menembus pasar 

ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang 

berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak 

memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya 

hanya beredar di pasar domestik. 

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil 

mikro, maka perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif. Pemerintah perlu mengupayakan 

terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan 

ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur 

perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya. 

b. Bantuan Permodalan. Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus 

dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi pengusaha kecil 

mikro, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui 
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sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal.  

c. Perlindungan Usaha. Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha 

tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus 

mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-

undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling 

menguntungkan (win-win solution). 

d. Pengembangan Kemitraan. Perlu dikembangkan kemitraan yang saling 

membantu antar usaha kecil mikro, atau antara pengusaha kecil mikro 

dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk 

menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga untuk 

memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. 

Dengan demikian, usaha kecil mikro akan mempunyai kekuatan dalam 

bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar 

negeri. 

e. Pelatihan. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi pengusaha 

kecil mikro baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi 

dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. 

Selain itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil 

pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan 

kemitraan rintisan. 

f. Membentuk Lembaga Khusus. Perlu dibangun suatu lembaga yang 

khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan 
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yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan usaha kecil mikro 

dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi 

permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh usaha 

kecil mikro. 

g. Mengembangkan Promosi. Guna lebih mempercepat proses kemitraan 

antara usaha kecil mikro dengan usaha besar diperlukan media khusus 

dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. 

Disamping itu, perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan 

mitra usahanya. 

h. Mengembangkan Kerjasama yang Setara. Perlu adanya kerjasama atau 

koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha untuk 

menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan 

perkembangan usaha. 

i. Mengembangkan Sarana dan Prasarana. Perlu adanya pengalokasian 

tempat usaha bagi usaha kecil mikro di tempat-tempat yang strategis 

sehingga dapat menambah potensi berkembang bagi usaha kecil mikro 

tersebut (http://www.suaramedia.com/ekonomi-bisnis/usaha-kecil-dan-

menengah/22424-solusi-masalah-klasik-usaha-kecil-di-indonesia.html). 

 

2.4 Konsep Kredit Mikro 

Pengertian kredit memiliki dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari 

arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa yunani creder yang erarti 
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“kepercayaan” atau bahasa Latin creditum yang berarti “kepercayaan akan 

kebenaran”. Dalam pengunaan sehari-hari pengertian ini menjadi lebih luas, 

diantaranya: 

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau 

mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji yang pembayarannya akan 

dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati 

(Kohler,1964).  

Sedangkan berdasarkan Bab 1  Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang 

No.7 Tahun 1992 mengenai perbankan, pengertian kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan dan 

pembagian hasil keuntungan. 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses kredit terjadi 

penyerahan uang dalam bentuk pinjaman, dengan harapan pemberi 

pinjaman akan memeperoleh tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut 

berupa bunga. Proses kredit tersebut berdasarkan suatu perjanjian dimana 

kedua belah pihak akan melaksanakan kwajibannya masing-masing. 

Selanjutnya, terdapat suatu jangka waktu yang telah disepakati kedua 

belah pihak mengenai waktu pembayaran pokok pinjamn berserta bunga 

dari pokok pinjaman tersebut.  
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2.4.1 Kredit Usaha Mikro  

 Kredit usaha mikro adalah kredit yang diberikan kepada pelaku 

usaha, dimana usaha tersebut memiliki kriteria-kriteria usaha mikro. 

Kriteria usaha mikro dan kredit mikro tersebut antara lain: 

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan 

warga negara Indonesia, hasil penjualan paling banyak 

Rp100.000.000,00 per tahun (Keputusan Menkeu No. 40/KMK 

06/2003 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil). 

b. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan paling banyak 

Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (Undang-Undang No.20 Bab IV Pasal 6 Tentang 

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). 

c. Kerdit mikro adalah penyaluran kredit dibawah Rp.50.000.000,00 

(Definisi Bank Indonesia) 

d. Kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil bagi 

warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan 

sendiri untuk menghasilakan pendapatan, yang memungkinkan mereka 

peduli terhadap diri mereka sendiri dan keluarganya (Microcredit 

Summit 1997). 
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2.4.2 Kredit Usaha Kecil 

Kredit usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada pelaku usaha, 

dimana usaha-usaha tersebut memiliki kriteria-kriteria usaha kecil. Kriteria 

usaha kecil dan kredit usaha kecil tersebut antara lain: 

a. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp. 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 

500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 sampai 

dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (Undang-Undang No.20 

Bab IV Pasal 6 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). 

b. Usaha kecil adalah usaha dengan nilai aset tetap (diluar tanah dan 

bangunan) paling besar Rp. 200.000.000,00 dengan omzet pertahun 

maksimal Rp.1.000.000.000,00 (Undang-Undang No.9 Tahun 1995) 

c. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 1-19 orang (BPS) 

d. Kredit Usaha Kecil adalah penyaluran kredit dengan skala antara 

Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00 (Definisi Bank 

Indonesia) (Baraputra,2009:9-11). 

 

2.5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri  Perdesaan 

2.5.1 Konsep PNPM Mandiri Perdesaan 

Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan program 

nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM Mandiri 
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Perdesaan). PNPM Mandiri perdesaan adalah program untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM 

Mandiri perdesaan merupakan kelanjutan Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Diantara keberhasilan 

PPK adalah penyediaan  penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi 

kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan,dan 

keberhasilannya menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat. 

a. Visi PNPM Mandiri perdesaan 

Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin 

perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinnya kebutuhan dasar 

masyarakat, kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk 

memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu 

mengentaskan sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola 

sumber daya tersebut untuk mengatassi masalah kemiskinan. 

b. Misi PNPM Mandiri perdesaan adalah: 

1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya 

2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif 

3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal 

4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasaran sarana sosial sosial dan 

ekonomi masyarakat 

5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan (Petunjuk 

Teknik Operasional PNPM MD,2008:2). 
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Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, 

strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan 

Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan 

sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan 

kerja sama antar desa. Berdasarkan visi misi strategi yang dikembangkan, 

maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya 

pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri 

Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan 

pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan berkelanjutan, setelah 

tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK). 

a. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan 

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah 

meningkatkannya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat 

miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam 

pengambilan keputuasan pengelolaan pembangunan. 

Tujuan khususnya meliputi: 

1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya 

masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam 

pengambilan keputusan perencanan, pelaksanaan, pemantauan dan 

pelestarian pembangunan. 

2) Melembangakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan 

mendayagunakan sumber daya lokal 
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3) Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi 

pengelolaan pengelolaan pembangunan partisipaif 

4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang 

diprioritaskan oleh masyarakat 

5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir. 

6) Melembagakan terbentuknya dan berkembangnya Badan 

Kerjasama Antar Desa (BKAD) 

7) Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan (Pedoman Umum 

PNPM MD,2007:11). 

b. Prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan 

Sesuai dengan pedoman umum, PNPM Mandiri Perdesaan 

mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan 

atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan 

yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM 

Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu 

mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-

prinsip tersebut meliputi: 

1) Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip 

bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat 

hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap 

upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata. 
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2) Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki 

hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan 

bertanggung jawab tanpa intervensi negative dari luar. 

3) Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah 

memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewajiban yang 

bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 

kapasitas masyarakat. 

4) Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip 

berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang 

diambil berpihak pada masyarakat miskin. 

5) Partsipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat 

berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan 

pengawasan, mulai dari tahapan sosial, perencanan, pelaksanaan 

dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, 

pikiran atau dalam bentuk materiil. 

6) Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan 

keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan 

mempunyai kesetaraan dalam perananya disetiap tahapan  program 

dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan 

juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi 

konflik. 
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7) Demokrasi. Pengertian prinsip demokrasi adalah masyarakat 

mengambil keputusan pembangunan secara musyarawarah dan 

mufakat. 

8) Transparansi dan akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan 

akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala 

informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga 

penggelolaan kegiaan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun 

administratif. 

9) Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih 

kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan 

kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan. 

10)  Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa 

dalam setiap pengambilan keputuasan atau tindakan pembangunan, 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 

pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem 

pelestarian (Pelaksanaan Teknis Operasional PNPM MD, 2008:3-4) 

 

2.5.2 Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan 

a. Lokasi sasaran: 

Pada tahun 2009, lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan 

meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam 
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pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2008, 

ketentuan pemilihan lokasi sasaran berdasarkan ketentuan: 

1) Kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk kategori “kecamatan 

bermasalah dalam Program diusulkan oleh pemerintah daerah 

dalam skema kontribusi Pengembagan Kecamatan (PPK)”. 

2) Kecamatan-kecamatan yang pendanaan. 

b. Kelompok sasaran. 

1) Rumah tangga miskin (RTM) di perdesaan. 

2) Kelembagaan masyarakat diperdesaan. 

3) Kelembagaan pemerintah lokal (Pelaksanaan Teknis Operasional 

PNPM MD,2008:4) 

 

2.5.3 Pendanaan  

Pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat 

pinjaman dari Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) yang digunakan oleh 

masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan 

melalui kelompok-kelompok masyarakat. 

Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan 

bertujuan: 

a. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada 

masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha 

b. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan 

tujuan program. 
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c. Peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan dana bergulir di tingkat 

wilayah perdesaan. 

d. Menyiapkan kelembagaan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dan 

lembaga pendukung lainnya, sebagai pengelola dana bergulir yang 

mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan 

berkelanjutan. 

e. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan 

permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat (Pengelolaan Dana 

Bergulir X,2009:1). 

 

2.5.4 Besarnya Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

Alokasi BLM untuk setiap kecamatan dilakukan dengan 

menggunakan dua cara, yaitu: 

a. Alokasi berdasarkan keberadaan desa tertinggal. 

Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah, maka alokasi BLM nya berdasarkan 

jumlah desa tertinggal yang ada di kecamatan tersebut. Data Desa 

Tertinggal merujuk pada data yang ditetapkan oleh Kementerian 

Pembangunan Daerah Tertinggal. Alokasi BLM Kecamatan yang 

mempunyai desa tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut: 
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Tabel: 2.1 

Besarnya Alokasi BLM Pada Desa Tertinggal 

Jumlah desa 

tertinggal 

 

Alokasi BLM (RP) 

<3 1.000.000.000 

4 1.250.000.000 

5 1.500.000.000 

6 1.500.000.000 

7 1.750.000.000 

8 2.000.000.000 

9 2.250.000.000 

10 2.500.000.000 

11 2.750.000.000 

>12 3.000.000.000 

    Sumber: PTO PNPM MD Tahun 2008 

 

b. Alokasi berdasarkan rasio penduduk miskin dan 

jumlah penduduk di kecamatan. 

Untuk kecamatan-kecamatan yang tidak mempunyai desa 

tertinggal yang telah ditentukan pemerintah, dialokasikan dengan 

menggunakan rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk dalam 

kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut: 
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Tabel: 2.2 

Alokasi Berdasarkan Ratio Penduduk Miskin dan Jumlah 

Penduduk Di Kecamatan 

Lokasi Jumlah Penduduk Persen Penduduk 

Miskin 

Alokasi BLM 

(Rupiah) 

 

 

 

 

Jawa 

 

<25.000 

</=40% 1.500.000.000 

>40% 1.750.000.000 

 

25.000-50.000 

</=40% 1.750.000.000 

>40% 2.000.000.000 

 

>50.000 

<20% 2.250.000.000 

20% sd 40% 2.500.000.000 

>40% 3.000.000.000 

 

 

 

Luar jawa 

 

<15.000 

</=40% 1.500.000.000 

>40% 1.750.000.000 

 

15.000-25.000 

</=40% 1.750.000.000 

>40% 2.000.000.000 

 

>25.000 

<20% 2.250.000.000 

20% sd 40% 2.500.000.000 

>40% 3.000.000.000 

      Sumber: PTO PNPM MD tahun 2008 

 

Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri 

Perdesaan, sumber dana berdasarkan: 

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

3) Swadaya masyarakat. 

4) Partisipasi dunia usaha (Petunjuk Teknis Operasional PNPM 

MD,2008:5). 
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2.5.5 Ketentuan Pendanaan 

Ketentuan pengelolaan mengacu pada AD/ART, aturan perguliran 

dan SOP UPK yang telah disepakati. Ketentuan pendanaan pengelolaan 

dana bergulir minimal harus memuat hal-hal berikut: 

a. Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP 

dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sedangkan dana SPP hanya 

digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP. 

b. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu. 

c. Kelompok yang didanai meliputi: kelompok simpan pinjam dan 

kelompok usaha bersama, kelompok aneka usaha dengan pemanfaat 

RTM. 

d. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori 

kelompok berkembang atau siap. 

e. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok. 

f. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok. 

g. Jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompok 

penyalur atau kelompok pengelola) dan sekaligus usahanya. 

h. Pembebanan jasa pinjaman sesuai dengan bunga pasar pinjaman 

wilayah masing-masing. 

i. Kelompok dapat diberikan Insentif Pembayaran Tepat Waktu (IPTW) 

sebagai stimulan (Pengelolaan Dana Bergulir PNPM MD X, 2009:3).  
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2.5.6 Mekanisme Pengajuan Kelompok  

Mekanisme pengajuan kelompok adalah sebagai berikut: 

a. Mempunyai persetujuan dari kepala desa/lurah (pada lokasi domisili 

kelompok) untuk mengajukan sebagai kelompok executing dana 

bergulir yang dikelola oleh UPK dan akan digunakan untuk melayani 

masyarakat miskin atau anggota RTM di lokasi wilayah pelayanan 

kelompok atau anggota kelompok. 

b. Telah dilakukan sertifikasi layak sebagai kelompok executing oleh 

fasilitator Kabupaten dan Pendamping UPK. Pada lokasi yang tidak 

mempunyai Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan sertifikasi 

dilakukan oleh Asosiasi atau forum UPK. 

c. Keputusan pendanaan dilakukan oleh MAD/BKAD. 

d. Kelompok melaporkan pemanfaatan dana yang dipinjam dari UPK 

kepala desa/lurah yang memberikan persetujuan dan UPK setiap 

bulan. 

e. Kepala desa/lurah dan UPK melakukan evaluasi pemanfaatan dana 

dan jika ditemukan pelanggaran maka dapat mengajukan usulan 

penghentian sebagai kelompok executing kepada MAD/BKAD 

(Pengelolaan Dana Bergulir PNPM MD X,2009:5). 

 

2.5.7 Mekanisme Pencairan Dana 

Pencairan dana dimengerti sebagai proses pencaiaran dana BLM 

dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau kas daerah ke 
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rekening kolektif BLM yang dikelola oleh UPK. Mekanisme penyaluran 

dana BLM sebagai berikut: 

a. Pencaiaran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti 

ketentuan yang diatur dalam peraturan Direktur Jendral Anggaran 

Depkeu 

b. Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan 

melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah 

c. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatur dalam peraturan 

Dirjen PMD, Depdagri 

d. Penerbitan SPP harus dilampiri dengan berita acara hasil pemeriksaan 

terhadap kesiapan lapangan yang dilakukan fasilitator kecamatan. 

e. Dana yang berasal dari APBD harus dicairkan terlebih dahulu ke 

masyarakat, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal 

dari APBN 

f. Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke masyarakat harus 

utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya 
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Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Langsung masyarakat (BLM)  

dari KPPN ke UPK 

 

Pengajuan SPM : 

Tahapan penyaluran          Perintah 

Sesuai criteria           Pembebanan 

Kecamatan SP2DLb3          Kredit Rekening 

 

KABUPATEN 

      Perintah Pembayaran 

 

          Kredit Rekening 

 

KECAMATAN 

 

 

Pengajuan SPP : 

Tahapan Penyaluran 

Sesuai Kriteria    Perjanjian 

Kecamatan      Pendanaan 

Lampiran :    
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2.5.8 Mekanisme Penyaluran  Dana 

Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening kolektif 

BLM yang dikelola Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) kepada Tim 

Pengelola Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme penyaluran dana sebagai 

berikut: 

a. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK 

dengan TPK 

b. TPK menyiapkan rencana pengunaan dana (RPD) sesuai kebutuhan 

dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar 

desain, RAB dan lampirannya). 

c. Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Pengunaan 

Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah. 
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Alur Penyaluran Dana PNPM dari Rekening Kolektif ke Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP 2009: 5 

Gambar 2.4 Alur Penyaluran Dana PNPM dari Rekening Kolektif 

ke Desa 

 

2.5.9 Mekanisme Usulan Kegiatan 

Setiap desa dapat mengajukan 3 usulan untuk dapat didanai dengan 

BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 jenis 

kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Tiga usulan tersebut 

antara lain: 

Proses penyelesaian 
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a. Usulan kegiatan sarana prasana dasar atau kegiatan peningkatan 

kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau 

peningkatan kapasitas atau ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang 

ditetapkan oleh musyawarah desa. 

b. Usulan kegiatan simpan pinjam yang ditetapkan oleh musyawarah 

desa. Aloksi dana ini maksimal 25% dari dana BLM kecamatan. Tidak 

ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus 

mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok. 

c. Usulan kegiatan sarana prasana dasar kegiatan peningkatan kua;litas 

hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan 

kapasitas atau ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan 

oleh musyawarah desa perencana 

Maksimal nilai satu usulan kegiatan yang dapat didanai BLM 

PNPM perdesaan adalah sebesar Rp. 350 juta. Usulan kegiatan pendidikan 

atau kesehatan harus mempertimbangkan rencana induk dari instansi 

pendidikan atau kesehatan kabupaten (Petunjuk Teknis Operasional 

PNPM MD, 2008:8). 

 

2.5.10 Kreteria Dan Jenis Kegiatan 

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk 

kegiatan yang memenuhi kriteria: 

a. Lebih bermanfaat bagi RTM, baik dilokasi desa tertinggi maupun 

bukan desa tertingal 
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b. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan 

c. Dapat dikerjakan oleh masyarakat 

d. Didukung oleh sumber daya yang ada 

e. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan 

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM mandiri 

perdesaan adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana asar yang dapat 

memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM 

b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, 

termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat 

(pendidikan nonformal). 

c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi 

terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi 

berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal). 

d. Penambahan permodalan untuk kegiatan simpan pinjam (Petunjuk 

Teknis Operasional PNPM MD, 2008:7-8). 

 

2.5.11 Dana Operasional UPK dan Pelaksana Desa 

 Biaya masyarakat kegiatan TPK/ desa dan UPK bertumpu pada 

swadaya masyarakat. Namun untuk menubuhkan keswadayaan tersebut 

diberikan bantuan stimulan dana dari PNM Mandiri Perdesaan. Dana 

operasional UPK sebesar maksimal 2% dari dana bantuan PNPM Mandiri 

Perdesaan yang dialokasikan di kecamatan tersebut. Dana operasional 
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TPK / desa maksimal 3% dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang 

dialokasikan sesuai hasil musyawarah antar desa penetapan kegiatan 

menurut surat penetapan camat (SPC) untuk desa bersangkutan (Petunjuk 

Teknis Operasional PNPM MD,2008:6 ). 

 

2.5.12 Jangka Waktu Pinjaman  

a. Untuk kelompok penyalur (chanelling) maksimal 18 

bulan. 

b. Untuk kelompok pengelola (executing) maksimal 36 

bulan (Pengelolaan Dana Bergulir PNPM MD X,2009:5). 

 

2.5.13 Sanksi  

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi 

dikareanakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah 

ditetapkan di dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi bertujuan untuk 

menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam 

pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 

Sanksi dapat berupa: 

a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang diterapkan melalui 

kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sansi 

dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara 

pertemuan. 
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b. Sanksi hukum, sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku, 

c. Sanksi program, adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan 

atau desa yang bersangkutan tidak dapatmengelola PNPM Mandiri 

Perdesaan dengan baik, seperti: melayani prinsip-prinsip, 

menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimapangan prosedur, 

hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiiatan tidak dapat 

dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai 

kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencaiaran dana yang 

sedang berlangsung,serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya 

(Petunjuk Teknis Operasional PNPM MD, 2008:9-10). 

 

2.6 Kerangka Berfikir 

Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan masyarakat untuk 

mengakses sumber daya yang tersedia, hal itu dikarenakan kaulitas SDM 

yang masih rendah dan menyebabkan produktivitas juga rendah, yang pada 

akhirnya memunculkan kemiskinan. Berbagai upaya yang telah dilakukan 

pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya yaitu penerapan 

program PNPM-MD yang kegiatanya adalah Usaha Ekonomi Produktif  

yaitu pemberian pinjaman berupa kredit kepada para usaha kecil mikro. 

Peran dari adanya implementasi PNPM-MD memberikan manfaat 

yang besar bagi masayarakat, karena dengan adanya pinjaman kredit, 

masyarakat mempunyai modal untuk membangun usaha atau 
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mengembangkan usaha mereka secara mandiri. Selain memberikan peranan, 

terdapat kendala yaitu pengembalian pinjaman yang tidak tepat waktu. 

Dengan adanya program UEP maka dapat meningkatkan produktivitas dan 

kesejahteraan masyarakat, pada akhirnya dapat menguranggi kemiskinan. 

Sesuai dengan tujuan utama PNPM–MD yaitu menjadikan masyarakat 

miskin yang mandiri. 

Gambar: 2.3 Kerangka Berfikir 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekolompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang (Nazir,2005:54). 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir,2005:54). 

Data yang digunakan adalah data kuantitatif (data statistik), yaitu suatu hal 

yang dinyatakan dalam suatu angka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang mengambarkan fenomena 

yang terjadi di masyarakat dengan mengunakan data statistik. 

 

3.2 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian menurut Arikunto 

(2006:130). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KSM yang menerima 

kredit mikro dari PNPM Mandiri di Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Jumlah 

seluruh Kelompok yang masih pinjam pada periode 2009 adalah 332 kelompok 
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dan jumlah seluruh anggota 1267 orang (Sumber: Laporan Tim UPK Kecamatan 

Winong Tahun 2009). 

 

3.3 Sampel 

Sampel adalah sebagaian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto.2006:131). Dalam penelitian tidak semua populasi yang ada dijadikan 

objek penelitian.sekedar pedoman dalam menentukan jumlah sampel yang diteliti 

menegaskan apabila subjek penelitian kurang dari 100 responden maka lebih baik 

diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 atau lebih besar maka dapat 

diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih (Arikunto,2006:134). Untuk  

itu peneliti hanya mengambil sebagian dari populasi teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini mengunakan metode proporsional area random sampling, 

yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah masing-masing bagian terambil 

sampelnya secara acak. Adapun langkah-langkah  yang digunakan dalam teknik 

proposional area random sampling adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan populasi setiap desa 

b. Menentukan jumlah sample pada masing-masing desa dengan cara 

mengalikan jumlah populasi yang ada di tiap-tiap desa dengan sampel 

ukuran. 

c. Menentukan sampel keseluruhan atau yang dikehendaki dengan cara 

menjumlahkan sampel masing-masing desa. 
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n = N

1 + Ne² 

d. Mengambil dari setiap desa yang telah ditentukan sampelnya secara 

acak.  

Sampel yang dapat diambil dalam penelitian ini sebanyak 12 desa yaitu 

desa Bumiharjo, desa Degan, desa Gunungpani, desa Godo, desa Kebolampang, 

desa Keclorengan, desa Kropak, desa Mintorahayu, desa Pandangan, desa 

Tlogorejo, desa Winong, dan desa Wirun. Karena desa-desa tersebut memiliki 

jumlah kelompok peminjam kredit mikro lebih dari atau sama dengan 10 

kelompok di tiap desa. Hal ini berarti, ke-12 desa tersebut dapat mewakili 30 desa 

yang ada di Kecamatan Winong. 

Penentuan sampel dihitung dengan rumus (Slovin dalam Husien,1998:78-

79): 

 

 

Dimana: 

n :  ukuran sampel 

N :  ukuran populasi 

e²:      persentase kelonggaran ketidakpastian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang ditolerir/ diinginkan misalnya 

untuk penelitian ini mengunakan 10%. 
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1 + Ne² 
N 

Adapun penghitungan sampelnya adalah sebagai berikut: 

n =  

 

=  

 

 

= 73.26 di bulatkan menjadi 73 sampel 

Dari perhitungan tersebut didapat jumlah responden yang akan diambil 

sampel oleh peneliti sebanyak 73 orang. Dari jumlah sampel tersebut selanjutnya 

menentukan banyaknya responden yang mewakili masing-masing strata dengan 

rumus n= ( ) (Ridwan, 2005:68). Adapun penghitungannya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel: 3.1 

Perhitungan Sampel 

No  Desa  N1 n= ( ) pembulatan 

1 Bumiharjo 20 5.32 5 

2 Degan 37 9.85 10 

3 Gunungpanti 17 4.53 5 

4 Godo 20 5.32 5 

5 Kebolampang 39 10.37 10 

6 Keclorengan 10 2.66 3 

7 Kropak 21 5.59 6 

8 Mintorahayu 12 3.19 3 

9 Pandangan 35 9.32 9 

10 Tlogorejo 10 2.66 3 

= 

1 + (274)(0.01) 

1 + 2.74 

274 

274 
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11 Winong 22 5.86 6 

12 Wirun 31 8.25 8 

Jumlah  274 72.92 73 

 

 

3.4 Varibel Penelitian  

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan 

dengan jelas sebelum pengumpulan data. Variable merupakan objek atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006:118). Variable penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Profil usaha kecil mikro di Kecamatan Winong yaitu mengambarkan 

kondisi usaha kecil mikro yang berada di Kecamatan Winong 

b. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan. Indikator 

pengukurannya: 

1) Pelaksanaan program 

2) Tingkat dan periode pengembalian: besarnya dan waktu pengembalian 

pinjaman yang dilakukan oleh usaha kecil mikro.  

3) Pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif: jumlah anggota 

yang tergabung dalam kelompok ekonomi produktif penerima 

pinjaman. Dan kondisi usaha ekonomi produktif setelah adanya dana 

bergulir. 

c. Peranan pemberian kredit mikro terhadap program pengentasan 

kemiskinan. Indikator pengukurannya: 
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1) Ketepatsasaran penerima manfaat kredit mikro 

2) Bentuk pemanfaatan. 

d. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan 

dalam pemberian kredit mikro pada usaha kecil mikro dan peranannya 

terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Winong Kabupaten 

Pati. Kendala yang dihadapi berupa hambatan dalam pelaksanaan PNPM. 

Indikator pengukuranya antara lain: 

1) Pemerintah sebagai pelaksana program 

2) Masyarakat sebagai pelaksana dan pemanfaat program 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode Kuesioner (angket) 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya (Arikunto,2006:151). Metode 

ini digunakan untuk mengetahui implentasi PNPM Mandiri Perdesaan dan 

perannya dalam pemberian kredit mikro terhadap program pengentasan 

kemiskinan di  Kecamatan Winong Kabupaten Pati. 

3.5.2 Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara 

(Arikunto,2006:155). Metode ini digunakan untuk mengetahui profil dari 

usaha kecil mikro dan kendala-kendala yang dihadapi PNPM Mandiri 
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N∑XY−(∑X)(∑Y) 

√(N∑X² −(∑X)²(N∑Y² − (∑Y)² 

Perdesaan dalam pemberian kredit mikro terhadap program pengentasan 

kemiskianan di Kecamatan Winong Kabupaten Pati. 

 

 

3.6 Pengujian Alat Pengumpulan Data  

3.6.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalitan 

dan kesahihan suatu instrumen (Arikunto,2006:168). Rumus yang 

digunakan adalah korelasi product moment: 

 

Rxy =  

 

Keterangan : 

Rxy : Koefisien korelasi 

N  : Jumlah koresponden 

∑X : Nilai skor butir 

∑Y : Nilai skor total 

∑X² : Jumlah kuadrat nilai X 

∑Y² : Jumlah kuadrat nilai Y 

Selanjutnya rxy diperoleh untuk masing-masing soal, 

dikonsultasikan dengan nilai r produck moment untuk derajat α kesalahan 

5%, jika harga rxy lebih dari atau sama dengan r tabel maka item angket itu 
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k 

(k − 1) 

∑σb²

σt²

valid. Sebaliknya jika harga rxy kurang dari harga variabel maka item itu 

tidak valid. 

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan perhitungan validasi 

diperoleh rxy =0.740 untuk setiap butir soal yang terdiri dari 25 soal yang 

terdapat pada angket, diperoleh r tabel = 0.444 untuk α= 5% dengan N = 

30 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam 

penelitian ini sudah valid dan dapat digunakan untuk mengambil data 

penelitian. 

 

3.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data dikarenakan instrumen tersebut baik (Arikunto,2006:196). Dengan 

rumus alpha: 

 

r11 =    

 

Keterangan: 

r11 : Realibitas instrumen 

k  : Banyak butir soal atau pertanyaan 

∑σb² : Jumlah varian butir 

σb² : Varian total (Arikunto,2006:196) 

 1−  
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∑(X)² − 
∑(X)² 

N

N

Untuk mencarian varian tiap butirnya digunakan rumus: 

 

    σ² = 

Keterangan: 

σ² : Varian Tiap Butir 

X  : Jumlah skor butir 

N  : Jumlah responden 

Selanjutnya r11 yang diperoleh untuk masing-masing soal 

dikonsultasikan dengan nilai r tabel untuk derajat α kesalahan 5%. Jika 

harga r11 lebih dari atau sama dengan r tabel maka item itu valid. 

Sebaliknya bila harga r11 kurang dari r tabel maka iten angket itu tidak 

valid  (Sugiono, 2001:282). 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas intrument penelitian 

diketahui harga r11 = 0.937, apabila dikonsultasikan dengan N= 30 dan α 5% 

yang menunjukan angka 0.444 sehingga dapat disimpulkan bahwa angket 

tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk mengambil data penelitian. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

persentase. tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Suryabrata,1998:18). 

Adapun rumus deskriptif persentase: 
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N 

n 

    P% =  X 100% 

 Keterangan: 

                 % : Persentase yang diperoleh 

                  n :  Jumlah skor yang diperoleh dari data 

                 N : Jumlah skor ideal (Muhammad Ali,1992:182). 

Adapun langkah-langkah analisis deskriptif persentase, antara lain: 

a. Memberi nilai di daftar pertanyaan dengan mengunakan skor 

sebagai berikut: 

1) Jawaban A diberi skor 5 

2) Jawaban B diberi skor 4 

3) Jawaban C diberi skor 3 

4) Jawaban D diberi skor 2 

5) Jawaban E diberi skor 1 

b. Memasukan hasil skor kedalam rumus: 

 

 

c. Hasil yang diperleh dikonsultasikan dengan tabel kategori: 

1) % tertinggi = 

 

2) % terendah =  

3) Rentang persentase = 100% − 20% = 80% 

4) Interval kelas =  

 

X 100% 
N 

n 

= 16% 
5 

80% 

5 

1 

X 100% = 100%  
5 

5 

X 100% = 20% 
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Tabel 3.2  Kriteria Persentase 

Rentang Persentase  Keterangan  

85% − 100% 

70% − 85% 

55% − 70% 

40% − 55% 

25% − 40% 

Sangat tepat sasaran 

Tepat sasaran 

Cukup tepat sasaran 

Kurang tepat sasaran 

Tidak tepat sasaran 

 

 



 

1 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1       Hasil Penelitian  

4.1.1 Keadaan Alam dan Geografi Kecamatan Winong 

Kecamatan Winong merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang 

ada di Kabupatem Pati. Luas wilayah Kecamatan Winong adalah 9,993.910 ha 

yang terdiri dari: 

Lahan sawah   : 4220.49ha. 

Rumah dan pekarangan  :  2053.3 ha 

Lahan tegal/kebun   :   705.25 ha 

Hutan rakyat   :   296.09 ha  

Hutan negara   :  2594.9 ha 

Letak Kecamatan Winong terletak 16 km arah selatan dari ibukota 

Kabupaten Pati. Adapun batas-batas wilayahnya antara lain: 

Sebelah Utara   : Kec. Jakenan 

Sebelah Timur   : Kec. Puncakwangi 

Sebelah Selatan   : Kec. Tambakromo dan Kec. Grobogan 

Sebelah Barat   : Kec. Gabus  

Kecamatan Winong terbagi dalam 30 desa yaitu Desa Pohgading, 

Desa Gunungpanti, Dasa Godo, Desa Kropak, Desa Karangsumber, Desa 

Guyangan, Desa Sugihan, Desa Kebolampang, Desa Tlogorejo, Desa 
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Pagendisan, Desa Pekalongan, Desa Dayangmulyo, Desa Kudur, Desa 

Padangan, Desa Blingjati, Desa Mintorahayu, Desa Kebowan, Desa Winong, 

Desa Klecorengan, Desa Bumiharjo, Desa Tawangrejo, Desa Bringinwareng, 

Desa Sumbermulyo, Desa Degan, Desa Serutsadang, Desa Pulorejo, Desa 

Karangkonang, Desa Tanggel, Desa Wirun, dan Desa Sarimulyo. Dengan 

jumlah penduduk di Kecamatan Winong pada tahun 2009 sebanyak 59,386 

jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 27,724 jiwa dan penduduk 

perempuan sebanyak 31,662 jiwa. 

 

4.1.2 Profil Usaha Kecil Mikro Di Kecamatan Winong 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Winong dengan mengambil 

sampel nasabah atau KSM yang menerima kredit mikro dari PNPM di 

Kecamatan Winong sejumlah 73 orang dari 12 desa. Berdasarkan hasil 

penelitian responden dan wawancara dengan ketua UPK Drs. Madhuri 

menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat Kecamatan Winong bermata 

pencaharian sebagai petani dan berdagang dan ternak. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh karakteristik atau profil usaha kecil mikro, sebagai 

berikut: 
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4.1.2.1 Usia 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterapkan usia masyarakat 

Kecamatan Winong sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Usia Masyarakat Kecamatan Winong Dirinci Berdasarkan  

Per Desa 

 

Nama desa 

Usia masyarakat (tahun)  

Total  ≤ 20 21-30 31-40 41-50 > 50 

Bumiharjo 0 0  3 1 1 5 

Degan 0 0 9 1 0 10 

Gunungpanti 0 0 2 2 1 5 

Godo 0 2 3 0 0 5 

Kebolampang 0 6 3 1 0 10 

Keclorengan 0 2 1 0 0 3 

Kropak 0 1 4 1 0 6 

Mintorahayu 0 0 1 2 0 3 

Pandangan 0 2 5 1 1 9 

Tlogorejo 0 0 1 2 0 3 

Winong 0 3 2 0 1 6 

Wirun 0 0 3 5 0 8 

Jumlah  0 16 37 16 4 73 

Persentase % 0 21.92 50.68 21.92 5.48 100 

Sumber: data penelitian diolah tahun 2009 

 

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat digambarkan bahwa masyarakat 

Kecamatan Winong yang berusia antara ≤ 20 tahun sebanyak 0 orang (0.00%), 

yang berusia dintara 21-30 tahun sebanyak 16 orang (21.92%), yang berusia 

antara 31-40 tahun sebayak 16 orang (50.68%), sedangkan yang berusia antara 
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41-50 tahun sebanyak 16 orang (21.92%) dan yang berusia >50 tahun 

sebanyak 4 orang (5.48%). Hasil ini menunjukan bahwa sebagian besar 

masyarakat yang menekuni dunia usaha berusia antara 31-40 tahun, artinya 

usia masyarakat di Kecamatan Winong. Hal ini berdampak pada kemampuan 

fisik dan stamina dalam membangun dan mengembangkan dunia usaha guna 

memenuhi kebutuhan sehari.  

4.1.2.2 Latar Belakang Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterapkan latar belakang 

pendidikan masyarakat Kecamatan Winong sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
Latar Belakang Pendidikan Masyarakat Kecamatan Winong  

Dirinci Berdasarkan per Desa 

 
Nama desa 

Tingkat pendidikan
 

Total SD/MI/SR SLTP/MTS SMA/SMK/
MA 

Diploma/ 
sarjana 

Bumiharjo 3 1 1 0 5 

Degan 7 3 0 0 10 

Gunungpanti 1 1 2 1 5 

Godo 3 1 1 0 5 

Kebolampang 1 2 4 3 10 

Klecorengan 0 0 3 0 3 

Kropak 4 0 1 1 6 

Mintorahayu 0 0 1 2 3 

Pandangan 2 3 4 0 9 

Tlogorejo 1 1 1 0 3 

Winong 1 2 3 0 6 

Wirun 6 2 0 0 8 

Jumlah  29 16 21 7 73 

Persentase % 39.73 21.91 28.77 9.59 100 

Sumber: data penelitian diolah tahun 2009 
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Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diiketahui bahwa masyarakat Kecamatan 

Winong yang tamat SD/SR/MI sebanyak 29 orang (39.73%), tamat SMP/MTS 

sebanyak 16 oarang (21.91%), tamat SMA/SMK/MA sebayak 21 orang 

(28.77%), dan tamat diploma/sarjana sebanyak 7 orang (9.59%). Hal ini 

menunjukan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan 

Winong adalah tamat sekolah SD/Mi/SR. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang, maka semakin tinggi pula peluang untuk mengembangkan usaha, 

dan semakin rendah pendidikan seseorang, maka semakin kecil pula peluang 

untuk mengembangkan usaha. 

4.1.2.3 Modal Awal 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan modal awal masyarakat 

Kecamatan Winong sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
Modal Awal Masyarakat Kecamatan Winong  

Berdasarkan Per Desa 

 
Nama desa 

Modal awal  
Total ≤ 1000.000 >1000.000-

5000.000 
>5000.000-
10.000.000 

>10.000.000 

Bumiharjo 5 0 0 0 5 

Degan 10 0 0 0 10 

Gunungpanti 0 2 2 1 5 

Godo 0 1 2 2 5 

Kebolampang 4 3 2 1 10 

Klecorengan 1 2 0 0 3 

Kropak 1 4 1 0 6 

Mintorahayu 0 3 0 0 3 

Pandangan 1 2 5 1 9 
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Tlogorejo 1 2 0 0 3 

Winong 0 3 2 1 6 

Wirun 0 8 0 0 8 

Jumlah  23 30 14 6 73 

Persentase % 31.50 41.10 19.18 8.22 100 

Sumber: data penelitian diolah tahun 2009 

Dari Tabel 4.3 di atas mengambarkan bahwa modal awal yang 

digunakan masyarakat Kecamatan Winong ≤ Rp.1000.000 sebesar 23 orang 

(31.50%), modal awal antara >Rp.1000.000-Rp. 5000.000 sebesar 30 orang 

(41.10%), modal awal antara >Rp.5000.000- Rp. 10.000.000 sebesar 14 orang 

(19.18%) sedangkan modal awal antara >Rp. 10.000.000 sebesar 6 orang 

(8.22%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar modal awal yang 

digunakan masyarakat Kecamatan Winong sebesar Rp. 1000.000 sampai Rp. 

5000.000. Semakin besar modal yang digunakan, maka semakin berkembang 

pula usaha yang ditekuni dan semakin kecil modal yang digunakan, maka 

semakin kecil pula peluang usaha yang ditekuni, sehingga sulit untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari. 

4.1.2.4  Jenis usaha 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan jenis usaha masyarakat 

Kecamatan Winong sebagai berikut: 
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Table 4.4 

Jenis Usaha Masyarakat Kecamatan Winong  

Berdasarkan Per Desa 

 
Nama desa 

Jenis usaha 
 

Total Bertani Berdagang 
Berternak/ 
budidaya 

Jasa 

Bumiharjo 4 1 0 0 5 

Degan 6 3 1 0 10 

Gunungpanti 2 1 1 1 5 

Godo 1 3 1 0 5 

Kebolampang 0 4 2 4 10 

Klecorengan 1 2 0 0 3 

Kropak 1 4 0 1 6 

Mintorahayu 0 0 3 0 3 

Pandangan 0 5 1 3 9 

Tlogorejo 2 0 0 1 3 

Winong 0 4 2 0 6 

Wirun 1 5 2 0 8 

Jumlah  18 32 13 10 73 

Persentase % 24.65% 43.84% 17.81% 13.70% 100 

Sumber: data penelitian diolah tahun 2009 

Dari Tabel 4.4 di atas mengambarkan bahwa jenis usaha yang ditekuni 

masyarakat Kecamatan Winong adalah bertani sebesar 24.65%, yang 

menekuni usaha berdagang sebesar 43.84%, responden yang menekuni usaha 

berternak atau budidaya sebesar 17.81% dan responden yang menekuni di 

bidang jasa sebesar 13.70%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

jenis usaha yang di tekuni oleh masyarakat Kecamatan Winong adalah jenis 

usaha berdagang sebesar 43.84%.  
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Berdasarkan jawaban responden, sebagian besar masyarakat Kecamatan 

Winong menekuni jenis usaha di bidang perdagangan, seperti berdagang 

tereng, dagang kakilima, sedangkan masyarakat yang bekerja sebagai petani 

sebagian besar lahan sawah mereka merupakan lahan sawah turun temurun 

keluarga dengan kata lain adalah warisan keluarga.sedangkan yang bekerja di 

bidang perternakan atau budidaya dan jasa merupakan usaha baru dengan 

sumber modal yang berasal dari pinjaman dari PNPM, dan ketrampilan yang 

diperoleh sebagian besar di dapat dari hasil pelatihan yang diselenggarakan 

oleh pihak UPK. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas untuk mengetahui karaktristik usaha 

kecil mikro di Kecamatan Winong menunjukan bahwa 60.68% masyarakat di 

Kecamatan Winong berusia 30-40 tahun, dan termasuk usia produktif 39,73 

masyarakat Kecamatan Winong berlatar belakang pendidikan SD/Mi/SR, hal 

ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat winong masih berpendidikan rendah, 

sehingga sering mengalami masalah dalam hal pemasaran. Demikian pula 

yang di ungkapkan oleh bpk. Drs. Madhuri selaku ketua UPK Kecamatan 

Winong. 

“....karena kita berada diwilayah perdesaan yang kebanyakan 

masyarakatnya masih berpendidikan rendah, jadi kita sering membantu dalam 

hal pemasaran produksi....” (wawancara, 13 November 2010).  

 

 41.10% responden bermodal awal antara Rp.1000.000 sampai 

Rp.5000.000 artinya modal awal yang responden gunakan tergolong kecil oleh 

karena jenis usaha responden tergolong jenis usaha kecil mikro. Meskipun 
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mengalami permasalahan dalam hal pemasaran dan mempunyai latar 

pendidikan dan modal rendah yang tergolong masih rendah dan tidak  tahu 

cara memsarkan dengan baik, namun masyarakat Kecamatan Winong dapat 

mengelola usaha mereka dengan cukup baik, hal itu dikarenakan karena 

mereka lebih mendasarkan pada pengalaman-pengalaman. Oleh karena itu 

seperti yang diungkapkan ketua Drs. Madhuri yang menyatakan bahwa usaha 

kecil mikro yang dikelola oleh masyarakat Kecamatan Winong dari tahun 

ketahun mengalami peningkatan terutama setelah ada dana bergulir yang dapat 

membantu masalah permodalan masyarakat di Kecamatan Winong.  

 

4.1.3 Implementasi Program PNPM Dalam Pemberian Kredit 

Mikro 

4.1.3.1 Deskripsi Program  

Program PNPM Mandiri telah dilaksanakan sejak tahun 2007 merupakan 

wujud nyata dari kebijakan pemerintah upaya menganggulangi kemiskinan 

dan pengangguran sekaligus merupakan pelaksanaan instruksi Presiden No.5 

tahun 1993. Yang merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK) salah satu program yang dicanangkan mulai tahun 1998 

oleh pemerintah pusat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Tujuan 

utama pelaksanaan program PNPM Mandiri adalah pengurangan jumlah 

penduduk miskin melalui upaya meningkatkan keterpaduan proses 

pembangunan fisik yang meliputi sarana dan prasarana, Program PNPM tidak 

hanya berupa pembangunan fisik saja, akan tetapi digeser untuk kegiatan 



10 

 

pemberdayaan ekonomi warga miskin yang berbasis pemberdayaan 

masyarakat mandiri, yaitu melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dalam 

prosesnya, program ini mengunakan pendekatan wilayah kecamatan sebagai 

satuan area pelaksanaan program dan desa sebagai sasaran program 

pengembangan intensif. 

Melalui pendekatan wilayah berdasarkan cakupan kecamatan yang 

mengkoordinir pengembangan wilayah perdesaan dalam lingkungan 

administrasi, pelaksanaan program PNPM dapat dilihat sebagai dana hibah 

yang diberikan kepada pemerintah kecamatan untuk digunakan secara bergulir 

sebagai modal pengembangan wilayah kecamatan secara umum dan desa-desa 

dalam kecamatan pada khususnya. 

Pengelolaan pada tingkat kecamatan diserahkan kepada masyarakat 

melalui kelompok-kelompok masyarakat yang di koordinir oleh ketua 

kelompok dan pemerintah kecamatan melalui forum Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK). Dengan pendekatan tersebut, upaya-upaya pengembangan di desa-desa 

pada kecamatan diharapkan dapat disesuaikan dengan potensi wilayah 

masing-masing. Sementara pendekatan kegiatan program yang digunakan 

adalah pemberdayaan masyarakat dengan berdasarkan prinsip “bottom up”, 

yaitu masyarakat penerima bantuan diberikan kebebasan dan diarahkan untuk 

aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pihak UPK. Pendekatan 

tersebut didukung prinsip-prinsip pelaksanaan PNPM Mandiri, diantaranya 

bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi 
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pada masyarakat miskin, partsipasi, kesetaraan dan keadilan gender, 

demokrasi, transparansi dan akuntabel, prioritas, dan keberlanjutan. 

 

4.1.3.2 Sasaran Program 

Penduduk miskin di wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk 

miskin dan jumlah desa tertinggal yang relatif banyak dibandingkan dengan 

kecamatan lain di tingkat kabupaten adalah sasaran program PNPM MD, 

seperti halnya Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Untuk mendapatkan dana 

yang biasanya disebut Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), 30 desa yang 

ada di Kecamatan Winong berkompetisi sesuai  tahap-tahap dan siklus 

kegiatan PNPM MD yang harus dilakukan.  

Besarnya dana untuk setiap desa bersadasarkan hasil verifikasi 

Musyawarah Antar Desa (MAD), dalam MAD fasillitator kecamatan dan 

pendamping teknis membantu persiapan desain dan anggaran bagi usulan yang 

didanai. Kemudian dilanjutkan untuk memilih kegiatan desa yang akan 

didanai. Dana tersebut berbentuk hibah yang diberikan ke tingkat kecamatan 

oleh pemerintah pusat dan tidak perlu dikembalikan ke pemerintah pusat. 

Dana bergulir berarti bahwa dana bantuan yang digunakan langsung oleh 

masyarakat harus digulirkan secara kontinyu di antara anggota masyarakat 

untuk menembangkan usaha produktif.  

Porposinya 25% digunakan untuk kelompok simpan pinjam (UEP) dan 

75% digunakan untuk pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. 

Kelompok sasaran PNPM MD rumah tangga miskin di daerah perdesaan, 
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kelembagaan masyarakat yang ada di daerah perdesaan dan juga kelembagaan 

pemerintah lokal. 

 

4.1.4 Hasil Implementasi PNPM-MD di Kecamatan Winong 

4.1.4.1 Pelaksanaan Program PNPM-MD  

Berdasarakan hasil penelitian pendapat dari responden mengenai 

pelaksanaan program PNPM MD masyarakat Kecamatan Winong sebagai 

berikut: 

Jumlah soal   : 7 

Jumlah jawaban alternatif : 5 

Skor tertinggi  : 7 x 5 = 35 

Skor terendah  : 7 x 1 = 7 

Rentang skor  : 35 – 7 = 28 

Interval   : 28 : 5 = 5.6 

Tabel 4.5 

Pelaksanaan program PNPM MD di Kecamatan Winong  

Tahun 2009 

No Interval Kriteria Frekuensi % Rata-rata  

1 29.4 – 35 Sangat tepat  4 5.48 

71.43% 

2 23.8 – 28.4 Tepat  53 72.60

3 18.2 – 22.8 Cukup tepat  13 17.81

4 12.6 – 17.2 Kurang tepat 3 4.11 

5 7 - 11.6 Tidak tepat  0 0 

Jumlah 73 100 

 Sumber: data penelitian yang diolah tahun 2009 
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Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa responden merupakan 

indikator pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu langkah dari mekanisme 

PNPM MD yang termasuk dalam kategori sangat tepat sebesar 50.48%, 

kategori tepat sebesar 72.60%, kategori cukup tepat sebesar 17.81%, kategori 

kurang tepat sebesar 4.11% sedangkan yang termasuk dalam kategori tidak 

tepat 0.00%. dengan rata-rata sebesar 71.43%% dan dapat dijelaskan bahwa 

indikator pelaksanaan kegiatan PNPM MD di Kecamatan Winong termasuk 

dalam kategori tepat. 

Kondisi ini di dukung oleh jawaban responden yang menyatakan bahwa 

dalam pelaksanaan kegiatan PNPM MD di Kecamatan Winong, masyarakat di 

Kecamatan Winong dikategorikan aktif dalam berpartisiasi dalam kegiatan 

pelatihan ataupun dalam membentuk program-program PNPM MD, hal ini 

dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM MD di Kecamatan Winong 

melibatkan masyarakat sekitar terutama masyarakat  miskin, perangkat desa, 

tim pengelola dan fasilitator sebagai koordinator. 

 

4.1.4.2 Tingkat dan Periode Pengembalian Pinjaman  

Dari hasil penelitian dapat diterapkan tingkat dan periode pengembalian 

pinjaman program PNPM MD masyarakat Kecamatan Winong sebagai 

berikut: 

Jumlah soal   : 4 

Jumlah jawaban alternatif : 5 

Skor tertinggi  : 4 x 5 = 20 
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Skor terendah  : 4 x 1 = 4 

Rentang skor  : 20 – 4 = 16 

Interval   : 16 : 5 = 3.2 

 

Tabel 4.6 

Tingkat Dan Periode Pengembalian Pinjaman Program PNPM MD 

di Kecamatan Winong Tahun 2009 

No Interval Kriteria Frekuensi % Rata-rata 

1 16.8 – 20 Sangat tepat 14 19.18 

73.84% 

2 13.6 – 15.8 Tepat  43 58.90 

3 10.4 – 12.6 Cukup tepat 10 13.70 

4 7.2 – 9.4 Kurang tepat  5 6.85 

5 4 – 6.2 Tidak tepat  1 1.37 

jumlah 73 100 

 Sumber: data penelitian yang diolah tahun 2009 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas terlihat bahwa responden menyatakan 

bahwa tingkat  dan periode pengembalian program PNPM MD di Kecamatan 

Winong masuk dalam kategori sangat tepat sebesar 19.18%, kategori tepat 

sebesar 58.90%, kategori cukup tepat sebesar 13.70%, kategori kurang tepat 

sebesar 6.85% sedangkan kategori tidak tepat sebesar 1.37%. Dengan rata-rata 

sebesar 73.84% dan termasuk kategori kurang tepat. Dengan hasil tersebut 

dapat dijelaskan bahwa besar masyarakat Kecamatan Winong dalam 

mengembalikan jumlah dana pinjaman kepada pihak UPK PNPM MD masih 

tergolong tepat waktu.  

Kondisi ini di dukung oleh jawaban responden yang menyatakan bahwa 

dalam periode pengembalian pinjaman masyarakat di Kecamatan Winong 
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dikategorikan tepat waktu dalam pembalian dana pinjaman dari PNPM MD 

Kecamatan Winong. Meskipun kebanyakan masyarakat di Kecamatan Winong 

dalam mengembalikan dana pinjaman pada waktu jatuh tempo yaitu berkisar 

antara 9-12 bulan.  

 

4.1.4.3 Pembentukan Usaha Ekonomi Produktif 

Dari hasil penelitian dapat diterapkan pembentukan usaha ekonomi 

produktif (UEP) program PNPM MD masyarakat Kecamatan Winong sebagai 

berikut: 

Jumlah soal   : 7 

Jumlah jawaban alternatif : 5 

Skor tertinggi  : 7 x 5 = 35 

Skor terendah  : 7 x 1 = 7 

Rentang skor  : 35 – 7 = 28 

Interval   : 28 : 5 = 5.6 

Tabel 4.7 

Pembentukan Usaha Ekonomi Produktif Program PNPM MD di 

Kecamatan Winong Tahun 2009 

No Interval Kriteria Frekuensi % Rata-rata 

1 29.4 – 35 Sangat tepat  9 12.33 

73.35% 

2 23.8 – 28.4 Tepat  43 58.90 

3 18.2 – 22.8 Cukup tepa 17 23.29 

4 12.6 – 17.2 Kurang tepat  4 5.48 

5 7 - 11.6 Tidak tepat 0 0.00 

jumlah 73 100 

Sumber: data penelitian yang diolah tahun 2009 
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Berdasarkan Tabel 4.7 di atas terlihat bahwa responden menyatakan 

bahwa pembentukan usaha ekonomi produktif di Kecamatan Winong termasuk 

dalam kategori sangat tepat sebesar 12.33%, kategori tepat sebesar 58.90%, 

kategori cukup tepat sebesar 23.48%, kategori kurang tepat sebesar 5,48% 

sedangkan untuk kategori tidak tepat sebesar 0.00%. Dengan rata-rata sebesar 

73.35% dan termasuk dalam kategori tepat, dengan hasil tersebut dapat dijelaskan 

bahwa usaha kecil yang ditekuni masyarakat berkembang setelah adanya  

pinjaman dana bergulir dari program PNPM  MD. 

Kondisi ini di dukung oleh jawaban responden yang menyatakan bahwa 

usaha kecil mikro yang mereka tekuni berkembang. Hal ini karenakan bahwa dana 

bergulir dari PNPM MD, dimanfaat secara maksimal oleh para masyarakat sekitar 

untuk memenuhi kebutuhan produksi usaha mereka, hal ini terlihat dari jawaban 

responden yang menyatakan bahwa setelah adanya dana bergulir jumlah produk 

yang mereka hasilkan meningkat, bahan baku terpenuhi, pemasaran akan barang 

produksi mengalami perluasan, kondisi tempat usaha semakin baik. 

Dari hasil deskripsi indikator-indikator implementasi diatas maka dapat 

disimpulkan ketepatansasaran implementasi program PNPM Mandiri di 

Kecamatan Winong adalah sebagai berikut: 

Jumlah responden  : 73 

Jumlah soal  : 18 

Jumlah alternatif jawaban : 5 

Skor tertinggi  : 18 x 5 = 90 

Skor terendah  : 18 x 1 = 18 
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Rentang skor  : 90 – 18 = 72 

Interval   : 72:5 = 14.4 

 

Tabel 4.8 

Ketepatan Sasaran Implementasi PNPM Mandiri Di Kecamatan Winong 

Dirinci Per Desa 

No. interval kriteria frekuensi % Rata-rata 

1 75.6-90 Sangat tepat 5 6.85 

72.71% 

2 61.2-74.6 Tepat 48 65.75 

3 46.8-60.2 Cukup tepat 18 24.66 

4 32.4-45.8 Kurang tepat 2 2.74 

5 18-31.4 Tidak tepat 0 0 

jumlah 73 100 

Sumber: data penelitian diolah tahun 2009 

 

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa tingkat ketepatan sasaran 

implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Winong dengan persentase 

72.71% setelah di konsultasikan dengan tabel distribusi persentase kriteria 

ketapansasaran termasuk dalam kategori Tepat. Dengan hasil tersebut dapat 

dijelaskan bahwa implentasi program PNPM MD di Kecamatan Winong dapat 

dikategorikan tepat untuk diterapkan. 

4.1.5 Peran PNPM-MD Dalam Pemberian Kredit Mikro 

4.1.5.1 Ketepatan Penerimaan Manfaat Kredit Mikro 

Dari hasil penelitian dapat diterapkan ketepatsasran penerimaan manfaat 

kredit mikro pada program PNPM MD masyarakat Kecamatan Winong 

sebagai berikut: 
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Jumlah soal   : 4 

Jumlah jawaban alternatif : 5 

Skor tertinggi  : 4 x 5 = 20 

Skor terendah  : 4 x 1 = 4 

Rentang skor  : 20 – 4 = 16 

Interval   : 16 : 5 = 3.2 

Tabel 4.9 

Ketepatan Penerimaan Manfaat Kredit Mikro Dalam Program 

PNPM MD di Kecamatan Winong Tahun 2009 

 

No Interval Kriteria Frekuensi % Rata-rata 

1 16.8 – 20 Sangat tepat  40 54.79 

79.38% 

2 13.6 – 15.8 Tepat  19 26.03 

3 10.4 – 12.6 Cukup tepat  7 9.59 

4 7.2 – 9.4 Kurang tepat 7 9.59 

5 4 – 6.2 Tidak tepat  0 0 

jumlah 73 100 

 Sumber: data penelitian yang diolah tahun 2009 

Berdasakan Tabel 4.9 di atas terlihat bahwa responden menyatakan 

penerimaan manfaat kredit mikro PNPM MD masuk dalam kategori sangat 

tepat sebesar 54.79%, kategori tepat sebesar 26.03%, kategori cukup tepat 

sebesar 9.59%, kategori kurang tepat sebesar 9.59% sedangkan kategori tidak 

tepat sebesar 0.00%. Dengan rata-rata 79.38% dan masuk dalam kategori 

tepat sasaran. Dengan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa manfaat 

penerimaan kredit mikro tepat sasaran.  
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Kondisi ini di dukung oleh jawaban responden yang menyatakan bahwa 

manfaat dana bergulir dari  PNPM MD memberikan manfaat yang besar bagi 

masyarakat sekitar dalam mengembangkan usaha mereka. Hal ini dapat dilihat 

dalam jawaban responden yang menyatakan bahwa dana yang mereka pinjam 

cukup untuk memenuhi modal mereka dalam mengembangkan usaha, karena 

dana pinjaman yang mereka pinjamn digunakan untuk memenuhi modal 

bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk memenuhi biaya 

pendidikan. 

 

4.1.5.2. Bentuk Manfaat  

Dari hasil penelitian dapat diterapkan bentuk manfaat kredit mikro pada 

program PNPM MD masyarakat Kecamatan Winong sebagai berikut: 

Jumlah soal   : 3 

Jumlah alternatif jawaban  : 5 

Skor tertinggi   : 3 x 5 = 15 

Skor terendah   : 3 x 1 = 3 

Rentang skor   : 15 – 3 = 12 

Interval    : 12 : 5 = 2.4 
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Tabel 4.10 

Bentuk Manfaat  Kredit Mikro Dalam Program PNPM MD di 

Kecamatan Winong Tahun 2009 

 

No Interval Kriteria Frekuensi % Rata-rata 

1 12.6 – 15 Sangat tepat  36 49.32 

76.16% 

2 10.2 – 11.6 Tepat  9 12.33 

3 7.8 – 9.2 Cukup tepat  21 28.77 

4 5.4 – 6.8 Kurang tepat  7 9.59 

5  3 – 4.4 Tidak tepat  0 0 

jumlah 73 100 

Sumber: data penelitian yang diolah tahun 2009 

Berdasakan Tabel 4.10 di atas terlihat bahwa responden menyatakan bentuk 

manfaat kredit mikro PNPM MD masuk dalam kategori sangat tepat sebesar 

49.32%, kategori tepat sebesar 12.33%, kategori cukup tepat sebesar 28.77%, 

kategori kurang tepat sebesar 9.59% sedangkan kategori tidak tepat sebesar 

0.00%. Dengan rata-rata 76.16% dan masuk dalam kategori tepat sasaran. Hal ini 

diakibatkan karena dana pinjaman yang digulirkan PNPM MD mempunyai 

pengaruh dalam mengembangkan usaha masyrakat Kecamatan Winong. 

Kondisi ini di dukung oleh jawaban responden yang menyatakan bahwa 

dana yang mereka pinjam mempunyai pengeruh dalam mengembangkan usaha 

yang mereka tekuni, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang 

menyatakan bahwa usaha yang mereka jalankan mengalami peningkatan, serta 

usaha yang mereka jalani mengalami kelancaran dalam memproduksi, pemasaran 

serta mendapatkan keuntungan yang memadai sehingga mempengaruhi dalam 

peningkatan jumlah pendapatan. 
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Dari hasil deskripsi indikato-indikator diatas maka dapat disimpulkan 

ketepatansasaran dari peran kredit PNPM Mandiri dalam pemberian kredit mikro 

di Kecamatan Winong sebagai berikut: 

Jumlah responden   : 73 

Jumlah soal      : 7 

Jumlah alternative jawaban : 5 

Skor tertinggi      : 7 x 5 = 35 

Skor terendah      : 7 x 1= 7 

Rentang skor      : 35 – 7 = 28 

Interval    : 28:5 =5.6 

Tabel 4.11 

Ketepatansasaran Peran PNPM Mandiri Dalam Pemberian Kredit Mikro  

Di Kecamatan Winong Dirinci Per Desa 

No  Interval  Kriteria  Frekuensi % Rata-rata 

1 29.4-35 Sangat tepat 36 49.32 

78.00% 

2 23.8-28.4 Tepat  16 21.92 

3 18.2-22.8 Cukup tepat 15 20.55 

4 12.6-17.2 Kurang tepat 6 8.22 

5 7-11.6 Tidak tepat 0 0.00 

jumlah 73 100 

Sumber: data penelitian yang diolah tahun 2009 

 

Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa tingkat ketepatan sasaran peran 

dari PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberian kredit mikro di Kecamatan 

Winong dengan persentase 78.00% setelah di konsultasikan dengan tabel 

distribusi persentase kriteria ketapansasaran termasuk dalam kategori Tepat 
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Sasaran. Dengan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa peran PNPM MD dalam 

pemberian kredit mikro di Kecamatan Winong dapat dikategorikan tepat sasaran. 

4.1.6 Kendala-Kendala PNPM -MD di Kecamatan Winong 

Program pengembangan program kemiskinan yang dilakukan di 

Kecamatan Winong selama ini dilakukan oleh aparat pemerintahan yang terkait. 

Namun dalam pelaksanaannya, mekipun lancar namun bukan seperti tidak ada 

hambatan yang dihadapi. Kendala tersebut pada dasarnya bersumber pada sumber 

daya pelaksana dan masyarakat yang terkait itu sendiri. 

 

4.1.6.1 Pemerintah Sebagai Pelaksana Program 

Kendala yang berasal dari pelaksana antara lain adalah adanya pengurus-

pengurus BKM yang bersikap kurang transparan dalam menjalankan program. 

Bersosialisasi dengan masyarakat scara langsung. Serta lemahnya monitoring 

terhadap pelaksanaan program di lapangan. Kendala lain adalah kurangnya 

keterlibatan dalam dukungan dari aparat kelurahan atau tokoh masyarakat, serta 

masih terbatasnya jumlah aparat pemerintahan yang diterjunkan untuk menangani 

program pengentasan kemiskinan tesebut. Dalam hal ini terjadi 

ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan jumlah petugas 

yang diterjunkan. Kekurangan jumlah petugas terkait dengan masalah pendanaan 

pelaksanaan program. Pihak pemerintahan pada dasarnya berkehendak untuk 

menerjunkan lebih banyak petugas namun sumber daya manusia yang tersedia 

terbatas, sedangkan desa yang ditangani sebanyak 30 desa di Kecamatan Winong. 
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Kendala lainnya adalah masih banyak terjadi kesalah pahaman diantara 

pelaksana program tentang prosedur dan pelaporan program itu sendiri, selain itu 

kendala dalam kelompok simpan pinjam baik dari program UEP dan SPP 

mempunyai masalah yang hampir sama yaitu bahwa ada banyaknya masyarakat 

yang ingin pinjam dana tersebut tetapi ketentuan yang berlaku untuk 1 kelompok 

maksimal 20 orang sehingga kesulitan untuk KPMD memilih masyarakat yang 

benar-benar membutuhkan. Sedangkan kendala dalam hal kegiatan UEP yaitu 

dalam hal program ketrampilan yaitu susahnya mencari pelatih yang bersedia 

memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan imbalan yang rendah guna 

menekan biaya pengeluaran yang lebih. 

 

4.1.6.2  Masyarakat Sebagai Pemanfaat Program 

Kendala yang bersumber dari obyek program yaitu pengusaha kecil 

mikro, yang kebanyakan masyarakat perdesaan tingkat kesadaranya masih rendah 

untuk mempunyai kartu identitas diri yang valid, misal kartu tanda penduduk, 

sehingga hal ini menyebabkan data keluarga miskin yang tercatat masih kurang 

akutrat. Tidak adanya KTP juga sering mengakibatkan masalah pada waktu 

pencairan dana. Meskipun aparat pemerintah tingkat kecamatan melalui aparat-

aparat desa telah mendata sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan tentang 

jumlah masyarakat miskin, namun sering kali jumlah tersebut berkurang pada saat 

disampaikan ke pemerintah yang lebih tinggi, karena dengan tidak ada KTP maka 

dianggap mereka tidak terdaftar. 
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Masih rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat Kecamatan Winong. 

Hal ini memunculkan permasalahan pada waktu pendataan dan juga pada waktu 

pemberitahuan program oleh aparat pemerintah. Banyak masyarakat yang tidak 

dapat memahami secara benar tentang program-program yang akan dilaksanakan. 

Kendala lainnya adalah kredit macet yang disebabkan karema masyarakat tidak 

tepat waktu dalam mengembalikan dana pinjaman, seperti yang di ungkapkan oleh 

bapak Drs. Madhuri selaku ketua UPK. 

“....Kendala yang paling utama adalah proses pengembalian dana oleh 

para nasabah tersendat, karena kebanyakan masyarakat Winong mata pencaharian 

utamanya sebagai petani, Jadi pada musim seperti ini “musim paceklik”(gagal 

panen) banyak masyarakat yang menunggak.....” (30 November 2010).  

Kendala lainnya adalah masih kurangnya kesadaran KSM untuk 

mengikuti pelatihan dan menghadiri pertemuan baik yang diadakan KMW 

maupun BKM. Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Sri Sudarti selaku ketua 

kelompok di desa Kropak.. 

“.....saya dan kelompok saya jarang mengikluti pelatihan, seperti 

pelatihan menjahit tahun kemarin saya dan anggota saya tidak ikut,......”(13 

November 2010). 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Profil Usaha Kecil Mikro di Kecamatan Winong 

Kondisi usaha kecil mikro di Kecamatan Winong dilihat dari modal 

awal yang digunakan, usia masyarakat dan rendahnya tingkat pendidikan. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai kodisi usaha kecil 

mikro masih tergolong berkembang berkembang, meskipun dilihat dari tingkat 

pendidikan para pengusaha yang sebagian besar lulusan SD/Mi/SR yang 

berpengaruh terhadap pekerjaan tetap yang pada dasarnya masyarakat 

Kecamatan Winong bermata pencaharian sebagai seorang petani yang hanya 

mengarap sawah orang lain atau buruh tani dan pemilik sawah serta sebagian 

besar petani membuka usaha dagang atau jasa (penjahit). Karena semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula peluang untuk 

mengembangkan usaha dan semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, 

maka semakin kecil pula peluang untuk mengembangkan usaha. Sehingga 

semakin rendah tingkat pendidikan maka tingkat pengetahuan akan strategi 

dan pemasaran untuk usahanya sehingga agak sulit untuk bersaing dengan 

usaha lain dalam dunia pasar, maka akan berpengaruh pada tingkat 

keuntungan yang akan di peroleh. Tetapi pada kenyataanya masyarakat 

Kecamatan Winong meskipun tingkat pendidikannya masih tergolong rendah, 

mereka lebih menekankan pada segi pengalaman mereka dalam mengelola 

usaha mereka selama ini. 

Selain itu usia masyarakat juga mempengaruhi produktivitas 

masyarakat dalam bekerja. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata usia bekerja 

atau usia produktif masyarakat Kecamatan Winong antara 31-40 tahun karena 

faktor usia juga berdampak pada kemapuan fisik dan stamina dalam 

membangun dan mengembangkan usaha, karena semakin bertambah usia 

seseorang maka kemampuan fisik dan stamina seseorang semakin berkurang, 



26 

 

sehingga pemasaran akan produk tidak dapat berkembang luas karena 

keterbatasan tenaga. 

Selain pendidikan dan usia, faktor yang paling penting dalam 

berkembangnya suatu usaha adalah modal awal yang digunakan. Rata-rata 

masyarakat Winong mengunakan modal awal antara >Rp.1000.0000-

Rp.5000.000, ini menunjukan modal awal yang digunakan masih sangat kecil, 

sehingga dapat disimpulkan usaha yang ditekuni masih tergolong usaha kecil 

mikro. Karena semakin besar modal yang digunakan maka semakin 

berkembang pula usaha yang ditekuni dan apabila semakin kecil modal yang 

digunakan maka semakin kecil pula peluang usaha yang ditekuni. 

Jenis usaha yang ditekuni oleh masyarakat Kecamatan Winong 

sebagian besar adalah bekerja sebagai pedangang, yang sebagian besar 

masyarakat Kecamatan Winong menganggap bahwa berdagang merupakan 

usaha sampingan saja, karena keuntungan yang didapat dari bertani tidak 

dapat diprediksi. 

Sehingga keadaan usaha di Kecamatan Winong merupakan masih 

tergolong usaha kecil mikro yang masyarakatnya kebanyakan sebagai petani 

yang tergantung pada hasil panen, sedangkan hasil panen tidak dapat 

diperideksi. Dan pengusaha kecil atau jasa (penjahit) bergantung pada tingkat 

permintaan pasar. Yang pada dasarnya pengusaha kecil mikro masih 

membutuhkan suntikan dana yang lebih dengan bunga lunak untuk 

mengembangkan usahanya. Dengan adanya bantuan dana bergulir maka 

permasalahan permodalan yang dihadapi masyarakat Kecamatan Winong 
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dapat teratasi, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa usaha kecil mikro di 

Kecamatan Winong berkembang hal ini setara yang diungkapkan oleh ketua 

UPK Drs. Madhuri. 

 

4.2.2 Implementasi Program PNPM-MD di Kecamatan Winong 

Implementasi PNPM-MD di Kecamatan Winong dilaksanakan sejak 

tahun 1998 yang berarti sudah 10 tahun berjalan. Implementasi PNPM-MD di 

Kecamatan Winong dilaksanakan di 30 desa yang ada di Kecamatan Winong, 

yaitu Desa Pohgading, Desa Gunungpanti, Desa Godo, Desa Kropak, Desa 

Karangsumber, Desa Guyangan, Desa Sugihan, Desa Kebolampang, Desa 

Tlogorejo, Desa Pagendisan, Desa Pekalongan, Desa Dayangmulyo, Desa 

Kudur, Desa Padangan, Desa Blingjati, Desa Mintorahayu, Desa Kebowan, 

Desa Winong, Desa Klecorengan, Desa Bumiharjo, Desa Tawangrejo, Desa 

Bringinwareng, Desa Sumbermulyo, Desa Degan, Desa Serutsadang, Desa 

Pulorejo, Desa Karangkonang, Desa Tanggel, Desa Wirun, dan Desa 

Sarimulyo. 

Pelaku PNPM-MD mencakup seluruh pihak yang bertanggung jawab 

dan yang terkait dalam pelaksanaan serta upaya pencapaian tujuan PNPM-MD 

yang meliputi pemerintah, fasilitator dan konsultan pendamping serta 

masyarakat baik desa maupun kecamatan. Alokasi dana PNPM-MD pada 

tahun 2009 sebesar Rp.3.000.000.000 yaitu APBN Rp.2.400.000.000 dan 

APBD Kabupaten Rp. 600.000.000, tergantung pada kriteria banyak jumlah 

penduduk miskin di Kecamatan Winong. Dana dari APBD dan APBN 
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merupakan dana yang ditanggung bersama, selain APBD dan APBN terdapat 

dana dari swadaya masyarakat.  

Dalam penelitian ini yang dikaji hanya ada 12 desa yaitu Desa 

Bumiharjo, Desa Degan, Desa Gunungpanti, Desa Godo, Desa Kebolampang, 

Desa Keclorengan, Desa Kropak, Desa Mintorahayu, Desa Pandangan, Desa 

Tlogorejo, Desa Winong, dan Desa Wirun. Dari 73 responden yang tersebar di 

12 desa tersebut diketahui bahwa tingkat ketepasasaran dari implementasi 

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Winong dengan 

persentase sebesar 72.71% dengan kriteria ketepatasasaran termasuk dalam 

kategori Tepat. 

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sasaran sangat terbantu 

dengan adanya implementasi program PNPM MD. Hal ini dapat dilihat bahwa 

masyarakat menjadi lebih aktif dalam segala kegiatan yang diadakan oleh 

UPK PNPM MD Kecamatan Winong, karena pihak UPK melibatkan 

masyarakat sekitar dalam menjalankan program-program dan kegiatan 

ataupun pelatihan yang diadakan oleh UPK, yang mendukung dalam 

mengembangkan usaha kecil mereka. Selain itu masyarakat memanfaatkan 

dana pinjaman dengan maksimal guna untuk menambah modal agar usaha 

yang mereka tekuni dapat berkembang dan dalam mengembalikan dana 

pinjaman termasuk dalam kategori tepat waktu meskipun mayoritas dari 

masyarakat mengembalikan dana angsuran pada saat jatuh tempo. 

Perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat Kecamatan 

Winong setelah adanya dana pinjaman dana bergulir tergolong kategori 
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berkembang, hal ini dapat dilihat jumlah produksi setelah adanya dana 

bergulir menjadi meningkat, termasuk dalam penyediaan bahan baku dan 

peralatan yang digunakan dalam memproduksi terpenuhi, serta dalam segi 

pemasaran dan kondisi tempat usaha mengalami perluasan dan semakin baik. 

 

4.2.3 Peran PNPM-MD Dalam Pemberian Kredit Mikro 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran kredit mikro oleh 

PNPM MD di Kecamatan Winong, berdasarkan kreteria ketepatsasaran peran 

kredit mikro adalah tepat sasaran dengan persentase 78.00%. Hal ini 

disimpulkan bahwa peran kredit dari PNPM MD di Kecamatan Winong 

adalah Tepat sasaran. Masyarakat sebagai usaha kecil mikro merupakan 

sasaran telah dapat menikmati hasil dari program tersebut. Manfaat yang dapat 

diambil dari program tersebut telah mampu dirasakan oleh masyarakat sasaran 

yaitu para pengusaha kecil mikro yang tidak lagi mengalami kekurangan 

modal, sehingga dampaknya dapat meningkatkan hasil produk mereka, dengan 

demikian keuntungan yang dicapai dapat maksimal. Sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat Kecamatan Winong. Ketepatsasaran 

peran kredit mikro oleh PNPM MD telah tercapai. Pelaksanaan program yang 

berkaitan dengan pemberdayaan  masyarakat lebih memberdayakan 

masyarakat, sesuai dengan yang dikemukakan Kartasasmita (1995:18) bahwa 

memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata 
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lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan 

masyarakat. Dengan demikian tujuan utama dari PNPM yaitu meningkatkan 

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan 

mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan pengelolaan 

pembangunan telah tercapai. 

 

4.2.4 Kendala-Kendala PNPM-MD di Kecamatan Winong 

4.2.4.1 Pemerintah Sebagai Pelaksana Program 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua UPK dapat diketahui 

kendala-kendala yang dihadapi dalam PNPM-MD di Kecamatan Winong. 

Adanya pengurus-pengurus BKM yang bersikap kurang transparan dalam 

menjalankan program dan bersosialisasi dengan masyarakat secara langsung. 

Serta lemahnya monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan. 

Kendala lain adalah kurangnya keterlibatan dalam dukungan dari aparat 

kelurahan, karena masih terbatasnya jumlah aparat pemerintahan yang 

diterjunkan untuk menangani program pengentasan kemiskinan tersebut. 

Dalam hal ini terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang 

dilayani dengan jumlah petugas yang diterjunkan. Kekurangan jumlah petugas 

terkait dengan masalah pendanaan pelaksanaan program. Kekurangan jumlah 

petugas menyebabkan penumpukan tugas yang ditanggani sehingga kinerja 

kurang optimal. Kendala lainnya adalah masih banyak terjadi kesalah 

pahaman diantara pelaksana program tentang prosedur dan pelaporan program 

itu sendiri, selain itu kendala dalam kelompok simpan pinjam baik dari 
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program UEP dan SPP mempunyai masalah yang hampir sama yaitu bahwa 

ada banyaknya masyarakat yang ingin pinjam dana tersebut tetapi ketentuan 

yang berlaku untuk 1 kelompok maksimal 20 orang sehingga kesulitan untuk 

KPMD memilih masyarakat yang benar-benar membutuhkan.  

Sedangkan kendala dalam hal kegiatan UEP yaitu dalam hal program 

ketrampilan yaitu susahnya mencari pelatih yang bersedia memberikan 

pelatihan kepada masyarakat dengan imbalan yang rendah untuk menekan 

biaya pengeluaran yang lebih. 

 

4.2.4.2 Masyarakat Sebagai Pemanfaat Program  

Prosedur penyaluran dana yang agak rumit sehingga masyarakat yang 

berpendidikan rendah menyebabkan kendala bersumber dari obyek program 

yaitu pengusaha kecil mikro sebagai pemenfaat program, yang kebanyakan 

masyarakat perdesaan tingkat kesadaranya masih rendah untuk mempunyai 

kartu identitas diri yang valid, misal Kartu Tanda Penduduk, sehingga hal ini 

menyebabkan data keluarga miskin yang tercatat masih kurang akurat. Tidak 

adanya KTP juga sering mengakibatkan masalah pada waktu pencairan dana.  

Masih rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat Kecamatan 

Winong. Hal ini memunculkan permasalahan pada waktu pendataan dan juga 

pada waktu pemberitahuan program oleh aparat pemerintah. Banyak 

masyarakat yang tidak dapat memahami secara benar tentang program-

program yang akan dilaksanakan. Kendala yang paling utama adalah kredit 

macet yang disebabkan karena masyarakat tidak tepat waktu dalam 
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mengembalikan dana pinjaman. Selain itu masih kurangnya kesadaran KSM 

untuk mengikuti pelatihan dan menghadiri pertemuan baik yang diadakan 

KMW maupun BKM. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Profil usaha kecil mikro di Kecamatan Winong menunjukkan bahwa 

sebagian besar masyarakat usia bekerja atau produktif antara usia 31-40 

tahun (50.68%), dengan tingkat pendidikan tamat SD/MI/SR sebesar 

39.73%. Dengan modal awal yang digunakan untuk mendirikan usaha 

kecil mikro antara > Rp. 1000.000-Rp. 5000.000 (41.10%). Serta jenis 

usaha yang ditekuni oleh masyarakat Keamatan Winong sebagian besar  

adalah berdagang (43.84%). Hal ini menunjukkan bahwa usaha kecil 

mikro yang ada di Kecamatan Winong tergolong dalam ketegori 

berkembang. 

2. Implementasi di Kecamatan Winong berjalan dengan lancar. Hal itu dapat 

dilihat dari indikator ketepatsasaran, implementasi dengan persentase 

72.71% termasuk dalam kategori tepat. Hal ini dikarenakan partisipasi 

masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan program sampai dalam kegiatan 

pembentukan kelompok ekonomi produktif tergolong besar. 

3. Kredit mikro oleh Program PNPM MD tahun 2009 di Kecamatan Winong 

berjalan dengan lancar. Hal itu dapat dilihat dari indikator ketepasasaran 
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peran kredit mikro dengan persentase 78.00% termasuk dalam kategori 

tepat sasaran. Hal ini dikarenakan manfaat dari kredit mikro di rasakan 

oleh para masyarakat sasaran yaitu para pengusaha kecil mikro dari 

berbagai lapisan masyarakat, agar tidak lagi mengalami kekurangan modal 

dalam mengembangkan usaha kecil mikro mereka. 

4. Pelaksanaan PNPM MD di Kecamatan Winong menghadapi beberapa 

kendala. Kendala yang besumber dari pelaksana antara lain kurang 

transparan dan sosialisasi kepada masyarakat, serta masih lemahnya 

monitoring. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM  yang diterjunkan untuk 

pengentasan kemiskinan. Kendala yang bersumber dari masyarakat 

sebagai pemanfaat program antara lain masih rendahnya kesadaran 

masyarakat untuk mempunyai kartu identitas yang valid, adanya kredit 

macet yang disebabkan masyrakat tidak tepat waktu dalam 

mengembalikan dana pinjaman, masih rendahnya kesadaran KSM untuk 

mengikuti pelatihan dan mengahadiri pertemuan baik yang diadakan 

KMW maupun BKM. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih dalam 

penanganan kemiskinan di Kecamatan Winong, karena kemiskinan di 

wilayah tersebut tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja tetapi 

disebabkan beberapa faktor, sehingga salah satu langkah utama yang 
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perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya kearah perbaikan taraf 

hidup masyarakat adalah dengan adanya penyuluhan/penyadaran kepada 

masyarakat akan pentingnya pendidikan, baik pendidikan formal maupun 

non formal yang dapat meningkatkan ketrampilan atau kreativitas warga 

masyarakat.  

2. Bagi UPK untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam 

menjalankan PNPM, dengan cara menambah jumlah SDMnya, sehingga 

dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan kedudukan dan supaya tidak 

terjadi rangkap jabatan yang mengakibatkan adanya penumpukan tugas 

sehingga kinerja kurang optimal. Karena dalam implementasinya masih 

ada masyarakat yang masih kurang aktif dalam pelaksanaan program, 

baik dalam pengembalian pinjaman yang tidak tepat waktu dan 

pembentukan usaha ekonomi produktif. Disamping itu pihak UPK harus 

lebih jeli dan teliti terhadap para nasabah dan melakukan peninjauan 

langsung pada masyarakat. Agar dana yang di pinjam tepat saran, tepat 

manfaat dan tepat guna. 

3. Bagi para pengusaha mikro kecil. Adanya manfaat langsung (direct 

benefit) dan manfaat tidak langsung (inderect benefit) dari PNPM 

Mandiri, pengusaha kecil mikro dapat menggunakan sebaik-baiknya 

program-program dari PNPM Mandiri khususnya program dana bergulir. 

Selain itu sebaiknya masyarakat mengikuti berpartisipasi dalam setiap 

kegiatan yang diadakan oleh pihak UPK baik berupa pembentukan 

program yang mendukung pelaksanaan program ataupun pelatihan yang 
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dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil mikro, sehingga 

dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara mandiri, 

sesuai dengan tujuan utama PNPM Mandiri. 
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Lampiran 1 

DATA KEPALA KELUARAGA PRA SEJAHTERA  

KECAMATAN WINONG 

No Nama desa/ kelurahan Persentase Prasejahtera Terhadap Jumlah KK 
Jumlah KK Prasejahtera % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Pohgading 
Gunungpanti 
Godo 
Klopah 
Karangsumber 
Guyangan 
Sugihan 
Kebolampang 
Tlogorejo 
Pagendisan 
Pekalongan 
Dayangmulyo 
Kudur  
Padangan 
Blingijati 
Mintorahayu 
Kebowan 
Winong 
Klecoregonang 
Bumiharjo 
Tawangrejo 
Bringiwereng 
Sumbermulyo 
Degan 
Serutsandang 
Pulorejo 
Karangkonang 
Tanggel 
Wirun 
Sarimulyo 

493 
1.035 
1.023 
1.023 
858 
414 
687 
528 
505 
569 
812 
922 
707 
411 
375 
514 
485 
797 
437 
769 

1.144 
360 
944 
454 
471 
864 
515 
572 
588 
807 

255 
760 
896 
541 
698 
322 
514 
293 
389 
282 
384 
617 
548 
309 
278 
245 
180 
208 
238 
357 
766 
171 
593 
248 
184 
464 
471 
367 
329 
462 

51,72 
73,43 
87,59 
52,88 
81,35 
77,78 
74,82 
55,49 
77,03 
49,56 
47,29 
66,92 
77,51 
75,18 
74,13 
47,67 
37,11 
26,10 
54,46 
46,42 
66,96 
47,50 
62,82 
54,63 
39,07 
53,70 
91,46 
64,16 
55,95 
57,25 

31 Jumlah  20.083 12.369 61,59 
Sumber : BAPPEDA PATI 
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Lampiran 2 

PERSENTASE PRASEJAHTERA TERHADAP TOTAL KK  

KABUPATEN PATI 

No.  Kecamatan Persentase Keluarga Pra Sejahtera 
terhadap total KK 

Total KK Pra sejahtera % 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Sukolilo  
Kayen 
Tambakromo 
Winong 
Puncakwangi 
Jaken  
Batangan 
Juwana 
Jakenan 
Pati 
Gabus 
Margorejo 
Gembong 
Tlogowungu 
Wedarijaksa 
Margoyoso 
Gn. Wungkal 
Cluwak 
Tayu 
Dukuhseti 
Trangkil  

25.131 
22.990 
16.367 
20.083 
14.965 
15.108 
13.591 
27.009 
15.595 
31.145 
18.930 
17.388 
13.834 
16.107 
18.029 
21.990 
11.780 
14.173 
20.913 
18.139 
18.455 

10.977 
8.410 
10.509 
12.369 
8.710 
10.715 
5.809 
9.002 
7.914 
8.881 
6.642 
3.091 
4.536 
7.682 
6.587 
10.683 
4.335 
5.043 
7.615 
6.951 
7.296 

43,68 
36,58 
64,21 
61,59 
58,20 
70,50 
42,74 
33,33 
50,75 
28,52 
35,09 
17,78 
32,79 
47,69 
36,54 
48,58 
36,80 
35,58 
36,41 
38,32 
39,53 

 KABUPATEN  391.812 163.757 41,79 
 TAHUN : 2000 322.606 183.180 56,78 
 TAHUN : 2001 340.914 188.021 55,15 
 TAHUN : 2002 348.131 191.883 55,12 
 TAHUN : 2003 353.600 194.558 55,02 
 TAHUN : 2004 358.792 194.432 54,19 
 TAHUN : 2005 368.579 205.847 55,85 
 TAHUN : 2006 374.883 186.246 49,68 
 TAHUN : 2007 379.845 173.552 45,69 
 TAHUN : 2008 384.645 172.542 44,86 

Sumber: BAPPEDA PATI 
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Lampiran 3 

Data Peminjam Kredit Mikro Program Usaha Ekonomi Produktif 

Kecamatan Winong Periode 2009 

 

No. Desa 
Jumlah 

kelompok 
Jumlah anggota 

1 Blingijati. - - 
2 Bringinwareng - - 
3 Bumiharjo 20 60 
4 Dayangmulyo 1 3 
5 Degan 37 115 
6 Gunungpanti 17 67 
7 Godo 20 76 
8 Guyangan - - 
9 Kebolampang 39 144 
10 Kebowan 8 36 
11 Klecoregan 10 40 
12 Karangkonang 2 8 
13 Karangsumber 5 19 
14 Kropak 21 81 
15 Kudur 2 15 
16 Mintorahayu 12 54 
17 Padangan 35 153 
18 Pagendisan 5 18 
19 Pekalongan 3 13 
20 Pohgading - - 
21 Pulorejo 3 12 
22 Sarimulyo 7 28 
23 Serutsadang 8 32 
24 Sugihan 6 26 
25 Sumbermulyo 6 28 
26 Tanggel 2 7 
27 Tawangrejo - - 
28 Tlogorejo 10 38 
29 Winong 22 86 
30 Wirun 31 108 
Total 30 desa 332 kelompok 1267 orang 
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Lampiran 4 

DAFTAR SENTRA UMKM NON FORMAL 

KECAMATAN WINONG TAHUN 2009 
No Nama sentra Lokasi Jumlah Investasi Volume Produksi Jenis Bahan baku/ pendukung Pemasaran 

Desa Kectmn  UU TK Sat. Nilai Volume Satuan Nilai LN DN Th 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15

Kepang 
Kepang 
Kepang 
Kepang 
Any. Bambu 
Kukusan 
Bordir 
Tali 
Tali 
Sapu keset 
Sabut kelapa 
Parut 
Siwur 
Tempurung 
Kapok halus 
Jamu trads. 
Jumlah  

Bumirjo 
Wirun 
Sarimulyo 
Serut sendang 
Pulorejo 
Karangrejo 
Tawangharjo 
Kebowan 
Bumiharjo 
Bumiharjo 
Sumbermulyo 
Padangan 
Wirun 
Pilorejo 
Sumbermulyo 
Kebowan  

Winong 
Winong 
Winong 
Winong 
Winong 
Winong 
Winong 
Winong 
Winong 
Winong 
Winong 
Winong 
Winong 
Winong 
Winong 
Winong 

25 
92 
203 
16 
357 
24 
25 
67 
104 
21 
53 
61 
17 
15 
23 
25 
1.128 

71 
184 
419 
26 
643 
43 
110 
201 
210 
60 
75 
63 
17 
55 
256 
60 
2.493 

1.000 
16.100 
36.000 
1.700 
6.925 
600 
14.900 
3.350 
5.200 
5.600 
89.020 
13.725 
250 
4.500 
26.500 
23.500 

40.400 
7.360 
16.900 
806 
2.005 
29.560 
31.000 
80.400 
82.627 
72.800 
65.300 
82.341 
19.000 
189.000 
210 
250 

pikul  
pikul  
pikul  
pikul  
pikul  
pikul  
pikul  
pikul  
pikul  
pikul  
pikul  
pikul  
pikul  
pikul  
pikul  
pikul  

90.720 
147.200 
329.600 
16.000 
1.037 
15.425 
655.000 
20.100 
20.657 
25.925 
42.500 
37.053 
10.450 
472.500 
239.700 
240.000 

Bambu  
Bambu 
Bambu 
Bambu 
Bambu 
Bambu 
Bng.nilon 
Sabut klp 
Sabut klp 
Sabut klp 
Sabut klp 
Kayu 
Tempurng 
Tempurng  
Kapok Gld 
Empon2 

3.420 
36.624 
52.900 
4.000 
55 
8.150 
1.222 
8.040 
8.263 
915 
1.060 
35.600 
19.100 
700 
1.400 
50 

Buah  
Buah 
Buah 
Buah 
Buah 
Buah 
Kg  
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Buah 
Kg 
Ton 
Ton  

13.508 
110.466 
247.250 
12.000 
778 
11.576 
186.550 
15.075 
15.499 
3.240 
9.850 
13.894 
7.837 
105.000 
154.000 
124.000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

DN 
DN 
DN 
DN 
DN 
DN 
DN 
DN 
DN 
DN 
DN 
DN 
DN 
DN 
DN 
DN 

- 
- 
- 
- 
1992 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM 
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No Nama sentra Lokasi Jumlah Investasi Volume Produksi Jenis Bahan baku/ pendukung Pemasaran 
Desa Kectmn UU TK Sat. Nilai Volume Satuan Nilai LN DN Th 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Tempe kedelai 
Bata merah 
Bata merah 
Genteng pres 
Kerupuk iris 
Makanan ringan  
Kepang 
Mebel Rkyt 
Mebel Rkyt 

Sidoluhur 
Srikraton 
Sidoluhur 
Srikraton 
Aromans 
Sumberagung 
Manjang 
Ronggo 
Sumberagung  

Jaken  
Jaken  
Jaken  
Jaken  
Jaken  
Jaken  
Jaken  
Jaken  
Jaken  

9 
20 
10 
30 
75 
12 
12 
100 
20 

15 
125 
43 
160 
150 
16 
24 
130 
38 

7.230 
25.066 
7.000 
90.000 
9.375 
1.400 
2.000 
50.000 
7.000 

675 
768.000 
1.125.000 
6.750.000 
1.975 
18 
1.000 
12.000 
2.736 

 Ton 
Biji 
Biji 
Buah 
Ton 
Ton 
Pikul 
Buah 
Buah  

2.075.000 
768.000 
188.750 
675.000 
2.257.500 
50.400 
23.000 
4.800.000 
1.094.400 

Kedelai 
Tanah 
Tanah 
Tanah 
Tep.tap 
Terigu 
Bambu  
Kayu 
Kayu  

715 
2.896 
489 
3.000 
875 
11 
5.000 
1.440 
328 

 Ton 
Rit 
Rit 
Rit 
Ton 
Ton 
Buah 
M3 
M3 

1.501.500 
104.430 
14.310 
147.000 
787.550 
37.800 
21.250 
3.600.000 
820.800 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

DN 
DN 
DN 
DN 
DN 
DN 
DN 
DN 
DN 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 Jumlah    288 701            
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Lampiran 5 

DAFTAR SENTRA UMKM NON FORMAL  

DI KECAMATAN JAKEN TAHUN 2009 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM 

 

Lampiran 7 

ANGKET PENELITIAN 

 

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DALAM 

PEMBERIAN KREDIT MIKRO DAN PERANNYA TERHADAP 

PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN 

WINONG  KABUPATEN PATI TAHUN 2009. 

 

I. INDENTITAS RESPONDEN 

Nama responden  :  

Jenis usaha  : 

Modal awal   : 

Berdiri pada tahun  : 

Jenis kelamin  : a. Laki-laki  b. Perempuan 

Alamat rumah  :  

Umur   : 

Tingkat pendidikan : 

a. Tamat SD   c. Tamat SMA   e. Lainya...... 

b. Tamat SMP  d. Tamat peguruan tinggi 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban, yang sesuai dengan 

keadaan bapak/ibu yang sebenarnya. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, 

selama jawaban itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban bapak/ibu 

akan selalu dijamin kerahasiaanya. 
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III PERTANYAAN 

1. IMPLEMENTASI PNPM-MD 

1.1 Pelaksanaan Program PNPM-MD  

1. Menurut bapak/ibu apakah dana bergulir sesuai diberikan pada masa 

sekarang ini? 

a. Sangat sesuai 

b. Sesuai 

c. Cukup sesuai 

d. Kurang sesuai 

e. Tidak sesuai 

2. Menurut bapak/ibu bagaimana partisipasi masyarakat dalam membentuk 

program-program PNPM-MD? 

a. Sangat aktif 

b. Aktif 

c. Cukup aktif 

d. Kurang aktif 

e. Tidak aktif 

3. Sudah berapa kali bapak/ibu meminjam dana dari PNPM-MD? 

a. Lebih dari 4 kali 

b. 4 kali 

c. 3 kali 

d. 2 kali 

e. 1 kali 

4. Berapa kali dalam setahun bapak/ibu mengikuti kegiatan pelatihan yang 

diselengarakan oleh pihak PNPM-MD di kecamatan Winong? 

a. 4 kali 

b. 3 kali 

c. 2 kali 

d. 1 kali 

e. Tidak pernah 
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5. Bagaimanakah persyaratan awal dalam mengajukan pinjaman kredit ke 

PNPM-MD menurut bapak/ibu? 

a. Sangat ringan (dapat memenuhi segala persyaratannya) 

b. Ringan (untuk dipenuhi persyaratannya) 

c. Cukup ringan (ada persyaratan yang tidak dapat di penuhi) 

d. Berat (sulit untuk memenuhi persyaratan) 

e. Sangat berat (tidak dapat memenuhi segala persayaratan) 

6. Bagaimanakah proses mengajukan pinjaman kredit ke PNPM-MD 

menurut bapak/ibu? 

a. Sangat cepat 

b. Cepat 

c. Cukup cepat 

d. Lamban 

e. Sangat lamban 

7. Bagaimanakah realisasi pencairan dana pinjaman kredit menurut 

bapak/ibu? 

a. Sangat cepat (kurang dari 7 hari) 

b. Cepat (dalam waktu 7 hari) 

c. Cukup cepat (7 hari-14 hari) 

d. Lama (14 hari-21 hari) 

e. Sangat lama (lebih dari 21 hari) 

1.2 Tingkat dan periode pengembalian pinjaman 

8. Apakah tiap bulan bapak/ibu selalu dapat mengembalikan angsuran tepat 

waktu? 

a. Sangat tepat waktu 

b. Tepat waktu 

c. Kadang-kadang tepat waktu 

d. Jarang tepat waktu 

e. Tidak tepat waktu 
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9. Berapa besar dana yang bapak/ibu pinjam? 

a. > Rp. 1.000.000 

b. > Rp. 800.000-Rp.1.000.000 

c. > Rp. 600.000-Rp.800.000 

d. > Rp. 400.000-Rp. 600.000 

e. ≤ Rp. 400.000 

10. Menurut bapak/Ibu, cukup beratkah tingkat bunga pengembalian pinjaman 

dana bergulir? 

a. Tidak memberatkan  

b. Kurang memberatkan  

c. Cukup memberatkan 

d. Memberatkan  

e. Sangat memberatkan 

11. Berapa lama bapak/ibu mengembalikan pinjaman itu? 

a. ≤ 3 bulan 

b. > 3 bulan – 6 bulan 

c. > 6 bulan – 9 bulan 

d. >9 bulan – 12 bulan  

e. > 12 bulan   

1.3 Pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif  

12. Sudah berapa lama bapak/ibu menekuni usaha ini? 

a. > 4 tahun 

b. > 3 tahun- 4 tahun 

c. > 2 tahun-3 tahun 

d. > 1 tahun-2 tahun 

e. ≤ 1 tahun 

13. Apakah jenis usaha yang bapak/ibu lakukan sekarang ini sesuai dengan 

keahlian yang bapak/ibu miliki? 

a. Sangat sesuai  

b. Sesuai 

c. Cukup sesuai 



5 

 

d. Kurang sesuai 

e. Tidak sesuai 

14. Setelah mendapatkan kredit dari PNPM MD, apakah jumlah produk yang 

dihasilkan dalam kegiatan usaha bapak/ibu meningkat? 

a. Sangat meningkat 

b. Meningkat 

c. Cukup meningkat 

d. Kurang meningkat 

e. Tidak meningkat 

15. Menurut bapak/ibu, setelah mendapatkan kredit dari PNPM MD, apakah 

kebutuhan bahan baku untuk kegiatan usaha produksi sudah terpenuhi? 

a. Sangat terpenuhi 

b. Terpenuhi 

c. Cukup terpenuhi 

d. Kurang terpenuhi 

e. Tidak terpenuhi 

16. Menurut bapak/ibu setelah mendapatkan kredit dari PNPM MD, apakah 

pemasaran usaha bapak/ibu bertambah luas? 

a. Sangat luas 

b. Luas 

c. Cukup luas 

d. Kurang luas 

e. Tidak luas 

17. Bagaimana kondisi tempat usaha bapak/ibu setelah mendapatkan kredit 

dari PNPM MD? 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Cukup baik 

d. Kurang baik  

e. Tidak baik 
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18. Setelah mendapatkan kredit dari PNPM MD, apakah kebutuhan 

penyediaan peralatan untuk usaha bapak/ibu terpenuhi? 

a. Sangat terpenuhi 

b. Terpenuhi 

c. Cukup terpenuhi 

d. Kurang terpenuhi 

e. Tidak terpenuhi 

2. PERAN PNPM DALAM PEMBERIAN KREDIT MIKRO 

2.1 Ketepatsasaran penerimaan manfaat kredit mikro 

19. Apakah jumlah pinjaman yang bapak/ibu pinjam dirasakan cukup mampu 

untuk memenuhi modal usaha? 

a. Sangat mencukupi 

b. Mencukupi 

c. Cukup mencukupi 

d. Kurang mencukupi 

e. Tidak mencukupi 

20. Dana bergulir yang bapak/ibu gunakan untuk modal mengembangkan 

usaha sebesar? 

a. 81%-100% 

b. 61%-80% 

c. 41%-60% 

d. 21%-40% 

e. ≤ 20% 

21. Dana bergulir yang bapak/ibu gunakan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga sebesar? 

a. ≤ 20% 

b. 21%-40% 

c. 41%-60% 

d. 61%-80% 

e. 81%-100% 
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22. Dana bergulir yang bapak/ibu gunakan untuk biaya pendidikan sekolah 

anak bapak/ibu sebesar? 

a. ≤ 20% 

b. 21%-40% 

c. 41%-60% 

d. 61%-80% 

e. 81%-100%. 

2.2 Bentuk pemanfaatan 

23. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya pinjaman usaha Ekonomi 

Produktif (UEP) dari PNPM-MD dapat meningkatkan usaha bapak/ibu 

dari sebelumnya? 

a. Sangat meningkatkan karena semua dana digunakan sebagai tambahan 

modal. 

b. Meningkat karena dana yang digunakan sebagai penambah modal 

c. Cukup meningkatkan karena sebagian dana digunakan untuk tambahan 

modal dan sebagian lagi untuk konsumsi atau memenuhi kebutuhan. 

d. Kurang meningkatkan karena semua dana digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan atau konsumsi. 

e. Tidak meningkatkan karena tidak meminjam dana tersebut. 

24. Menurut bapak/ibu apakah dengan dana pinjaman dari PNPM-MD ini 

akan mempengaruhi pendapatan bapak/ibu? 

a. Sangat mempengaruhi  

b. Mempengaruhi  

c. Cukup mempengaruhi  

d. Kurang memenuhi  

e. Tidak mempengaruhi. 

25. Bagaimana kelancaran usaha bapak/ibu setelah mendapatkan pinjaman 

dana dari PNPM-MD? 

a. Sangat lancar (lancar produksi, lancar pemasaran, dan mendapatkan 

keuntungan yang memadai) 
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b. Lancar (lancar produksi, lancar pemasaran tapi kurang mendapatkan 

keuntungan yang memadai) 

c. Cukup lancar (lancar produksi, cukup lancar pemasaran dan tidak 

mendapatkan keuntungan yang memadai) 

d. Kurang lancar (kurang lancar produksinya, kurang lancar pemasaran 

dan tidak mendapatkan keuntungan yang memadai) 

e. Tidak lancar (tidak lancar produksi, tidak lancar pemasaran dan tidak 

mendapatakan keuntungan) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DALAM 

PEMBERIAN KREDIT MIKRO DAN PERANNYA TERHADAP 

PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN 

WINONG  KABUPATEN PATI TAHUN 2009. 

 

A. Identitas responden (pengelola program/UPK) 

Nama responden : 

Jabatan   : 

Tanggal  : 

Tempat  : 

Daftar Pertanyaan: 

1. Kapan PNPM –MD di Kecamatan Winong berdiri? 

2. Usaha apa saja yang umumnya didirikan oleh nasabah? 

3. Menurut bapak ibu bagaimana perkembangan usaha yang didirikan oleh 

nasabah dari tahun-ke tahun? 

4. Bagaimana mekanisme atau proses pengajuan dana? 

5. Adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PNPM-

MD khususnya dalam pemberian kredit mikro di Kecamatan Winong? 

6. Upaya apa yang diambil untuk mengatasi kendala-kendala yang ada? 
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Lampiran 8 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DALAM 

PEMBERIAN KREDIT MIKRO DAN PERANNYA TERHADAP 

PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN 

WINONG  KABUPATEN PATI TAHUN 2009. 

 

B. Identitas responden (pengelola program/UPK) 

Nama responden : Drs. Madhuri  

Jabatan   : Ketua UPK 

Tanggal  : 30 November 2010 

Tempat  : Kantor UPK 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Kapan PNPM –MD di Kecamatan Winong berdiri? 

Jawab:      mulai berdiri PNPM-MD di Kecamatan Winong mulai dari tahun 

1998 jadi sudah kurang lebih 10 tahun berjalan. Dan orientasi 

utama di dirikan PNPM-MD ini adalah guna untuk mengurangi 

jumlah kemiskinan dan pada khususnya mengurangi jumlah 

kemiskinan di Kecamatan Winong agar kesejahteraan masyarakat 

Winong dapat tercapai. 

2. Usaha apa saja yang umumnya didirikan oleh nasabah? 

Jawaban: usaha yang biasanya ditekuni di masyarakat Winong ini adalah 

mayoritas sebagai seorang petani, dagang dan ternak. Karena 

masyarakat Winong ini pada dasarnya masyarakatnya bermata 

pencaharian sebagai petani dan merupakan mata pencaharian 

utama, kebanyakan petani masyarakat Winong mempunyai sawah 

dari warisan keluarga jadi mereka pinjam dana bergulir hanya 

untuk biaya irigasi dan membeli pupuk. Dan memang dana bergulir 
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itu di peruntukan untuk modal usaha, terutama kelompok 

masyarakat miskin, akan tetapi istilah miskin di sini dikenal 

dengan dua macam yaitu yang pertama miskin absolute yaitu 

miskin yang tidak punya apa-apa (tidak punya usaha ataupun 

modal) sehingga pihak UPK memberi solusi dengan cara 

memberikan hewan ternak berupa hewan kambing untuk 

dipelihara, biasanya setalah 1 tahun kambing tersebut sudah 

berkembang biak, maka anak kambing tersebut akan ditarik oleh 

pihak UPK dan akan di berikan ke masyarakat miskin lain dan 

seterusnya. Bantuan seperti ini sifatnya mendidik. Yang kedua 

adalah kemiskinan produktif artinya masyarakat miskin yang 

punya usaha (kecil-kecilan) tapi tidak punya modal untuk 

mengembangkan usahanya. 

3. Menurut bapak bagaimana perkembangan usaha yang didirikan oleh nasabah 

dari tahun ke tahun? 

Jawab:    Ya. Dari tahun ketahun mengalami peningkatan apalagi yang ketua 

kelopoknya. Mereka pada umumnya memulai usaha dari nol. 

Contohnya ibu Sri Sudarti salah satu ketua kelompok di desa 

kropak yang sudah mempuyai usaha rumah tangga susu kedelai 

yang tergolong sudah sukses dan saat ini beliau sudah mempunyai 

usaha baru yaitu berternak bebek. 

4. Bagaimana mekanisme atau proses pengajuan dana? 

Jawab:    pihak UPK bekerja sama dengan perangkat-perangkat desa, jadi 

sistemya dari bawah ke atas, jadi harus melalui desa (kades) untuk 

ferifikasi kemudian baru sampai UPK. Dengan disertai 

persyaratan-persyaratan seperti fotocopi KTP atau BPKB 

kendaraan bermotor. 

5. Adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 

PNPM-MD khususnya dalam pemberian kredit mikro di Kecamatan 

Winong? 
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Jawab:    Kendala yang paling utama adalah proses pengembalian dana oleh 

para nasabah tersendat, karena kebanyakan masyarakat Winong 

mata pencaharian utamanya sebagai petani  dan dagang merupakan 

usaha sampingan saja. Jadi pada musim seperti ini “musim 

paceklik”(gagal panen) banyak masyarakat yang menunggak dan 

membayar pada saat jatuh tempo saat waktu panen atau balik 

modal, jadi pada musim seperti ini memang agak sulit, banyak 

nasabah yang dalam mengembalikan uang pinjamannya tidak tepat 

waktu. 

Kendala dari dalam yaitu kekurangan SDM, sehingga karayawan 

merangkap pekerjaan, apalagi desa yang kita tangani sebanyak 30 

desa, sehingga terjadi penumpukan pekerjaan dari itulah hubungan 

antara karyawan dan masyarakat kurang sosialisasi sehingga dapat 

terjadi kesalah pahaman. Selain itu juga akibat dari kekurangan 

tenaga kerja maka kurang jeli dan teli terhadap para nasabah 

sehingga kita tidak tau sebenarnya dana yang di pinjam digunakan 

untuk usaha atau kehidupan sehari-hari. 

 

 

6. Upaya apa yang diambil untuk mengatasi kendala-kendala yang ada? 

Jawab:  kita tidak memberikan sanksi apabila masyarakat terlambat 

menggangsur, hanya memberi teguran, karena kan kita berada 

diwilayah perdesaan jadi banyak masyarakat yang mengalami 

kesulitan dalam hal pemasaran produk mereka jadi kita juga 

membantu dalam hal mmberi solusi dan membantu masalah-

masalah usaha kecil mikro mereka. Disamping itu kami 

memberikan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) kepada 

nasabah yang membayar angsuran tepat waktu sebesar 0.01%. 

 

Lampiran 15  
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