
EFEKTIFITAS DANA BERGULIR PNPM (PROGRAM NASIONAL 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) MANDIRI TERHADAP 

PENGENTASAN KEMISKINAN 
(Studi Kasus Kelurahan Tlogomas Kota Malang) 

 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 

Disusun oleh : 
 
 
 

Tantra Ardy Pradikta 
0410210077 

 
 
 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat 
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi 

 
 
 

 
 
 
 
 

JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2011 



iii�
�

KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, puji syukur sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektifitas Dana Bergulir PNPM (Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Terhadap Pengentasan 

Kemiskinan (Studi Kasus Kelurahan Tlogomas Kota Mal ang)”  dapat 

terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga segenap keluarga, para 

sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman. Amin. 

Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini, penulis menyampaikan rasa 

hormat dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada : 

1. Segenap Keluarga di Malang, Bapak, Ibu, Adik, serta segenap Saudara yang 

selalu menyemangati, terima kasih atas dukungan, kepercayaan yang telah 

diberikan, serta kesabaran dalam menanti penulis sampai bisa lulus sarjana. 

2. Bapak Bapak Dr. Sasongko, SE., MS.selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan banyak ilmu dan meluangkan waktu bagi penulis. 

3. Prof. Agus Suman, SE., DEA., Ph.D. dan Ibu Dr. Asfi Manzilati, SE.,ME. 

selaku dosen penguji pada ujian komprehensif. 

4. Bapak Dr. Ghozali Maskie, SE., MS. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

5. Semua dosen dan staff Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. 

6. Bapak Irfan Dahlan selaku ketua BKM Kelurahan Tlogomas, Bu Yuli dan Bu 

Umi staff pada BKM Kelurahan Tlogomas, serta semua pihak yang telah 

memberi banyak kemudahan penulis dalam melakukan penelitian. 

7. Segenap keluarga Bapak dan Ibu Taslan, Mas Pendik, Yanuar Risyahwan 

(Komprang), Rula (Kempong) yang telah memberikan bantuan moral, 

mental, spritual serta fasilitas yang sangat membantu penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

8. Sahabat-sahabat penulis, Yayan ”cino” (suwun pak Tutor, wez ngrewangi 

sampai skripsi selesai), Pepe cool, Remo ”kemprus”, Adi ”Soper”, Heru 

”Mandor”, Iksan ”bakul klambi” (teman seperjuangan iki nyo), Nando, Ari 

”Ka2shi”, Wajah, Udin juragan emas, Eko ”Methel”, Barok, Londo, Andika, 



iv�
�

Andre, Lukman, Yudhi De2k, Demodh, Reza ”Bapake”, Ceper, Dayan 

Jemblung, Nugroho, Ajeng, Anin, Etty,  Widhi, Ani, Uun, Rahma,  terima 

kasih atas dukungannya.  

9. Teman-teman kontrakan di Griyasanta B20, Feri ”Kepeng”, Agus, Anton, 

Indra ”Kuro”, Hepi, David ”owner”, Sahri Gobel, Muttaqin, pak dosen Varid, 

adik kakak Niko n Opik yang paling akur sedunia, Fajar, Feril, Eko ”gatel”, 

serta Wida. 

10. Teman-teman kontrakan di Kumis Kucing, Bang Tongib, Bang JB, Bang 

Kemplung, Inul, Adiknya Barok. 

11. Bridge Community, my partner Agung, Riga “Piebz”, Wul2, n sam Aris 

12. Seluruh teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2004 yang telah 

senantiasa menemani kala suka dan duka. 

13. Dan juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per 

satu, yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga 

karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 

 Malang, Februari 2011 

 

 

 

 Penulis 

 

�

 



DAFTAR ISI 
 
 
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i 
DAFTAR ISI ................................................................................................... ii 
 
BAB I PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1 
1.2. Rumusan Masalah .................................................................................. 5 
1.3. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 6 
1.4. Manfaat Penelitian ................................................................................... 6 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Kemiskinan .............................................................................................. 7 
 2.1.1. Pendapatan ................................................................................... 10 
 2.1.2. Garis Kemiskinan .......................................................................... 11 
 2.1.3. Pemberdayaan Masyarakat ........................................................... 13 
2.2. Profil PNPM Mandiri Perkotaan ............................................................... 15 

2.2.1. Latar Belakang .............................................................................. 16 
2.2.2. Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan .................................................. 17 
2.2.3. Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan ............................................... 18 

2.3. Penelitian Terdahulu ............................................................................... 19 
2.3.1. Penelitian Mengenai Efektivitas Bantuan Modal P2KP (2002) ..... 19 
2.3.2. Penelitian Mengenai Evaluasi Program KUR (2008). ................... 19 
2.3.3. Penelitian Mengenai Program Gerdu Taskin (2009) ..................... 21 

2.4. Kerangka Pikir ......................................................................................... 22 
2.5. Hipotesa .................................................................................................. 23 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
3.1. Jenis Penelitian ....................................................................................... 24 
3.2. Lokasi Penelitian ..................................................................................... 24 
3.3. Fokus Penelitian ...................................................................................... 24 
3.4. Populasi dan Sampel .............................................................................. 25 
3.5. Sumber Data ........................................................................................... 25 
3.6. Variabel Penelitian .................................................................................. 26 
3.7. Definisi Operasional ................................................................................ 27 
3.8. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 28 
3.9. Metode Analisis Data .............................................................................. 28 

3.9.1. Metode Deskriptif .......................................................................... 28 
3.9.2. Metode Kuantitatif ......................................................................... 29 
 3.7.2.1. Uji Wilcoxon (Uji Beda) .................................................... 29 
 3.7.2.2. Korelasi Antar Variabel .................................................... 30 
 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian ........................................................ 31 
 4.1.1. Geografis ....................................................................................... 31 
 4.1.2. Kelembagaan dan Infrastruktur ..................................................... 31 
 4.1.3. Kependudukan .............................................................................. 32 
  4.1.3.1. Usia .................................................................................. 32 
  4.1.3.2. Mata Pencaharian ............................................................ 32 
  4.1.3.3. Tingkat Pendidikan .......................................................... 34 
4.2. Gambaran PNPM Mandiri di Kelurahan Tlogomas ................................. 34 
 



 
4.3. Deskripsi Responden .............................................................................. 41 
 4.3.1. Usia ............................................................................................... 41 
 4.3.2. Jenis Usaha .................................................................................. 42 
   
4.4. Analisis Program PNPM Mandiri ............................................................. 43 
 4.4.1. Informasi Program PNPM ............................................................. 43 
 4.4.2. Alasan Responden Mengambil Program PNPM ........................... 45 
 4.4.3 Kemudahan Memperoleh Kredit PNPM ........................................ 45 
 4.4.4. Pendapatan Sebelum Mendapat Bantuan PNPM ......................... 47 
 4.4.5. Besar Pinjaman dan Alokasi Pinjaman PNPM .............................. 48 
 4.4.6. Pembayaran Angsuran PNPM ...................................................... 51 
 4.4.7. Omset Penjualan dan Laba Usaha Setelah Mendapat PNPM ...... 52 
 4.4.8. Pendapatan Responden Sesudah Mendapat PNPM .................... 54 
 4.4.9 Efektifitas Program PNPM Terhadap Pengentasan Kemiskinan .. 55 
 
4.5. Uji Statistik ............................................................................................... 57 
 4.5.1. Uji Wilcoxon (Uji Beda) ................................................................. 57 
 4.5.2. Uji Korelasi .................................................................................... 59 
 
4.6. Analisis dan Pembahasan ....................................................................... 60 
 4.6.1. Pengaruh PNPM Mandiri Terhadap Pendapatan Masyarakat ...... 60 
 4.6.2. Tingkat Efektifitas PNPM Mandiri di Kelurahan Tlogomas ............ 63 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan .............................................................................................. 65 
5.2. Saran ....................................................................................................... 66 
 
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  

 



DAFTAR TABEL 
 
 

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Usia .................................................. 32 
 
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian ............................ 33 
 
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ........................... 34 

 
Tabel 4.4 : Responden Menurut Usia ............................................................. 41 
 
Tabel 4.5 : Jenis Usaha Responden .............................................................. 42 
 
Tabel 4.6 : Sumber Informasi PNPM Mandiri ................................................. 44 
 
Tabel 4.7 : Kemudahan Akses Memperoleh Kredit PNPM ............................. 46 
 
Tabel 4.8 : Pendapatan Responden Sebelum Mendapat Bantuan PNPM ..... 47 
 
Tabel 4.9 : Besar Pinjaman Responden ......................................................... 49 
 
Tabel 4.10 : Kenaikan Omset Responden...................................................... 53 
 
Tabel 4.11 : Pendapatan Responden Sesudah Mendapat Bantuan PNPM ... 54 
 
Tabel 4.12 : Tingkat Efektifitas Terhadap Pendapatan .................................. 56 
 
Tabel 4.13 : Uji Wilcoxon Pendapatan Sebelum dan Sesudah PNPM ........... 57 
 
Tabel 4.14 : Hasil Korelasi Antara Selisih Pendapatan dan Besar 
  
  Pinjaman ..................................................................................... 59 
 
Tabel 4.15 : Pendapatan Rsponden Sebelum dan Sesudah Menerima  
 
  Bantuan ....................................................................................... 60 



DAFTAR GAMBAR 
 
 

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BKM .......................................................... 36 



v�
�

ABSTRAKSI 
 
 

Pradikta, Tantra Ardy. Efektifitas Dana Bergulir PNPM (Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Terhadap Pengentasan 
Kemiskinan (Studi Kasus Kelurahan Tlogomas Kota Malang). 
Kosentrasi Perencanaan Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang. Dr. Sasongko, 
SE., MS. 

 
 Pada umumnya di negara berkembang masalah pendapatan yang rendah 
dan kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi. 
Negara yang sedang berkembang dengan segala keterbatasannya dalam 
kualitas sumber daya manusia, juga diperburuk oleh kurangnya produktivitas, 
investasi dan rendahnya pendapatan negara dan masyarakat. Hal ini 
mengakibatkan pembangunan yang akan dilakukan akan menjadi kurang 
maksimal. Di negara kita, kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang 
mendasar yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Kemiskinan bukan hanya di 
pedesaan saja, akan tetapi di perkotaan juga telah menjadi permasalahan yang 
serius. Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisis tingkat efektifitas program 
pemerintah PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Tlogomas Kota Malang.  

Pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa PNPM Mandiri Perkotaan 
adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan 
kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Tlogomas 
merupakan salah satu kelurahan dengan kinerja PNPM Mandiri yang sangat baik 
di kota Malang, bahkan menurut BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Masyarakat) Malang, PNPM Mandiri Kelurahan Tlogomas adalah 
salah satu dari yang terbaik di Jawa Timur. Dana PNPM diberikan kepada para 
penerima dana untuk pengembangan usaha mereka. Penerima dana bantuan 
PNPM Mandiri ternyata dapat meningkatkan pendapatan mereka masing-masing 
dengan cara mengalokasikan pinjaman tersebut untuk keperluan usaha mereka. 
Peningkatan pendapatan tersebut dipicu oleh beberapa faktor yang di antaranya 
adalah (1) adanya ekspansi usaha, (2) perputaran modal yang efisien, dan (3) 
lokasi yang strategis. 
 Dari hasil analisis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa dana 
bergulir dari PNPM Mandiri mempunyai peran penting untuk membantu 
meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 
penelitian di lapangan, pendapatan responden meningkat setelah mendapatkan 
dana bantuan PNPM, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup 
mereka. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, mengakibatkan 
penurunan angka kemiskinan pada masyarakat penerima dana bantuan di 
Kelurahan Tlogomas. 
 
 
 
 
Kata kunci : efektifitas PNPM Mandiri, pendapatan, pemberdayaan masyarakat, 

pengentasan kemiskinan di kelurahan Tlogomas. 
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BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

 
 
3.1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan ini adalah 

dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

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

masa sekarang. Tujuan dari penelitian  deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. (Nazir, 2005: 

54). Dengan metode deskriptif ini penulis mencoba membuat satu deskripsi, 

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

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena-fenomena yang terjadi. Sedangkan 

pendekatan kuantitatif yang dimaksud di sini adalah menggunakan uji beda, atau 

yang biasa juga disebut dengan uji z dan korelasi antara dua variabel. 

 
3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil contoh lokasi penelitian pada kelurahan Tlogomas 

kota Malang. Tujuan penelitian ini adalah meneliti efektifitas PNPM Mandiri terhadap 

variabel pendapatan yang dijelaskan secara deskriptif. 

 
3.3. Fokus Penelitian 

Penelitian ini terpusat pada hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi dari PNPM 

Mandiri, yang di antaranya adalah kemudahan para penerima dana untuk 

memperoleh informasi mengenai PNPM Mandiri, pengaruh PNPM Mandiri terhadap 
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pendapatan masyarakat penerima bantuan, dan efektifitas PNPM Mandiri terhadap 

pengentasan kemiskinan masyarakat kelurahan Tlogomas. 

 
3.4. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah masyarakat penerima dana 

bantuan bergulir PNPM-Mandiri di kelurahan Tlogomas kota Malang sebanyak 30 

responden. Sedangkan metode sampel yang digunakan di sini adalah pengambilan 

sampel secara keseluruhan karena jumlah penerima dana bergulir PNPM Mandiri 

Perkotaan di Kelurahan Tlogomas berjumlah sekitar 300 orang. 

Menurut pendapat Beiley (1982) dinyatakan bahwa banyak orang 

menganggap 30 satuan sebagai jumlah sampel minimal (Chadwick et. al.,1991: 82 ; 

dalam Kurniawan, 2008: 53). Jumlah sampel yang akan diambil pada penelitian ini 

adalah 30 orang. Untuk menentukan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan 

teknik simple random Sampling. Teknik simple random Sampling yakni suatu teknik 

dengan mengambil individu untuk sampel dari suatu populasi dengan cara random. 

Sampel yang diperoleh akan bersifat random sampling jika tiap-tiap individu diberi 

kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. (Arikunto, 2006; 134 : 

dalam Kurniawan, 2008: 53). 

Berdasarkan data di atas, maka peneliti menggunakan jumlah sampel yang 

diambil sebanyak 30 responden. 

 
3.5. Sumber Data 

Adapun subyek-subyek yang berkaitan dan merupakan sumber informasi 

dalam penelitian ini adalah  

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang 

diteliti tanpa perantara pihak lain, dalam penelitian ini data primer diperoleh 
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dengan cara wawancara maupun observasi terhadap obyek penelitian yaitu 

masyarakat penerima dana bantuan PNPM-Mandiri dengan menggunakan 

kuesioner yang pertanyaannya telah disiapkan.  

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang 

diperoleh dari instansi-instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Antara 

lain dari kelurahan, BKBPM dan instansi terkait seperti BKM dan kantor 

kelurahan Tlogomas..  

 
3.6. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang menjadi fokus penelitian, 

antara lain : 

1. Identitas responden, yang meliputi nama responden, jenis kelamin, dan umur 

responden.  

2. Jenis pekerjaan / usaha masing-masing responden 

3. Besar pinjaman, yaitu besarnya nominal pinjaman yang didapat responden 

4. Beban bunga, yaitu besarnya bunga yang dikenakan pada masing-masing 

responden 

5. Alokasi dana / pemanfaatan dana pinjaman 

6. Pendapatan responden sebelum dan sesudah mendapatkan dana bantuan 

PNPM 
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3.7. Definisi operasional 

Dalam penelitian ini terdapat variabel definisi operasional yang meliputi : 

1. Pendapatan 

Menurut BPS (dalam Widi,2008: 14), pendapatan adalah penghasilan berupa 

uang yang sifatnya regular dan yang biasanya diterima sebagai balas jasa atau 

kontraprestasi yang meliputi pendapatan, yaitu : 

a. Gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja lembur, dan kerja 

sampingan. 

b. Diperoleh dari usaha sendiri yang meliputi hasil bersih usaha sendiri, komisi 

dari penjualan rumah tangga. 

c. Diperoleh dari hasil investasi seperti bunga modal dan tanah. 

d. Diperoleh dari keuntungan sosial yaitu keuntungan dari kerja sosial. 

2. Kemiskinan 

Suatu rumah tangga dikatakan miskin jika konsumsinya tidak mencukupi 

kebutuhan minimum akan makanan dan non-makanan dalam arti bahwa 

pendapatan yang diperoleh anggota keluarga yang bekerja tidak cukup untuk 

dikonsumsi oleh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya (Basri,1995: 

107 ; dalam Setiono,2002: 8). Jika tingkat pendapatan kecil, sedangkan jumlah 

jiwa yang harus ditanggung banyak, berarti sebagian besar porsi pendapatan 

adalah untuk konsumsi sedangkan porsi untuk ditabung kecil sekali bahkan tidak 

ada, akibatnya pembentukan modal pada rumah tangga miskin sangat rendah 

sehingga kesempatan untuk memperbaiki taraf kehidupan juga sangat terbatas. 
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3.8. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan 

menggunakan data primer dan data sekunder. 

Adapun pengambilan data primer yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Metode Kuesioner (Angket) 

Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan 

mengenai bidang atau masalah yang akan diteliti dan disebarkan kepada 

responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan serentak 

sesuai dengan tujuan penelitian. Angket disebarkan secara langsung kepada 

responden, dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang ada di kuisioner dan 

menulisnya secara langsung. Jadi, responden tidak mengisi sendiri kuisioner, 

tetapi penelitilah yang mengisi berdasarkan jawaban dari setiap responden. 

2.  Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari yang terwawancara. Wawancara 

dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada penerima program 

PNPM-Mandiri atau dengan pihak-pihak lain yang dapat menunjang penelitian.  

3. Observasi (pengamatan) adalah semua kegiatan yang meliputi pemuatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. 

 
3.9. Metode Analisis Data 

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu 

metode deskriptif dan metode kuantitatif. 

3.9.1. Metode Deskriptif 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis Deskriptif. Sebagaimana 

dikatakan Koentjaraningrat (1985: 29), Penelitian deskriptif  adalah penelitian yang 
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bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, 

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekwensi atau penyebaran suatu 

gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala 

lain dalam suatu masyarakat. Metode ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu 

hipotesa tertentu. 

3.9.2. Metode Kuantitatif  

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif pendekatan kuantitatif. Dalam ilmu statistic, data kuantitatif merupakan 

data yang berupa angka. Angka yang digunakan pada data ini adalah angka yang 

sesungguhnya. Data yang termasuk data kuantitatif adalah data dengan skala 

pengukuran interval atau rasio (Pidekso,2009: 69.  

3.9.2.1 Uji Wilcoxon  (Uji Beda) 

Pendekatan kuantitatif yang digunakan di sini adalah uji beda dengan 

menggunakan uji Wilcoxon antara pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan 

bantuan PNPM yang dirumuskan dalam Pidekso (2009: 172-177) sebagai berikut: 

Rumusan hipotesa : 

1. Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan  sebelum dan 

sesudah mendapatkan bantuan modal. 

H1 : Ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah 

mendapatkan bantuan modal. 

2. Statistik uji : uji Wilcoxon 

3.  = 0,05 

4. Daerah kritis : Ho ditolak jika Sig. <  

Jadi ketika hasil Ho diterima atau   0,05, maka tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara pendapatan  sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan modal. 
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Apabila hasil pengujian Ho ditolak atau  < 0,05, maka ada perbedaan yang 

signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan modal. 

3.9.2.2 Korelasi Antar Variabel 

Analisis korelasi digunakan untuk menghitung nilai hubungan antara dua 

variabel. Nilai korelasi ditunjukkan oleh koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi 

inilah yang memberi petunjuk arah hubungan dua variabel. Jika nilai koefisien 

korelasi adalah positif, maka hubungan dua variabel adalah searah. Sebaliknya, bila 

nilai koefisien korelasi negatif, maka hubungan dua variabel adalah berlawanan arah 

(Pidekso, 2009; 228). Dalam penelitian ini, variabel yang nantinya akan dikorelasi 

adalah variabel besarnya pinjaman dari PNPM dan selisih perubahan pendapatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang mendasar yang 

dihadapi oleh Bangsa Indonesia dewasa ini. Hal tersebut ditandai dengan adanya 

berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan diri si miskin. Berbagai kekurangan dan 

ketidakberdayaan tersebut disebabkan baik faktor internal maupun eksternal yang 

membelenggu, seperti adanya keterbatasan untuk memelihara dirinya sendiri, tidak 

mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhan 

dll. Dengan begitu, segala aktivitas yang mereka lakukan untuk meningkatkan 

hidupnya sangat sulit (Muis). 

Pada umumnya di negara berkembang masalah pendapatan yang rendah dan 

kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Negara yang 

sedang berkembang dengan segala keterbatasannya dalam kualitas sumber daya 

manusia, juga diperburuk oleh kurangnya produktivitas, investasi dan rendahnya 

pendapatan negara dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan pembangunan yang 

akan dilakukan akan menjadi kurang maksimal. Salah satu penyebabnya adalah 

kurangnya partisipasi yang optimal dari masyarakat sebagai akibat keterbatasan 

sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat yang masih miskin. Kemiskinan bukan 

hanya terjadi pada masyarakat pedesaan yang selama ini dipandang kurang 

produktif, akan tetapi masalah kemiskinan yang sebenarnya berada di wilayah 

perkotaan yang kini jumlah masyarakat miskinnya  semakin besar. Bahkan sebagian 

besar masyarakat miskin berada pada wilayah perkotaan. 
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Menurut Yustika (2005: 27), Pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata 

diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga ditekankan 

pada peningkatan pemerataan pendapatan, yang pada gilirannya diharapkan dapat 

mengurangi kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan mengentaskan 

kemiskinan. 

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk diatasi. 

Jumlah keluarga miskin di Indonesia sangat besar, khususnya di wilayah perkotaan, 

salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses 

ke sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas 

perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata 

pencaharian yang tidak menentu (Waskitho).  

Di dalam Isu Strategis dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 

RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010 (2009: 15), salah satu kebijakan pembangunan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang di antaranya memuat target menurunkan 

angka kemiskinan dari 14,1 % pada tahun 2009 menjadi 8-10 % pada tahun 2014. 

Target tersebut akan berhasil jika sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan 

penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Sebelum Indonesia 

terperosok ke dalam krisis ekonomi pada tahun 1998, jumlah penduduk yang berada 

di bawah garis kemiskinan sebesar 22,5 juta. Oleh karena pemerintahan Orde Baru 

gagal menanggulangi krisis ekonomi, maka jumlah orang miskin di Indonesia 

membengkak menjadi 78,9 juta. 

Melihat dari banyaknya masyarakat yang masih berada di bawah garis 

kemiskinan, diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan 

kualitas SDM. Menurut Rahayu, pemberdayaan adalah bagian dari paradigma 

pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil 
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dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya 

Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Maka dari itu, 

pembangunan tidak hanya dilakukan secara fisik saja, tetapi juga diperlukan 

pemberdayaan terhadap masyarakat yang salah satunya dilakukan dengan cara 

pengentasan kemiskinan.  

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan suatu program  pengentasan kemiskinan. 

Salah satu program yang dikeluarkan dan saat ini sedang berlangsung adalah 

PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri. PNPM Mandiri 

adalah suatu lanjutan dari program pemerintah yaitu P2KP (Program 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 

yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan 

pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan 

(pedoman teknis pinjaman bergulir). Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 

tiga cara, yaitu perbaikan infrastruktur (lingkungan), sosial, dan ekonomi yang 

dikenal dengan tridaya. Dalam kegiatan ekonomi yang nantinya akan diteliti, 

dilaksanakan dengan cara pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman kepada 

masyarakat miskin melalui kelurahan atau desa di mana LKM / BKM berada dengan 

ketentuan atau persyaratan yang telah ditentukan. 

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pinjaman bergulir 

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

pada awal program kinerjanya sangat buruk. Namun dengan pemberian Panduan 

Operasional serta petunjuk pembukuan untuk UPK (Unit Pengelola Keuangan), 

kinerja kegiatan pinjaman bergulir semakin membaik. Berbagai kesuksesan serta 

kegagalan kegiatan pinjaman bergulir di masa lalu dapat menjadi pembelajaran 

berharga bagi kelanjutan kegigatan pinjaman bergulir melalui Progam Nasional 
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Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Perkotaan. Beberapa pertimbangan 

dalam melanjutkan kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri perkotaan 

(Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir) adalah : 

a) Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan terbukti 

merupakan salah satu cara yang efektif untuk membantu rumah tangga miskin 

dalam meningkatkan pendapatan dan kekayaannya. 

b) Akses rumah tangga miskin ke jasa keuangan formal masih sangat rendah. 

Sekitar 29 juta rumah tangga miskin belum mendapatkan akses ke jasa 

keuangan formal. 

c) Pinjaman bergulir PNPM Mandiri perkotaan mempunyai peluang yang dapat 

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

mendapatkan akses ke lembaga keuangan. 

d) Permintaan pinjaman bergulir pada rencana pembangunan masyarakat masih 

tinggi. 

e) Pemutusan pendampingan yang berjalan selama ini bila tanpa disertai kinerja 

yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan sosial yang ada di 

masyarakat. 

PNPM Mandiri memberikan pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin 

melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemberian pinjaman bergulir hanya 

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin 

agar bisa terlepas dari kemiskinannya. PNPM-Mandiri hanya menyediakan alternatif 

kegiatan pinjaman bergulir, namun masyarakat sendirilah yang memutuskan apakah 

akan menggunakan kegiatan pemberian pinjaman bergulir dalam program 

pengentasan kemiskinan. Tujuan utama PNPM-Mandiri sebagai program 

pengentasan kemiskinan adalah menyediakan akses layanan keuangan kepada 
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rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki 

kondisi ekonomi mereka dan menjadi pembelajaran bagi mereka dalam hal 

mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar (Pedoman Teknis Kegiatan 

Pinjaman Bergulir).  

Dengan adanya PNPM Mandiri tersebut, diharapkan sangat membantu 

masyarakat miskin di Kota Malang dalam memperoleh modal guna mengembangkan 

usaha. Pengembangan usaha tersebut akan menaikkan pendapatan masyarakat 

yang pada akhirnya akan membantu mengurangi kemiskinan di Kota Malang. 

Menurut hasil observasi BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Masyarakat) Kota Malang, secara kelembagaan wilayah yang dapat dikatakan 

memiliki tingkat keberhasilan PNPM yang tergolong baik di Kota Malang berada 

pada kelurahan Tlogomas. Bahkan dapat dikategorikan salah satu dari yang terbaik 

di Jawa Timur. Oleh karena itu, muncul keinginan untuk meneliti seberapa besar 

tingkat efektifitas pelaksanaan pinjaman bergulir PNPM Mandiri dalam peningkatan 

pendapatan yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Malang 

khususnya pada masyarakat miskin kelurahan Tlogomas. 

Hal itulah yang melatarbelakangi untuk mengambil judul penelitian Efektifitas 

Dana Bergulir PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri 

Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Tlogomas Kota Malang. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

a) Bagaimana pengaruh PNPM Mandiri terhadap pendapatan masyarakat di 

kelurahan Tlogomas kota Malang ? 

b) Efektifitas PNPM Mandiri dalam mengurangi tingkat kemiskinan di kelurahan 

Tlogomas kota Malang ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PNPM Mandiri terhadap variabel 

pendapatan usaha para penerima dana bantuan  

b) Untuk mengetahui efektifitas PNPM Mandiri terhadap tingkat kemiskinan pada 

masyarakat kelurahan Tlogomas kota Malang. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

a) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

banyak pihak, serta memberikan solusi dan saran terhadap masalah 

pengentasan kemiskinan. 

b) Dari sisi akademis diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dan 

upaya penajaman konsep tentang efektifitas pemberdayaan serta acuan bagi 

peneliti berikutnya maupun kajian-kajian mengenai kemiskinan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kemiskinan 

Suatu rumah tangga dikatakan miskin jika konsumsinya tidak mencukupi 

kebutuhan minimum akan makanan dan non-makanan dalam arti bahwa 

pendapatan yang diperoleh anggota keluarga yang bekerja tidak cukup untuk 

dikonsumsi oleh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya (Basri,1995: 107 ; 

dalam Setiono,2002: 8). Jika tingkat pendapatan kecil, sedangkan jumlah jiwa yang 

harus ditanggung banyak, berarti sebagian besar porsi pendapatan adalah untuk 

konsumsi sedangkan porsi untuk ditabung kecil sekali bahkan tidak ada, akibatnya 

pembentukan modal pada rumah tangga miskin sangat rendah sehingga 

kesempatan untuk memperbaiki taraf kehidupan juga sangat terbatas. 

Sedangkan menurut  Pasandaran (1994, dalam Kusumo 2008: 22), 

kemiskinan adalah profil kehidupan masyarakat yang menggambarkan 

ketidakmampuannya untuk hidup layak dan berpartisipasi dalam pembangunan yang 

sedang dan terus berjalan. Kemiskinan tersebut akan menghambat perkembangan 

dirinya, mempersulit masyarakat secara luas, dan dengan sendirinya menghambat 

pembangunan. Ketidakmampuan tersebut dapat diindikasikan melalui kurangnya 

kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu ataupun 

rumah tangga. Hal itu dipicu oleh kondisi ekonomi yang masih di bawah standar. 

Secara umum penyebab kemiskinan menurut Baswir dkk (1997: 27 ; dalam 

Wibisono,2009: 13) ada tiga jenis. Yang pertama kemiskinan struktural yaitu 

kemiskinan yang terjadi karena strategi pembangunan yang lebih berpihak pada 

kelompok tertentu. Yang kedua adalah kemiskinan kultural  yaitu kemiskinan karena 
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budaya suatu masyarakat untuk maju sangat rendah. Sedangkan yang ketiga adalah 

kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan karena kondisi alamiah suatu daerah, misalnya 

hambatan sumber daya Alam dan manusia serta hambatan aset-aset produktif 

lainnya.  

Indonesia sendiri bila digolongkan menurut penyebab kemiskinan di atas, 

termasuk pada jenis masyarakat yang miskin secara sektoral dan kultural. Dikatakan 

secara sektoral karena pembangunan di Indonesia sendiri belum mampu 

dilaksanakan secara menyeluruh, dan terbatas pada daerah tertentu (sebagian 

besar perkotaan), sehingga kesenjangan ekonomi antar wilayah cukup besar, dan 

daerah miskin pun tertinggal. Sedangkan dikatakan miskin secara kultural, karena 

tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) masyarakat Indonesia tergolong cukup 

rendah. Hal itu disebabkan kesadaran akan menuntut ilmu adalah suatu kebutuhan, 

masih belum tertanam pada benak masyarakat Indonesia. Rendahnya tingkat 

pendidikan yang pada akhirnya menyebabkan suatu daerah kurang dapat maju, dan 

pada akhirnya tingkat kemiskinan pun semakin besar. Negara kita tidak termasuk 

dalam kategori kemiskinan absolute dikarenakan SDA (Sumber Daya Alam) yang 

dimiliki oleh Indonesia sangatlah banyak. Namun rendahnya tingkat SDM tersebut 

berlawanan dengan melimpahnya SDA yang dimiliki oleh negara kita. Minimnya 

kualitas SDM masyarakat menyebabkan kurangnya tenaga ahli untuk mengelola 

SDA kita. 

Menurut Kuncoro (2006: 122), kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari 2 sisi, 

yaitu : 

a) Kemiskinan absolut,  di mana dengan pendekatan ini diidentifikasikan jumlah 

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. 
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b) Kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh 

masing-masing golongan pendapatan. Atau dengan kata lain, kemiskinan relatif 

amat erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan. 

Menurut Friedmann (1992: 89 ; dalam Wibisono,2009: 9), terdapat beberapa 

standar dalam kosakata kemiskinan sebagai berikut : 

a) Poverty line (garis kemiskinan). Yaitu tingkat konsumsi rumah tangga minimum 

yang dapat diterima secara sosial. Ia biasanya dihitung berdasarkan income 

yang dua pertiganya digunakan untuk “keranjang pangan” yang dihitung oleh ahli 

statistik kesejahteraan sebagai persediaan kalori dan protein utama yang paling 

murah. 

b) Absolute and relative poverty (kemiskinan absolut dan relatif). Kemiskinan 

absolut adalah kemiskinan yang jatuh dibawah standar konsumsi minimum dan 

karenanya tergantung pada kebaikan (karitas/amal). Sedangkan relative adalah 

kemiskinan yang eksis di atas garis kemiskinan absolut yang sering dianggap 

sebagai kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok non miskin 

berdasarkan income relatif. 

c) Deserving poor adalah kaum miskin yang mau peduli dengan harapan orang-

orang non-miskin, bersih, bertanggungjawab, mau menerima pekerjaan apa saja 

demi memperoleh upah yang ditawarkan. 

d) Target population (populasi sasaran adalah kelompok orang tertentu yang 

dijadikan sebagai objek dan kebijakan serta program pemerintah. Mereka dapat 

berupa rumah tangga yang dikepalai perempuan, anak-anak, buruh tani yang tak 

punya lahan, petani tradisional kecil, korban perang dan wabah, serta penghuni 

kampung kumuh perkotaan. 
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Friedmann juga merumuskan kemiskinan sebagai minimnya kebutuhan 

dasar sebagaimana yang dirumuskan dalam konferensi ILO tahun 1976. 

Kebutuhan dasar menurut konferensi itu dirumuskan sebagai berikut : 

a) Kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan, 

sandang, papan dan sebagainya). 

b) Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk 

komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, angkutan 

umum, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan). 

c) Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi 

mereka. 

d) Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang lebih 

luas dari hak-hak dasar manusia. 

e) Penciptaan lapangan kerja (employment) baik sebagai alat maupun tujuan dari 

strategi kebutuhan dasar. 

Untuk mengukur tingkat kemiskinan nantinya digunakan standar pendapatan 

terhadap garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS (pengeluaran per kapita per 

bulan) yang dikalikan dengan jumlah keluarga atau jumlah tanggungan dalam satu 

keluarga. Dalam penelitian ini, variabel maupun teori yang berkaitan dengan 

kemiskinan antara lain : 

2.1.1 Pendapatan 

Menurut BPS (dalam Widi,2008: 14), pendapatan adalah penghasilan berupa 

uang yang sifatnya regular dan yang biasanya diterima sebagai balas jasa atau 

kontraprestasi yang meliputi pendapatan, yaitu : 
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a) Gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja lembur, dan kerja 

sampingan. 

b) Diperoleh dari usaha sendiri yang meliputi hasil bersih usaha sendiri, komisi dari 

penjualan rumah tangga. 

c) Diperoleh dari hasil investasi seperti bunga modal dan tanah. 

d) Diperoleh dari keuntungan sosial yaitu keuntungan dari kerja sosial. 

Pendapatan responden nantinya akan didapat dari masing-masing usaha 

yang mereka jalani. Selisih perubahan pendapatan sebelum dan sesudah 

memperoleh dana bantuan PNPM dibandingkan dengan garis kemiskinan menurut 

BPS, yang akan digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. 

Sedangkan pengertian upah menurut peraturan pemerintah No. 8 Tahun 

1981 tentang perlindungan upah, disebutkan bahwa upah adalah imbalan dari 

pengusaha terhadap buruh untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan, ditetapkan dalam bentuk uang yang telah ditetapkan jumlahnya dalam 

persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang dibayarkan atas suatu 

perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh termasuk tunjangan baik untuk buruh 

itu atau keluarganya. 

2.1.2. Garis Kemiskinan 

Suyatno menyebutkan, yang dimaksud dengan garis kemiskinan adalah 

salah satu ukuran atau batas dipisahkannya masyarakat miskin dan non-miskin. 

Selain itu, beliau juga mengartikan garis kemiskinan sebagai standar hidup minimum 

yang sesuai kondisi masyarakat. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi 

(consumption-based poverty line) terdiri dari dua elemen, yaitu pengeluaran lainnya 

dan jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya 

partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Biaya untuk mendapatkan 
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kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga makanan 

yang menjadi menu golongan miskin (Kuncoro, 2006: 123). 

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-

beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan 

hidup. Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah 

yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum 

makanan dan bukan makanan (BPS, 1994; dalam Kuncoro,2006: 148). Untuk 

kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kkal per hari. Sedang 

pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk 

perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. 

Sajogyo (1978 dalam Supadi & Nurmanaf: 4) mengukur Batas kemiskinan 

dari tingkat penghasilan / pengeluaran rumah tangga setara beras per kapita per 

tahun yaitu dibuat 480 kg untuk kota dan 320 kg untuk desa. Beliau membagi 

golongan penduduk miskin menjadi tiga strata, yaitu paling miskin, miskin sekali, dan 

miskin. Sementara untuk golangan miskin ddibagi menjadi dua strata, yaitu cukup 

dan kaya. Pembagian strata kemiskinan dimaksudkan agar dapat diketahui berat 

ringannya situasi kemiskinan, serta untuk mengetahui kemajuan yang dicapai dalam 

mengatasi maalah kemiskinan dari waktu ke waktu. Termasuk strata penduduk 

paling miskin adalah yang pendapatannya setara beras kurang dari 240 kg 

beras/kapita/tahun, miskin sekali 240-360 kg beras/kapita/tahun dan kelompok 

miskin 360-480 kg beras/kapita/tahun. Sementara kelompok kaya adalah mereka 

yang memiliki pendapatan sama atau lebih besar dari 960 kg/beras/kapita/tahun, 

sedangkan kelompok cukup antara 480 – 960 kg beras/kapita/tahun. 
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2.1.3. Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Eko, pemberdayaan adalah sebuah gerakan perlawanan 

pembangunan alternatif terhadap hegemoni developmentalisme (teori modernisasi). 

Jadi pemberdayaan adalah suatu cara melakukan pembangunan melalui 

penduduknya, bukan secara fisik seperti pembangunan gedung dan ekonomi, akan 

tetapi melalui peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Sedang menurut 

Rahayu, pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang 

memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di 

lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek 

material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi 

dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan 

lingkungan. 

Upaya memberdayakan masyarakat menurut Dinas Informasi dan 

Komunikasi terkait dengan 3 (tiga) pokok kegiatan sebagai berikut : 

a) Enabling. Dalam konteks ini pemberdayaan berupaya untuk menciptakan 

suasana atau iklim yang memungkinkan potensi dari masyarakat dapat 

berkembang.  

b) Empowering. Pemberdayaan masyarakat akan memperkuat potensi atau daya 

yang dimiliki oleh masyarakat  

c) Protecting. Pemberdayaan dalam hal ini akan mencegah terjadinya persaingan 

yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.  

Strategi utama yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah 

sebagai berikut : 
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a) Pemberdayaan masyarakat itu sendiri (community empowerment), meliputi :  

1. Pembentukan iklim demokrasi dan partisipasi secara umum di tingkat 

nasional sampai desa, sampai menjadi nilai yang inheren pada setiap 

tindakan dalam program pemberdayaan masyarakat; demokrasi 

memungkinkan pelebaran makna permasalahan dari lapisan bawah kepada 

elite masyarakat  

2. Desentralisasi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan agar masalah 

dan penyelesaiannya memiliki akar empiris yang kuat; hal ini meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi dalam upaya pemecahan masalah pembangunan.  

3. Peningkatan kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam melayani 

kebutuhan penduduk miskin dan marjinal;  

4. Keberlanjutan program atau proyek dengan memfasilitasi gerakan 

masyarakat dalam memelihara maupun meningkatkan hasil program dan 

proyek tersebut;  

5. Penyediaan fasilitator untuk menggerakkan kehidupan kelompok dan 

masyarakat lokal, serta memberi pengetahuan manajerial; fasilitator juga 

berfungsi sebagai mediator untuk memungkinkan komunikasi yang setara 

dari penduduk miskin dan marjinal kepada pihak lainnya sehingga akses 

kepada penduduk miskin terbuka lebar;  

b) Perluasan kesempatan (promoting opportunity), meliputi :  

1. Penyusunan kebijakan publik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan 

budaya dialokasikan kepada lapisan miskin dan marjinal;  

2. Pembangunan prasarana dan sarana fisik di bidang transportasi, komunikasi, 

perumahan, kesehatan, terutama untuk daerah-daerah tertinggal; 
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pembangunan fisik diarahkan untuk meningkatkan dan mempercepat 

perolehan dampak kepada perkembangan ekonomi wilayah;  

3. Pemberian akses kepada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga 

sosial, lembaga politik, lembaga budaya, terutama kepada keluarga miskin 

dan golongan perempuan; dengan demikian lapisan bawah dan kelompok 

marjinal memiliki modal untuk bersaing dalam kehidupan modern;  

c) Pengembangan perlindungan sosial (enhacing social security), meliputi :  

1. Pemberian legalitas kepada properti penduduk miskin agar bisa digunakan 

sebagai modal kerja dan perolehan kredit mikro/kecil;  

2. Pembentukan atau penguatan kelompok atau organisasi secara modern agar 

penduduk miskin dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan 

budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat;  

3. Pembangunan jaringan kerjasama antara individu, lembaga/kelompok 

swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan dan lembaga ekonomi; 

jaringan berguna untuk memperluas batas kemampuan individu atau 

kelompok, serta sebagai pertahanan dari krisis yang mungkin menghadang 

secara mendadak. 

 
2.2. Profil PNPM Mandiri Perkotaan 

PNPM Mandiri Perkotaan sebenarnya adalah kelanjutan dari Program 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah dilaksanakan sejak 

tahun 1998 sampai tahun 2007. PNPM dinaungi oleh masing-masing Kelurahan, 

yang bernama BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Badan tersebut 

memberikan pinjaman dana kepada organisasi yang disebut KSM (Kelompok 
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Swadaya Masyarakat) yang dibentuk dan beranggotakan masyarakat penerima 

dana. 

2.2.1. Latar Belakang 

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan 

sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian 

masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara 

berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan 

kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang 

representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social 

capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat 

jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam 

kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. 

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan melakukan pemberdayaan 

masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok, yaitu infrastruktur, sosial, dan ekonomi 

yang juga dikenal dengan tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan 

kegiatan pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada 

masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa di mana LKM (Lembaga 

Keswadayaan Masyarakat) / UPK (Unit Pengelola Keuangan) berada dengan 

katentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemberian 

pinjaman bergulir di P2KP-1, P2KP-2, dan P2KP-3, diketahui pelaksanaan kegiatan 

pinjaman bergulir di awal program kinerjanya sangat buruk. Namun dengan 

pemberian Panduan Operasional serta petunjuk pembukuan untuk UPK, kinerja 

kegiatan pinjaman bergulir semakin membaik. Berbagai kesuksesan serta kegagalan 

pinjaman bergulir di masa lalu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kelanjutan 
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kegiatan pinjaman bergulir melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perkotaan. 

Beberapa pertimbangan dalam melanjutkan pelaksanaan kegiatan pinjaman 

bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan antara lain : 

a) Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti 

merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin 

meningkatkan pendapatan dan kekayaannya. 

b) Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat 

rendah. Sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapat akses ke 

jasa keuangan formal. 

c) Pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan memiliki peluang dapat menjangkau 

2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke 

lembaga keuangan. 

d) Permintaan pinjaman bergulir pada rencana pembangunan masyarakat masih 

tinggi. 

e) Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa disertai 

kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan yang ada 

di masyarakat. 

2.2.2. Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan 

Pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan 

bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin 

dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka 

dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya 

secara benar. Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan 

tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Peran PNPM hanya 
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membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non 

pinjaman di tingkat kelurahan. 

PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan 

keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang sehat, 

kuat, dan secara operasional terpisah dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat 

dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK. 

 

2.2.3. Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan. 

 Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah 

tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan LKM / UPK berada, 

khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat 

miskin PS2. 

Indikator tercapainya sasaran tersebut meliputi : 

a) Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM 

Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan 

Kemiskinan) dan telah masuk dalam daftar PS2. 

b) Minimal 30% peminjam adalah perempuan. 

c) Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khusus untuk kegiatan ini beranggotakan 

minimal 5 orang. 

d) Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya baik, akan 

terjamin keberlanjutannya baik melalui dana BLM maupun melalui dana hasil 

chanelling dengan kebijakan pinjaman yang jelas. 
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2.3. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang yang digunakan 

oleh penulis sebagai bahan referensi serta mempunyai maksud dan tujuan yang 

sama dengan penelitian ini : 

2.3.1.  Efektifitas Pemberian Bantuan Modal Produktif P2KP  pada Masyarakat  

Miskin Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang 

(Setiono,2002) 

 Penelitian ini mengenai efektifitas pemberian bantuan modal produktif Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) pada masyarakat miskin kelurahan 

Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang. Bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat efektifitas P2KP terhadap masyarakat penerima di kelurahan 

Bandulan. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa sebagian besar 

masyarakat mengaku menggunakan seluruh pinjamannya untuk kegiatan usaha 

produktif. Meskipun ada beberapa yang menggunakan untuk kegiatan non produktif 

tetapi hal tersebut persentasenya kecil sekali. Hal ini berarti sasaran proyek untuk 

bantuan produktif dapat dikatakan tercapai. Sementara itu, dari hasil penelitian juga 

tidak ditemukan perbedaan yang signifikan pada tingkat pendapatan nasabah 

sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pemberian bantuan P2KP tidak efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. 

2.3.2. Evaluasi Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) terhadap usaha mikro, 

kecil dan menengah (Kurniawan,2008). 

Kurniawan melakukan penelitian mengenai evaluasi program KUR yang 

merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk mengentaskan 

kemiskinan dan mengurangi pengangguran ini. Apakah pelaksanaannya di lapangan 

telah sesuai dengan tujuan semula dan memihak sektor UMKM. Sebagai studi 
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kasus, penelitian ini akan dilakukan di BRI Cabang Sidoarjo Unit Kemasan. Dimana 

BRI Cabang Sidoarjo Unit Kemasan telah menyalurkan KUR sejak bulan Februari 

2008. Sampai dengan bulan Agustus 2008, jumlah debitur yang memperoleh KUR di 

BRI Unit Kemasan Sidoarjo adalah sebanyak 175 orang. Dalam penelitian ini jumlah 

populasi yang dijadikan acuan adalah sejumlah debitur yang memperoleh KUR dari 

bulan Januari hingga Juni 2008. Hal ini dikarenakan jika populasi diambil dari semua 

debitur KUR, maka dapat dipastikan sebagian populasi merupakan debitur yang 

memperoleh KUR pada bulan Juli-Agustus 2008. Dalam hal ini peneliti menganggap 

bahwa debitur yang memperoleh KUR pada rentan waktu antara bulan Juli-Agustus 

2008, belum mengalami perubahan dalam hal jumlah produksi, pendapatan/omset 

dan keuntungan/laba. Sehingga populasi penelitian ini difokuskan pada debitur yang 

memperoleh KUR pada rentan waktu sampai bulan Juni 2008 yaitu sebanyak 120 

debitur. Pengambilan data dengan metode sampling yang menggunakan responden 

sebanyak 40 orang dari populasi responden. 

Berdasarkan hasil analisa dari para responden (debitur KUR) dapat 

dijelaskan (1) Sumber informasi tentang adanya program KUR masih kurang, 

sehingga diharapkan ke depannya ditambah lagi sumber informasi bagi UMKM, (2) 

kebanyakan responden mengatakan bahwa realisasi pinjaman yang mereka peroleh 

telah sesuai dengan yang mereka ajukan kepada bank. Sementara sebagian 

responden mengatakan tidak sesuai, (3) Kebanyakan dana KUR disalah gunakan 

oleh debitur, yang pada awalnya ditujukan untuk kegiatan usaha agar terjadi 

peningkatan usaha, ternyata banyak digunakan untuk kegiatan yang lainnya 

(konsumsi). 
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2.3.3. Persepsi  penerima  program, intervensi  perangkat  kelurahan dan 

kinerja tenaga pedamping masyarakat terhadap Pemberdayaan 

Ekonomi Keluarga   pada   Program  Gerdu  Taskin di kota Probolinggo. 

(Wibisono, 2009). 

Wibisono melakukan penelitian mengenai persepsi (sudut pandang) 

masyarakat penerima Gerdu Taskin, intervesi perangkat Kelurahan dan kinerja 

tenaga pedamping masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga 

khususnya bagi masyarakat penerima. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan 

Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Dari jumlah Populasi 

penerima program Gerdu Taskin di Kelurahan tersebut berjumlah 198 RTM (Rumah 

Tangga Miskin), sehingga sampel yang diambil berjumlah 15% yakni sebanyak 30 

RTM. 

Dari hasil penelitian di lapangan didapatkan kesimpulan bahwa terdapat 2 

variabel yakni variabel persepsi penerima program dan variabel kinerja tenaga 

pendamping mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi 

keluarga. Sedangkan variabel intervensi perangkat keluarga tidak signifikan 

mempengaruhi pemberdayaan ekonomi keluarga. Sehingga peneliti memberikan 

beberapa masukan antara lain: (1) Dalam setiap program yang akan hendak akan 

diluncurkan diperlukan upaya-upaya optimal untuk meluruskan persepsi masyarakat 

tentang status dari dana program tersebut sebagai dana pemberian semata-mata 

yang kemudian dianggap sebagai hak miliknya, (2) Sosialisasi program dana 

bergulir hendaknya ditingkatkan, tujuannya agar masyarakat dan pengelola program 

dapat benar-benar mengerti dan memahami program dana bergulir. Isu hibah yang 

selama ini menjadi rintangan dapat dinetralisir dengan baik, (3) Kehadiran dari 

tenaga pendamping masyarakat yang berkualitas dan berdedikasi tinggi dalam 
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program masih sangat dibutuhkan. Untuk itu maka diperlukan waktu yang cukup 

untuk melakukan kegiatan. Disamping itu perlu ditentukan jumlah beban tanggung 

jawab yang cukup atau tidak berlebihan serta penyediaan biaya kebutuhan yang 

memadai. 

 
2.4. Kerangka Pikir 
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2.5. Hipotesa 

Berdasarkan dari latar belakang, permasalahan dan teori yang telah 

dijelaskan di atas, maka dapat disusun suatu hipotesa yang merupakan jawaban 

sementara dari masalah penelitian dan masih harus dibuktikan secara empiris, 

sebagai berikut: “PNPM Mandiri yang dikeluarkan pemerintah ini efektif dalam 

meningkatkan pendapatan dari masyarakat miskin penerima bantuan PNPM Mandiri 

sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di kelurahan Tlogomas kota Malang”.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Pada bagian ini akan dideskripsikan bagaimana keadaan umum obyek 

penelitian, yaitu penerima dana pinjaman bergulir PNPM Mandiri Kelurahan 

Tlogomas Kota Malang.  

 
4.1.1. Geografis 

Kelurahan Tlogomas berada di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, 

Propinsi Jawa Timur. Kelurahan ini mempunyai luas wilayah sebesar 167,59 ha, 

dengan batas-batas wilayah : sebelah utara adalah Kelurahan Tunggul Wulung, 

sebelah timur adalah Kelurahan Dinoyo, sebelah selatan adalah Kelurahan 

Merjosari, dan sebelah barat adalah Desa Landungsari. 

4.1.2. Kelembagaan dan Infrastruktur 

Kelurahan Tlogomas terdiri dari 9 RW (Rukun Warga), dan 48 RT(Rukun 

Tetangga). Sarana Perekonomian terdiri dari 4 buah koperasi, 1 buah bank, 1 

terminal bus, 1 terminal angkutan umum, dan 241 kios / toko / warung. Perusahaan / 

tempat usaha terdiri dari 51 industri (4 industri besar, 9 industri kecil, dan 38 industri 

rumah tangga), 1 penginapan, dan 30 rumah makan. Sarana pendidikan terdapat 7 

buah TK, 2 buah SD Negeri, 2 buah SLTP (1 buah SLTP Swasta Umum dan 1 buah 

SLTP Swasta Islam), 3 SMU (1 buah Madrasah Aliyah Negeri dan 2 buah SMK), 

serta 4 buah Perguruan Tinggi Swasta. Sarana peribadatan terdiri dari 10 Masjid 

dan 21 Musholla. Sarana Kesehatan terdiri dari 1 buah Rumah Sakit Bersalin, 1 

buah Poliklinik, 1 buah Puskesmas Pembantu, dan 1 buah apotek. 
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4.1.3. Kependudukan 

Jumlah penduduk di Kelurahan Tlogomas adalah sebanyak 13.224 orang, 

dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) sebanyak 4359 KK. Jumlah penduduk menurut 

jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 7.862 orang, dan perempuan sebanyak 

5.362 orang. Klasifikasi penduduk dibagi menurut beberapa faktor. 

4.1.3.1. Usia 

Klasifikasi penduduk menurut usia ditunjukkan pada tabel 4.1 sebagai berikut 

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Usia 

Usia Jumlah 

0 - 5      tahun 679 orang 

6 - 15    tahun 3.771 orang 

16 - 60  tahun 7.752 orang 

60 tahun ke atas 1.022 orang 

  

Jumlah 13.224 orang 

  Sumber : Monografi Kelurahan Tlogomas 2010 

Jumlah penduduk menurut usia dibagi menurut beberapa golongan. Untuk 

usia 0 - 5 tahun termasuk golongan balita (Bayi Lima Tahun), 6 - 15 tahun tergolong 

anak-anak, 16 -  60 tahun tergolong remaja dan dewasa, dan di atas 60 tahun 

termasuk dalam golongan lansia (Lanjut Usia). Penduduk dengan jumlah golongan 

usia terbanyak adalah dewasa dan remaja (16 - 60 tahun), yaitu sebanyak 7.752 

orang (58,62 %). Sedangkan penduduk dengan jumlah golongan usia terkecil adalah 

balita (0 - 5 tahun) sebanyak 679 orang (5,13 %). 

4.1.3.2. Mata Pencaharian 

Mata pencaharian tiap penduduk akan menentukan besarnya pendapatan 

yang diperoleh masing-masing individu yang akan berpengaruh dalam menjalankan 
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aktifitasnya sehari-hari. Pendapatan tersebut yang nantinya akan digunakan untuk 

konsumsi rumah tangga, memulai usaha baru ataupun pengembangan usaha yang 

sudah ada, dan juga tabungan. Klasifikasi mata pencaharian menurut usaha 

ditunjukkan pada tabel 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Mata Pencaharian Jumlah 

Petani Pemilik Tanah 18 orang 

Petani Penggarap Tanah 43 orang 

Buruh Tani 457 orang 

Pengusaha Sedang / Besar 42 orang 

Pengrajin / Industri Kecil 47 orang 

Buruh Industri 243 orang 

Buruh Bangunan 158 orang 

Pedagang 205 orang 

Pengangkutan 123 orang 

PNS (Pegawai Negeri Sipil) 521 orang 

Anggota TNI 47 orang 

Pensiunan PNS / TNI 108 orang 

Peternak 35 orang 

  

Jumlah 2.047 orang 

  Sumber : Monografi Kelurahan Tlogomas 2010 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk terbanyak 

adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan petani yang hanya terpaut sedikit. Jumlah 

PNS sebanyak 521 orang (25,45 %), disusul Petani (Petani Pemilik Tanah, Petani 

Penggarap Sawah, dan Buruh Tani) sebanyak 518 orang (25,3 %). Sedangkan 

jumlah mata pencaharian penduduk paling sedikit adalah Peternak yang hanya 

berjumlah 35 orang (1,71 %).  
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4.1.3.3. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan akan menentukan intelektual setiap individu. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, maka semakin tinggi tingkat intelektual dan 

wawasan yang dimiliki, dan juga sebaliknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan juga 

dapat menentukan jenis pekerjaan yang dapat ia kerjakan. Berikut ini adalah 

klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan di Kelurahan Tlogomas : 

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

Belum Sekolah 1.980 orang 

Tidak Tamat SD / Sederajat 350 orang 

Tamat SD / Sederajat 4.170 orang 

Tamat SLTP / Sederajat 1.940 orang 

Tamat SMU / Sederajat 3.550 orang 

Tamat Akademi / Sederajat 370 orang 

Tamat Perguruan Tinggi / Sederajat 2.830 orang 

Buta Huruf 98 orang 

  

Jumlah 15.288 orang 

 Sumber : Monografi Kelurahan Tlogomas 2010 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk menurut tingkat 

pendidikan di Kelurahan Tlogomas mayoritas adalah lulusan SD atau sederajat 

sebanyak 4.170 orang, disusul lulusan SMU atau sederajat sebanyak 3.550 orang. 

Sedangkan jumlah lulusan terkecil adalah tidak / belum tamat SD atau sederajat 

sebanyak 350 orang, dan buta huruf sebanyak 98 orang. 

 
4.2. Gambaran PNPM Mandiri di Kelurahan Tlogomas 

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program pemerintah yang 

memberikan bantuan berupa pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin. Program 
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tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri. Menurut Eko, 

pemberdayaan adalah sebuah gerakan perlawanan pembangunan alternatif 

terhadap hegemoni developmentalisme (teori modernisasi). Jadi pemberdayaan 

adalah suatu cara melakukan pembangunan melalui penduduknya, bukan secara 

fisik seperti pembangunan gedung dan ekonomi, akan tetapi melalui peningkatan 

kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).  

Menurut BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Masyarakat) Malang, PNPM Mandiri di kelurahan Tlogomas merupakan salah satu 

yang terbaik di Jawa Timur. PNPM tersebut dinaungi oleh suatu badan yang 

bernama BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), yang bertugas untuk mengatur 

jalannya program PNPM Mandiri di kelurahan Tlogomas. Letak BKM tersebut berada 

di sebelah kantor kelurahan Tlogomas, akan tetapi masih dalam satu area. 

Bantuan PNPM diberikan kepada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) 

melalui BKM. KSM adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh para penerima dana 

bantuan PNPM, yang anggotanya minimal sebanyak 3 orang. KSM terdiri dari ketua 

dan anggota, yang bertanggung jawab langsung kepada BKM. Sedangkan BKM 

adalah suatu badan yang berada pada masing-masing kelurahan, yang tugasnya 

adalah sebagai wadah untuk memperlancar berlangsungnya PNPM Mandiri 

Perkotaan. 

Pada kelurahan Tlogomas sendiri juga terdapat perangkat seperti yang 

dikemukakan di atas. Sebagaimana instansi lainnya, BKM juga mempunyai 

perangkat-perangkat yang terdiri atas ketua, sekretariat, dan staf-stafnya. BKM 

Kelurahan Tlogomas diketuai oleh pak Irfan Dahlan yang notabene juga dosen di 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Berikut ini gambar mengenai struktur 

organisasi BKM : 
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan : 

BKM : Pimpinan kolektif 9-13 orang yang bersama 

masyarakat bertugas menyusun kebijakan dalam 

rangka penanggulangan kemiskinan 

Sekretariat : Petugas yang diangkat oleh BKM yang bertugas 

mengelola administrasi organisasi dan keuangan 

BKM 

Pengawas : Anggota masyarakat yang diangkat BKM dan 

memiliki kemampuan untuk bertugas mengawasi 

kegiatan UPK, UPL, dan UPS 

Unit Pengelola Keuangan : Unit kerja yang diangkat oleh BKM untuk melakukan 

tugas mengelola kegiatan Pinjaman Bergulir 

Unit Pengelola Lingkungan : Unit kerja yang diangkat oleh BKM untuk melakukan 

tugas mengelola kegiatan-kegiatan infrastruktur / 

lingkungan 
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Unit Pengelola Sosial : Unit kerja yang diangkat oleh BKM untuk melakukan 

tugas mengelola kegiatan-kegiatan sosial  

Pada BKM kelurahan Tlogomas juga terdapat 3 jenis bantuan yang diberikan 

kepada masyarakat, yaitu bantuan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Bantuan 

tersebut berupa perbaikan / pembangunan infrastruktur (Lingkungan), pemberian 

penyuluhan ataupun pelatihan kerja (sosial), serta pinjaman bergulir (ekonomi). 

Penelitian ini hanya terbatas pada bantuan berupa pinjaman bergulir (ekonomi). 

Pemberian pinjaman bergulir merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat miskin agar bisa terlepas dari kemiskinan.  

BKM kelurahan Tlogomas juga mempunyai sistem  yang sama dengan PNPM 

pada umumnya. Sistem tersebut di antaranya adalah penerapan tanggung renteng, 

yaitu tiap KSM yang terdiri atas para peminjam diwajibkan untuk menalangi atau 

membantu pembayaran apabila ada salah satu anggota dalam KSM tersebut yang 

tidak mampu melunasi pinjaman sampai berakhirnya jangka waktu pinjaman. Sistem 

ini digunakan agar para para penerima dana memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

dana yang mereka pinjam sehingga mereka dapat mengembalikan dana tersebut 

tepat waktu, serta menanamkan rasa gotong royong, dimana ketika salah satu 

anggota mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman pada tanggal yang telah 

ditentukan, anggota yang lain diharapkan bisa membantu. 

Selain itu, para penerima dana diberikan jangka waktu paling lama 1,5 tahun 

(18 bulan) untuk mengangsur pinjaman mereka tiap bulan, atau dapat dikatakan 

mengangsur 18 kali selama masa pinjaman. Ternyata yang menarik di sini dan 

berbeda dari lembaga kredit lainnya adalah sebagai program pemerintah, peminjam 

atau penerima dana bantuan PNPM Mandiri tidak dikenakan jaminan atau agunan. 

Penerima dana dapat menerima pinjaman dari BKM hanya dengan berbekal KTP 
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(Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), dan proposal usaha masing-masing 

KSM. Akan tetapi sebelum dana turun, pihak BKM Tlogomas terlebih dahulu 

mensurvei dahulu usaha yang akan mendapatkan kucuran dana. Dari survei 

tersebut dapat ditentukan besarnya nominal pinjaman yang bisa didapat peminjam. 

Dalam buku panduan pinjaman bergulir, jumlah minimal anggota dalam suatu 

KSM adalah sebanyak 5 orang. Akan tetapi pada aplikasi di BKM kelurahan 

Tlogomas, ternyata minimal anggota diperbolehkan sebanyak 3 orang. Dengan 

adanya pengurangan jumlah minimal anggota tersebut, tentunya akan lebih 

mempermudah masyarakat yang ingin mengajukan dana bantuan, sehingga mereka 

tidak perlu mencari anggota terlalu banyak. 

Ternyata pada responden yang diteliti secara acak, separuhnya adalah wanita. 

Menurut Kuncoro (2006: 122), dijelaskan bahwa beban kemiskinan paling besar 

terletak pada kelompok-kelompok tertentu. Kaum wanita pada umumnya merupakan 

pihak yang dirugikan. Dalam rumah tangga miskin, mereka sering merupakan pihak 

yang menanggung beban kerja yang lebih banyak daripada kaum pria. Oleh karena 

itu, salah satu tujuan dari pemberian pinjaman kepada para wanita adalah melatih 

mereka yang tergabung di dalamnya menjadi seorang wanita yang mandiri dan 

mampu mengembangkan kemampuan mereka pada usaha yang mereka jalani. 

Tujuan utama dari pemberian dana bantuan PNPM adalah peningkatan 

pendapatan masyarakat miskin, yang nantinya diharapkan akan mengurangi tingkat 

kemiskinan. Selain itu tujuan lainnya adalah penciptaan peluang usaha dan 

kesempatan kerja. Usaha yang ada nantinya diharapkan dapat berkembang dan 

dapat menciptakan lapangan kerja baru. Pemberian bantuan harus tepat sasaran 

pada masyarakat miskin, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka 

ke tingkat yang lebih baik. Hal-hal yang berkaitan dengan PNPM antara lain : 
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1. Pendapatan 

Menurut BPS (dalam Widi,2008: 14), pendapatan adalah penghasilan berupa 

uang yang sifatnya regular dan yang biasanya diterima sebagai balas jasa atau 

kontraprestasi yang meliputi pendapatan, yaitu : 

1.. Gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja lembur, dan kerja 

sampingan. 

2.. Diperoleh dari usaha sendiri yang meliputi hasil bersih usaha sendiri, komisi 

dari penjualan rumah tangga. 

3.. Diperoleh dari hasil investasi seperti bunga modal dan tanah. 

4.. Diperoleh dari keuntungan sosial yaitu keuntungan dari kerja sosial. 

Pengertian upah menurut peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang 

perlindungan upah, disebutkan bahwa upah adalah imbalan dari pengusaha 

terhadap buruh untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, 

ditetapkan dalam bentuk uang yang telah ditetapkan jumlahnya dalam persetujuan 

atau peraturan perundang-undangan yang dibayarkan atas suatu perjanjian kerja 

antara pengusaha dan buruh termasuk tunjangan baik untuk buruh itu atau 

keluarganya. 

Pendapatan berperan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pinjaman 

bergulir PNPM. Bila pendapatan dari penerima bantuan bergulir naik, maka dapat 

disimpulkan bahwa PNPM Mandiri Perkotaan sektor ekonomi berhasil. Sedangkan 

apabila pendapatan penerima dana bergulir tetap atau bahkan turun, maka dapat 

disimpulkan bahwa bantuan tersebut tidak berhasil, dan haruslah dicari apakah 

penyebab dari kegagalan program tersebut, salah satunya apakah dana yang 

dipinjamkan tersebut digunakan untuk alokasi yang benar (pengembangan usaha) 

atau tidak. 
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2. Kemiskinan 

Suatu rumah tangga dikatakan miskin jika konsumsinya tidak mencukupi 

kebutuhan minimum akan makanan dan non-makanan dalam arti bahwa 

pendapatan yang diperoleh anggota keluarga yang bekerja tidak cukup untuk 

dikonsumsi oleh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya (Basri,1995: 107 ; 

dalam Setiono,2002: 8). Jika tingkat pendapatan kecil, sedangkan jumlah jiwa yang 

harus ditanggung banyak, berarti sebagian besar porsi pendapatan adalah untuk 

konsumsi sedangkan porsi untuk ditabung kecil sekali bahkan tidak ada, akibatnya 

pembentukan modal pada rumah tangga miskin sangat rendah sehingga 

kesempatan untuk memperbaiki taraf kehidupan juga sangat terbatas. 

Sedangkan menurut  Pasandaran (1994, dalam Kusumo 2008), kemiskinan 

adalah profil kehidupan masyarakat yang menggambarkan ketidakmampuannya 

untuk hidup layak dan berpartisipasi dalam pembangunan yang sedang dan terus 

berjalan. Kemiskinan tersebut akan menghambat perkembangan dirinya, 

mempersulit masyarakat secara luas, dan dengan sendirinya menghambat 

pembangunan. Ketidakmampuan tersebut dapat diindikasikan melalui kurangnya 

kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu ataupun 

rumah tangga. Hal itu dipicu oleh kondisi ekonomi yang masih di bawah standar. 

Tujuan utama dari keberhasilan PNPM ini adalah mengentaskan kemiskinan 

yang berdasarkan pada kenaikan taraf hidup tiap-tiap Rumah Tangga (keluar dari 

garis kemiskinan) lewat indikator pendapatan. Apabila terjadi pengurangan jumlah 

masyarakat miskin, maka dapat dikatakan program pengentasan kemiskinan 

tersebut berhasil. 
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4.3. Deskripsi Responden 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai informasi yang berkaitan dengan 

responden. Deskripsi responden meliputi usia, tingkat pendidikan, dan juga jenis 

pekerjaan masing-masing individu. 

 
4.3.1. Usia 

Payaman J. Simanjuntak, 1998 (dalam Kurniawan, 2008: 60), mengatakan 

bahwa tingkat produktivitas mula-mula meningkat sesuai dengan pertambahan 

umur, kemudian menurun kembali menjelang usia pensiun atau umur tua. Jadi 

dalam hal ini usia juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

dan akhirnya pada kesejahteraan. Semakin tua usia seseorang, maka semakin 

menurun juga daya saing kerja dan kreativitas seseorang, sehingga menyebabkan 

produktivitas semakin menurun. 

Usia masing-masing responden dideskripsikan pada tabel 4.4 di bawah ini 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4 : Responden Menurut Usia 

Usia Jumlah 

21 - 30 tahun 1 orang 
31 - 40 tahun 10 orang 
41 - 50 tahun 16 orang 
51 - 60 tahun 3 orang 
  
Jumlah 30 orang 

  Sumber : Data Primer Diolah, 2010 

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penerima 

pinjaman adalah masyarakat usia produktif yang rata-rata berusia 31-50 tahun. Hal 

tersebut dinilai wajar karena pada usia tersebut dinilai termasuk dalam golongan 

usia kerja produktif. Penerima dana bantuan paling banyak adalah responden 
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dengan usia 41-50 tahun sebanyak 16 orang, dan urutan kedua adalah responden 

dengan usia 31-40 tahun. Usia tua, atau responden dengan usia 51-60 tahun 

sbanyak 3 orang. Sedangkan untuk responden dengan jumlah terkecil adalah 

responden dengan usia 21-30 tahun sebanyak 1 orang.  

4.3.2. Jenis Usaha 

Jenis Usaha adalah salah satu faktor yang paling menentukan tingkat 

kesejahteraan seseorang, dimana semakin baik dan strategis jenis usaha, maka 

semakin baik pula tingkat kesejahteraannya. Dari data yang didapat, beragam jenis 

usaha dijalani para responden, mulai dari usaha warung nasi, pracangan, hingga 

kios rokok mereka kembangkan. Sebelum dana bantuan PNPM diturunkan, pihak 

BKM melakukan survei terhadap para penerima bantuan, dan meneliti apakah jenis 

usaha yang mereka lakukan layak untuk mendapat bantuan atau tidak. Berikut tabel 

mengenai jenis usaha responden : 

Tabel 4.5 : Jenis Usaha Responden 

Jenis Usaha Jumlah 

Pracangan 6 orang 
Jual Makanan (Warung Nasi, 
Katering, dll) 

6 orang 

Jual Snack (Roti Pisang, 
Gorengan, Kue, dll) 

6 orang 

Jual Beli Barang Bekas 3 orang 
Laundry 2 orang 
Rental PS 1 orang 
Jual Besi Bangunan 1 orang 
Jual Kopi 1 orang 
Sopir 1 orang 
Studio Foto 1 orang 
Jual Beli Kambing 1 orang 
Jual Aksesoris 1 orang 
  
Jumlah 30 orang 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2010 
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Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jenis usaha yang dijalani oleh para 

responden sangatlah beragam. Sebanyak 30 responden memiliki usaha mereka 

masing-masing. Jenis usaha yang paling banyak dilakukan oleh responden adalah 

pracangan. Pemilik toko pracangan tercatat sebanyak 6 orang. Selain itu juga 

terdapat bermacam usaha seperti jual nasi goreng, jual nasi jagung, katering dan 

lain sebagainya. 

 
4.4. Analisis Program PNPM Mandiri 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil-hasil yang diperoleh setelah 

melakukan penelitian yang meliputi informasi program PNPM, kemudahan 

memperoleh kredit PNPM, besar pinjaman, alokasi pinjaman, dan pendapatan 

responden. 

4.4.1. Informasi Program PNPM 

PNPM merupakan lanjutan dari program pemerintah terdahulu yang bernama 

P2KP. P2KP mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti dana 

bantuan yang sebagian besar tidak kembali dan tidak digunakan untuk alokasi 

usaha (digunakan untuk konsumsi pribadi dan sebagainya). Pemerintah pada 

akhirnya memutuskan untuk melanjutkan program pengentasan kemiskinan karena 

dirasa masih perlu adanya program tersebut dan merubah P2KP menjadi PNPM 

setelah dilakukan pembenahan dalam sistemnya. 

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) di setiap kelurahan diberi 

kewenangan untuk mengatur jalannya PNPM, serta bertugas untuk 

mensosialisasikan dan bertanggung jawab terhadap berjalannya program tersebut. 

BKM memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem PNPM Mandiri, 
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agar ke depannya tidak terjadi permasalahan seperti hambatan yang kerapkali 

terjadi pada program P2KP. 

Untuk mengetahui bagaimana informasi tentang program pemerintah PNPM 

ini tersalurkan kepada mayoritas masyarakat Kelurahan Tlogomas ditunjukkan 

dengan tabel berikut : 

Tabel 4.6 : Sumber Informasi PNPM Mandiri 

Sumber Informasi Jumlah 

Media Massa / Elektronik - orang 
Pihak Kelurahan / BKM 22 orang 
Masyarakat Sekitar 6 orang 
Lain-lain 2 orang 
  
Jumlah 30 orang 

  Sumber : Data Primer Diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber informasi utama PNPM berasal 

dari pihak kelurahan / BKM yaitu sebanyak 22 orang. Sedangkan sumber informasi 

yang berasal dari masyarakat sekitar adalah sebanyak 6 orang. Sisanya, sumber 

informasi berasal dari pihak lain sebanyak 2 orang (forum PKK dan ketua RT. Media 

massa / elektronik ternyata kurang memberikan peran yang dominan dalam 

penyebaran informasi mengenai PNPM. 

Dari data yang didapat di atas, informasi mengenai program PNPM masih 

perlu ditingkatkan. Hal tersebut bertujuan agar semua lapisan masyarakat 

mengetahui adanya program PNPM, dan bagi yang membutuhkan dana bantuan 

bergulir dapat mengajukan langsung kepada tiap kelurahan. Permasalahan 

kemiskinan membutuhkan perhatian ekstra dari pihak yang terkait. Untuk itu, perlu 

diadakan sosialisasi lebih giat dari pihak pemerintah dan juga pihak kelurahan agar 

program PNPM dapat menjangkau wilayah yang lebih besar lagi. 
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4.4.2. Alasan Responden Mengambil Program PNPM 

Alasan utama responden mengambil PNPM Mandiri adalah sebagai 

tambahan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Selain syarat yang 

terbilang cukup ringan, yaitu berupa KTP, Kartu Keluarga, dan Proposal, para 

peminjam juga tidak dikenai jaminan, dan hal itulah terutama yang membuat para 

responden lebih memilih PNPM daripada program dana bergulir lainnya. Bunga 

yang dikenakan juga dinilai dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu 

sebesar 1,5 % per bulan. 

PNPM dapat dikatakan lebih unggul dalam hal tidak adanya jaminan 

daripada program lainnya. Akan tetapi, salah satu kekurangan dari PNPM sendiri 

adalah dana yang diberikan cukup terbatas sebesar usaha yang mereka jalani, dan 

bila ada anggota dari suatu kelompok yang tidak bisa atau bahkan tidak mau 

membayar pinjaman, anggota lainnya yang harus bertanggung jawab untuk 

menutupi pinjaman yang macet. Hal tersebut juga mengandung sisi positif agar 

suatu kelompok memiliki tanggung jawab terhadap pinjaman mereka, dan dapat 

menjadi pelajaran untuk berhati-hati dalam memilih anggota apabila sampai ada 

anggota yang tidak mau membayar. 

4.4.3 Kemudahan Memperoleh Kredit PNPM 

Sebagai suatu program pemerintah, yang khususnya bergerak pada bidang 

pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sebaiknya syarat-syarat 

yang diberlakukan kepada penerima dana bantuan khususnya syarat administrasi 

cukup mudah untuk diakses. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang merasa perlu 

untuk melakukan pinjaman tidak merasa kesulitan dalam prosesnya, sehingga 

mereka bersemangat untuk mengembangkan usaha yang nantinya dapat 

meningkatkan kondisi perekonomian mereka masing-masing. 
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Berikut ini data mengenai persepsi kemudahan akses memperoleh kredit 

PNPM yang didapat dari responden : 

Tabel 4.7 : Kemudahan Akses Memperoleh Kredit PNPM 

Persepsi 
Responden Jumlah 

Mudah 27 orang 
Sulit 3 orang 
  
Jumlah 30 orang 

  Sumber : Data Primer Diolah, 2010 

Dari data di atas, diketahui bahwa persepsi responden mengenai akses 

memperoleh kredit PNPM dapat disimpulkan cukup mudah. Sebanyak 27 responden 

menyatakan akses memperoleh kredit terbilang tidak sulit. Persepsi para responden 

yang secara dominan menyimpulkan bahwa akses kredit PNPM cukup mudah, 

membuktikan bahwa sistem yang digunakan oleh PNPM dapat dikatakan sudah 

cukup baik. Dengan mudahnya akses kredit tersebut, tentunya akan sangat 

membantu para responden dalam mengajukan kredit. Selain itu, kemudahan akses 

akan merangsang warga lainnya yang sekiranya memerlukan kredit PNPM untuk 

mengembangkan usaha mereka, yang nantinya akan meningkatkan pendapatan 

mereka,  yang berujung pada pengentasan kemiskinan. 

Jangka waktu untuk cairnya suatu pinjaman pada kelurahan Tlogomas 

rmembutuhkan waktu sampai satu bulan bulan. Bila dibandingkan dengan pinjaman 

di lembaga lainnya, PNPM sendiri tergolong lama dalam hal pencairan dana. Hal itu 

terjadi karena banyaknya pengajuan dari warga yang ingin mendapatkan pinjaman 

bantuan PNPM. Pada lembaga lain proses pencairan dana hanya membutuhkan 

hitungan hari dari pengajuan apabila lancar. Namun keunggulan PNPM sendiri 

berada pada tidak adanya jaminan yang diberikan kepada anggotanya, sehingga 
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para pemilik usaha lebih memilih dana bantuan PNPM untuk mengembangkan 

usahanya. 

4.4.4. Pendapatan Sebelum Mendapat Bantuan PNPM 

Menurut Yustika (2005: 27), Pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata 

diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga ditekankan 

pada peningkatan pemerataan pendapatan, yang pada gilirannya diharapkan dapat 

mengurangi kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan mengentaskan 

kemiskinan. Dari pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan 

sangatlah erat kaitannya dengan pemerataan pendapatan. 

Bantuan yang diberikan oleh PNPM nantinya akan mempengaruhi 

pendapatan responden. Bantuan tersebut yang berupa pinjaman diberikan kepada 

anggota PNPM yang ingin mengembangkan usaha mereka, atau biasa juga disebut 

penerima bantuan pada sektor ekonomi. Para responden mendapatkan dana 

pinjaman dari BKM, yang diberikan untuk mengembangkan usaha mereka, dengan 

harapan nantinya akan meningkatkan pendapatan, sehingga taraf hidup mereka 

juga akan naik. 

Berikut ini data mengenai pendapatan responden sebelum mendapatkan 

dana bantuan PNPM : 

 Tabel 4.8 : Pendapatan Responden Sebelum Mendapat  
 Bantuan PNPM 

Besar Pendapatan Jumlah 

Rp. 0 – Rp. 500.000 9 orang 
Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000 15 orang 
Rp. 1.000.001 – Rp. 1.500.000 6 orang 
  
Jumlah 30 orang 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2010 
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Besar pendapatan responden sebelum mendapat bantuan PNPM terbagi 

menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian terendah dengan skala 

pendapatan Rp. 0 – Rp. 500.000 sebanyak 9 orang (30 %). Bagian kedua dengan 

skala pendapatan Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000 sebanyak 15 orang (50 %). Bagian 

kedua adalah bagian dengan jumlah responden terbanyak, atau dengan kata lain 

pendapatan responden mayoritas berada pada skala tersebut. Sedangkan bagian 

ketiga atau juga bagian tertinggi dengan skala pendapatan sebesar Rp. 1.000.001 – 

Rp. 1.500.000 sebanyak 6 orang (20 %). Dari tabel tersebut dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas responden sebelum mendapatkan dana bantuan, pendapatannya 

masih di bawah Rp. 1.000.000,-. 

Beberapa responden juga menjelaskan bahwa sebelum mendapatkan dana 

bantuan PNPM, pendapatan mereka terbilang masih kurang untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari. Bahkan selama ini, untuk mencukupinya, mereka harus 

meminjam pada kerabat-kerabat mereka. Penyebabnya adalah skala usaha yang 

mereka miliki masih tergolong kecil dan tidak mempunyai pekerjaan lain selain 

usaha tersebut. 

4.4.5. Besar Pinjaman dan Alokasi Pinjaman PNPM 

Besarnya pinjaman yang diberikan kepada tiap responden berbeda-beda, 

tergantung dari nominal yang mereka minta. Besar pinjaman itu juga dapat berubah 

setelah adanya survei mengenai kelayakan usaha tiap responden. Mayoritas 

pinjaman yang diajukan tidak berkurang secara drastis dalam realisasi pinjaman 

yang diberikan oleh PNPM. Kebanyakan hanya mengalami pembulatan nominal, 

akan tetapi beberapa usulan juga ada yang dikurangi nominalnya karena kurang 

sesuai dengan besarnya usaha mereka. Besar pinjaman pada awal pengajuan 

sangat tergantung pada skala usaha atau besar usaha yang dijalani. Setelahnya, 
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untuk pengajuan periode berikutnya, anggota bisa mendapat pinjaman lebih besar 

dari sebelumnya. Akan tetapi, untuk satu periode, pinjaman maksimal yang bisa 

didapat anggota adalah sebesar Rp. 5.000.000,-. 

Survei dilakukan oleh pihak BKM dengan tujuan agar tidak adanya 

penyalahgunaan alokasi dana. Misalnya seperti usaha salah satu responden yang 

tidak terlalu besar, akan tetapi dana yang diajukan menurut pihak survei masih di 

atas dana yang diperlukan, maka pihak BKM berhak untuk memotong besarnya 

pinjaman tersebut. Tujuannya di sini agar dana tidak digunakan untuk alokasi 

konsumsi, seperti yang kerapkali terjadi pada program pendahulu, P2KP, karena 

pada P2KP banyak dana yang tidak digunakan pada alokasi yang semestinya, yang 

kebanyakan dana tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk 

pengembangan usaha mereka. 

Berikut ini data besarnya pinjaman responden dan alokasi masing masing 

responden :  

Tabel 4.9 : Besar Pinjaman Responden 

Jenis Usaha Besar 
Pinjaman 

Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 6 orang 
Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000 12 orang 
Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000 4 orang 
Rp. 3.000.001 – Rp. 4.000.000 1 orang 
Rp. 4.000.001 – Rp. 5.000.000 7 orang 
  
Jumlah 30 orang 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2010 

Dapat dilihat dari tabel di atas, besar pinjaman yang didapat dari responden 

di lapangan yang terbanyak adalah responden yang mendapat pinjaman Rp. 

1.000.001 – Rp. 2.000.000 sebanyak 12 orang (40 %). Selanjutnya skala pinjaman 
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terbesar Rp. 4.000.001 – Rp. 5.000.000 sebanyak 7 orang (23,3 %). Sedangkan 

skala terkecil adalah Rp. 3.000.001 – Rp. 4.000.000 sebanyak 1 orang (3,3 %). 

Besar pinjaman sangat bervariasi tergantung dari beberapa faktor seperti 

skala usaha dan lamanya responden menjadi anggota PNPM. Semakin besar skala 

usaha yang dimiliki, maka semakin besar pula pinjaman yang akan didapat. 

Misalnya antara 2 toko pracangan yang menjual barang dagangan hampir sama, 

namun berbeda pada segi skala besar usaha dan luas bangunan, maka toko 

pracangan yang lebih besar akan mendapatkan dana bantuan lebih besar. Begitu 

juga terjadi pada faktor lama responden menjadi anggota dari PNPM. Anggota lama 

akan mendapatkan bantuan lebih besar daripada anggota baru, meskipun skala 

usaha yang mereka miliki sama besarnya. 

Sebagian responden masih ada yang mengeluhkan bahwa pinjaman yang 

mereka dapat terlalu kecil nominalnya. Akan tetapi bila melihat pertimbangan skala 

usaha yang dimiliki responden, dana yang dikeluarkan oleh pihak BKM dinilai cukup 

tepat sasaran, karena pihak BKM mempunyai tujuan supaya dana pinjaman tidak 

digunakan untuk alokasi lain di luar pengembangan usaha, oleh karena itu sebelum 

dana turun, BKM terlebih dahulu melakukan survei di lapangan. 

Pada praktek di lapangan, ternyata masih terdapat responden yang 

menggunakan dana pinjaman bukan sepenuhnya untuk usaha, namun sebagian 

masih digunakan untuk konsumsi. Hal itu disebabkan dalam kesehariannya, 

sebagian responden masih memerlukan dana untuk mencukupi kebutuhan mereka 

masing-masing. Terkadang ada keperluan mendesak yang mengharuskan mereka 

untuk mengeluarkan dana lebih, yang pada akhirnya diambil dari pinjaman PNPM. 

Selain itu juga ada pendapat dari beberapa responden, yang menyatakan bahwa 

dana pinjaman yang mereka tidak mungkin digunakan dalam satu waktu, karena 
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usaha yang mereka miliki adalah usaha harian seperti warung nasi, sehingga sisa 

uang digunakan untuk alokasi lainnya. Namun dari dana pinjaman yang didapat, 

masih diprioritaskan untuk pengembangan usaha mereka masing-masing. 

4.4.6.  Pembayaran Angsuran PNPM 

Pembayaran angsuran PNPM Mandiri dilakukan setiap bulan. Mayoritas 

responden tidak memiliki kendala untuk membayar angsuran yang disertai dengan 

bunga. Salah satu penyebabnya karena bunga yang dikenakan oleh pihak BKM 

dapat dikatakan cukup kecil, yaitu sebesar 1,5 % per bulan. Namun sebagian 

responden juga ada yang mengeluh bunga dari PNPM dinilai masih terlalu besar. 

Hal tersebut tergantung persepsi dari reponden saja, karena bila dibandingkan 

dengan program dana bergulir lainnya, bunga PNPM masih tergolong kecil, dan 

mempunyai keunggulan dari sisi tidak adanya agunan atau jaminan.  

Pembayaran angsuran dapat diwakilkan oleh salah satu anggota KSM, dan 

tidak diwajibkan setiap anggota secara individu harus hadir setiap bulan saat 

pembayaran angsuran, karena yang menjadi prioritas adalah pembayaran angsuran 

tidak sampai terlambat. Apabila terlambat pun sanksi yang dikenakan dapat 

dikatakan cukup ringan. Mereka masih mendapatkan toleransi apabila terlambat 

tidak terlalu lama dan hanya mendapatkan peringatan dari pihak BKM. Namun 

apabila salah satu KSM tidak membayar angsuran dalam jangka waktu yang cukup 

lama, mereka akan dipersulit dalam pinjaman berikutnya, dan bahkan satu RT 

(Rukun Tetangga) akan terkena dampaknya berupa pengajuan di RT tersebut 

dipersulit, sehingga dana bantuan bagi warga di dalam RT tersebut akan sulit 

cairnya, karena RT tersebut dinilai termasuk dalam kategori blacklist atau 

bermasalah. 
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4.4.7. Omset Penjualan setelah mendapat PNPM 

Omset penjualan dari masing-masing usaha bervariasi tergantung dari usaha 

yang mereka jalani. Semakin besar suatu usaha responden, maka semakin besar 

pula omset usaha yang mereka dapat. Selain itu, jumlah bantuan yang mereka 

dapatkan juga tergantung dari survei dari pihak BKM, di mana semakin besar 

pinjaman yang mereka dapatkan, semakin besar pula kesempatan mereka untuk 

semakin mengembangkan usaha mereka, yang nantinya juga akan meningkatkan 

omset penjualan dan laba usaha mereka setiap bulannya. 

Omset usaha merupakan pendapatan kotor dari masing-masing responden 

sebelum dikurangi oleh kebutuhan lainnya. Kenaikan omset usaha sangan 

tergantung dari besarnya modal dan jenis usaha yang mereka miliki. Semakin besar 

modal dan jenis usaha, maka semakin besar pula omset yang akan mereka dapat 

apabila mereka mengembangkan usaha. Selain itu, lokasi yang strategis juga sangat 

mempengaruhi preferensi konsumen. Dari penelitian yang didapat dari mayoritas 

responden, lokasi usaha yang strategis sangat mempengaruhi perkembangan usaha 

mereka. Usaha yang berlokasi pada pusat kerumunan orang ternyata mampu 

menarik konsumen lebih banyak, seperti usaha yang lokasinya berada pada area 

kampus, mampu berkembang dengan pesat apabila dibandingkan dengan usaha 

yang berada jauh dari kampus, karena area kampus merupakan salah satu tempat 

berkumpulnya konsumen. 

Berikut ini tabel mengenai kenaikan omset reponden : 
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Tabel 4.10 : Kenaikan Omset Responden 

Jenis Usaha Kenaikan 
Omset 

0 – 25 % 3 orang 
26 – 50 % 17 orang 
51 – 75 % 5 orang 
76 – 100 % 3 orang 
> 100 % 2 orang 

  
Jumlah 30 orang 

.Sumber : Data Primer Diolah, 2010 

Kenaikan omset responden sangatlah beragam. Usaha yang mengalami 

peningkatan omset secara drastis atau lebih dari 100 % dari tabel di atas hanya 

sebanyak 2 responden. Kenaikan omset mereka yang drastis didukung oleh lokasi 

usaha mereka yang strategis, yaitu berada pada area kampus Unisma, yang 

merupakan tempat berkumpulnya konsumen. Selain itu, usaha yang mereka jalani 

adalah usaha makanan, yaitu warung lalapan dan nasi jagung, sehingga perputaran 

usaha mereka cepat. Selain itu juga ada usaha yang omsetnya meningkat sebesar 

100 %, yaitu laundry dan penjual nasi goreng. Kenaikan omset usaha laundry 

didasari oleh lokasi yang strategis juga, dan dana pinjaman PNPM digunakan untuk 

membeli mesin cuci yang memudahkan aktivitas usaha responden. Usaha nasi 

goreng juga mengalami peningkatan usaha sebesar 100 % karena melakukan 

ekspansi usaha, dana pinjaman PNPM digunakan untuk membeli gerobak, sehingga 

omset penjualan meningkat dua kali lipat. Sedangkan usaha lainnya mengalami 

peningkatan omset di bawah 100 %. Peningkatan yang di bawah 100 % tersebut 

disebabkan berbagai hal, yang di antaranya besarnya pinjaman yang kecil, skala 

usaha yang kecil, dan lokasi yang kurang strategis. Bahkan di antara responden 

tidak sedikit yang menggunakan alokasi dana pinjaman mereka untuk konsumsi, 
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sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha digunakan 

untuk kepentingan lain, yang menyebabkan pengembangan usaha tidak dapat 

dilakukan secara maksimal atau efisien. 

4.4.8. Pendapatan Responden Sesudah mendapat PNPM 

Pendapatan responden sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan PNPM 

tentunya berbeda. Sesudah mendapatkan bantuan PNPM, pendapatan responden 

meningkat tergantung dari jenis usaha yang mereka jalani. Semakin besar usaha 

yang mereka jalani, semakin besar pula pendapatan yang akan mereka peroleh. 

Bahkan bebearapa dari responden menggunakan dana bantuan tersebut untuk 

melakukan ekspansi usaha, atau juga dapat disebut membuka cabang dari usaha 

awal mereka yang menghasilkan pendapatan mereka lebih besar lagi. Dari 

penelitian di lapangan, ternyata terjadi peningkatan pendapatan seluruh responden 

yang diteliti. 

Berikut ini data pendapatan responden sesudah menerima bantuan PNPM : 

 Tabel 4.11 :  Pendapatan Responden Sesudah Menerima  
  Bantuan PNPM 
 

Besar Pendapatan Jumlah 

Rp. 0 – Rp. 500.000 2 orang 
Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000 10 orang 
Rp. 1.000.001 – Rp. 1.500.000 6 orang 
Rp. 1.500.001 – Rp. 2.000.000 11 orang 
Rp. 2.000.001 – Rp. 2.500.000 - orang 
Rp. 2.500.001 – Rp. 3.000.000 1 orang 
  
Jumlah 30 orang 

Sumber : Data Primer Diolah, 2010 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan masyarakat setelah 

memperoleh dana bantuan PNPM meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut 

bervariasi. Ada yang meningkat secara drastis, namun ada juga yang meningkat 
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tidak terlalu banyak. Setelah menerima bantuan, dari responden yang diteliti 11 

orang pendapatannya berkisar di antara Rp. 1.500.001 – Rp. 2.000.000, sedangkan 

10 orang masih di antara Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000. Pada skala pendapatan 

terbesar yaitu di antara Rp. 2.500.001 – Rp. 3.000.000 hanya 1 orang saja. 

4.4.9.  Efektifitas Program PNPM terhadap Pengentasan Kemiskinan 

 PNPM Mandiri adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan 

mengentaskan kemiskinan dan dibentuk sejak akhir tahun 2007. PNPM sendiri 

merupakan lanjutan dari program pemerintah terdahulu yang bernama P2KP. P2KP 

mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti dana bantuan yang 

sebagian besar tidak kembali dan tidak digunakan untuk alokasi usaha (digunakan 

untuk konsumsi pribadi dan sebagainya). Pemerintah pada akhirnya memutuskan 

untuk melanjutkan program pengentasan kemiskinan karena dirasa masih perlu 

adanya program tersebut dan merubah P2KP menjadi PNPM setelah dilakukan 

pembenahan dalam sistemnya. 

Bila mengacu pada hasil penelitian di atas, pendapatan responden sebelum 

dan sesudah memperoleh dana bantuan PNPM Mandiri, dapat disimpulkan terjadi 

kenaikan pendapatan. Dengan berdasar pada peningkatan pendapatan tersebut, 

maka lebih lanjut akan dilakukan analisis mengenai tingkat efektifitas kemiskinan 

pada Kelurahan Tlogomas yang berdasar pada garis tingkat kemiskinan. Menurut 

Suyatno, garis kemiskinan adalah salah satu ukuran atau batas dipisahkannya 

masyarakat miskin dan non-miskin. BPS sendiri menentukan tingkat garis 

kemiskinan yang dilandasi oleh garis kemiskinan yang ditentukan oleh World Bank 

pada tahun 2006, yaitu sebesar 1 $ - 2 $ PPP (Purchasing Power Parity) atau 

kemampuan daya beli per orang per hari, dengan acuan 1 $ untuk penduduk sangat 

miskin, dan 2 $ untuk penduduk miskin tingkat menengah. BPS lalu menentukan 



� �

tingkat garis kemiskinan sebesar 1,55 $ PPP per orang per hari ( dengan asumsi 

1,55 $ = Rp. 5.066,57,-), sehingga garis kemiskinan nasional pada tahun 2006 

ditetapkan oleh BPS sebesar Rp. 151.997,- per orang per bulan.  

Pada tahun 2009 BPS, menetapkan standar baru garis kemiskinan. Pada 

provinsi Jawa Timur sendiri, tingkat garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp. 

213.383 di perkotaan dan Rp. 185.879 di pedesaan per orang per bulan. Dengan 

mengacu pada tingkat garis kemiskinan perkotaan di Jawa Timur, yaitu sebesar Rp. 

213.383,- per orang per bulan, berikut data mengenai pendapatan responden 

sebelum dan sesudah mendapatkan dana bantuan PNPM dibandingkan garis 

kemiskinan : 

Tabel 4.12 : Tingkat Efektifitas PNPM Terhadap Pendapatan 

 Di Bawah Garis 
Kemiskinan 

Di Atas Garis 
Kemiskinan Jumlah 

Sebelum 16 orang 14 orang 30 orang 
Sesudah 10 orang 20 orang 30 orang 

    Sumber : Data Primer Diolah, 2010 

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa tingkat kemiskinan berdasarkan 

perbandingan pendapatan dan garis kemiskinan menurut BPS jumlahnya menurun. 

Sebelum mendapatkan bantuan dana PNPM untuk pengembangan usaha, jumlah 

responden yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 16 orang, dan yang 

berada di atas garis kemiskinan sebanyak 14 orang. Sedangkan sesudah 

mendapatkan dana bantuan PNPM, jumlah responden yang berada di bawah garis 

kemiskinan turun menjadi 10 orang, yang berada di atas garis kemiskinan meningkat 

menjadi 20 orang.  
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4.5.  Uji Statistik 

 Uji statistik digunakan untuk mengetahui adanya perubahan atau perbedaan 

pendapatan sesudah dan sebelum mendapatkan pinjaman PNPM, hal tersebut bisa 

diketahui dengan melakukan uji Wilcoxon atau uji beda melalui software SPSS 16. 

Sedangkan untuk mengetahui adanya hubungan antara besarnya pinjaman PNPM 

terhadap besarnya selisih (perubahan) pendapatan yaitu dengan melakukan uji 

korelasi. 

4.5.1. Uji Beda (uji Wilcoxon) 

 Dalam uji beda (uji Wilcoxon) yaitu untuk mengetahui adanya perubahan 

pendapatan sesudah dan sebelum menerima pinjaman PNPM, peneliti 

menggunakan uji wilcoxon (two samples related test). Uji tersebut digunakan untuk 

melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam pendapatan responden 

sebelum dan sesudah mendapatkan dana bantuan. Berikut ini hasil uji Wilcoxon 

melalui program SPSS 16 : 

Tabel 4.13 : Uji Wilcoxon Pendapatan Sebelum dan Sesudah PNPM 

Test Statisticsb 

 Pendapatan sesudah 

mendapat pinjaman PNPM - 

Pendapatan sebelum 

mendapat pinjaman PNPM 

 Z -4.788a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
 Untuk pengujian hipotesis digunakan taraf signifikasi 5% (α=0,05) dengan arah 

pengujian dua arah. Kriteria pengujian: 
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Ho diterima apabila   0,05 

Dan Ho ditolak atau H1 diterima apabila  < 0,05 

Rumusan hipotesa : 

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan  sebelum dan sesudah 

mendapatkan bantuan modal. 

H1 : Ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah 

mendapatkan bantuan modal. 

Berdasarkan hasil pengujian dengan Uji Wilcoxon di atas, didapatkan nilai Z 

hitung sebesar -4,788. Sesuai dengan kriteria pengujian, dimana Ho diterima bila Z  

0,05 dan H1 diterima apabila Z hitung < 0,05.. Sehingga dapat diambil keputusan 

menerima H1 dan menolak H0. Jadi, dalam pengujian ini dapat diambil kesimpulan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan sebelum dan setelah 

menerima pinjaman PNPM, yang berarti  pinjaman PNPM efektif terhadap 

peningkatan pendapatan. 

 Berdasarkan hasil pengujian, dimana program pinjaman PNPM efektif dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat, terdapat berbagai alasan yang 

menyebabkannya. Hasil penelitian yaitu dengan menggunakan kuisioner, 

kebanyakan dana PNPM yang dipinjam digunakan untuk menambah modal usaha. 

Dengan bertambahnya skala modal, peminjam dapat memperbesar omset 

penjualannya dan melakukan ekspansi (menambah cabang usaha) di daerah 

sekitarnya. Faktor lain yang mendukung keefektifan pinjaman PNPM di daerah 

sekitar Tlogomas adalah karena besarnya tingkat konsumtif masyarakat didaerah 

tersebut. Hal itu tidak lain dikarenakan banyaknya mahasiswa atau pelajar yang 

bertempat tinggal sementara di sana.  
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4.5.2. Uji Korelasi 

 Tabel 4.14 :  Hasil Uji Korelasi Antara Selisih Pendapatan  
 dan Besar Pinjaman 

Correlations 

  SelisihPendapatan Besarpinjaman 

SelisihPendapatan Pearson Correlation 1 -.113 

Sig. (2-tailed)  .553 

N 30 30 

Besarpinjaman Pearson Correlation -.113 1 

Sig. (2-tailed) .553  

N 30 30 

 
 Dalam uji korelasi Bivariate Pearson di atas dengan nilai korelasi sebesar -

0,113, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara selisih pendapatan dan besar 

pinjaman berhubungan rendah dan negatif. Rendahnya nilai korelasi tersebut, 

mengindikasikan bahwa variabel selisih pendapatan dan besar pinjaman mempunyai 

hubungan yang sangat lemah. Perubahan nilai besar pinjaman tidak selalu 

menyebabkan perubahan pendapatan secara secara sebanding. Sedangkan nilai 

negatif mengindikasikan bahwa besarnya pinjaman berlawanan arah dengan selisih 

pendapatan. Pinjaman yang lebih besar tidak selalu menyebabkan kenaikan selisih 

pendapatan yang sebanding. Misalnya antara pinjaman yang lebih kecil dengan 

pinjaman yang lebih besar, selisih pendapatannya tidak selalu sebanding. Bahkan 

pada hasil penelitian, terdapat responden dengan besar pinjaman yang besar, akan 

tetapi kenaikan selisih pendapatan tergolong kecil. Misalnya responden yang 

mempunyai usaha jualan kopi, dengan besar pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,-, 

kenaikan selisih pendapatannya sebesar Rp. 200.000,-.Sedangkan usaha studio 

foto, walaupun menerima pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,-, kenaikan 
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pendapatannya juga sebesar Rp. 200.000,-. Hal tersebut terjadi karena dana 

bantuan tidak digunakan sepenuhnya untuk pengembangan usaha, akan tetapi juga 

digunakan untuk alokasi konsumsi. 

 
4.6. Pengaruh PNPM Mandiri Terhadap Pendapatan Masyarakat 

 Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, pendapatan usaha masyarakat 

Tlogomas yang di sini khususnya adalah responden ternyata seluruhnya mengalami 

peningkatan. Sebanyak 30 responden dengan bermacam-macam usaha yang 

mereka miliki ternyata mampu mengembangkan usahanya setelah mendapatkan 

dana bantuan PNPM. Berikut data mengenai pendapatan sebelum dan sesudah 

mendapat bantuan : 

 Tabel 4.10 :  Pendapatan Responden Sebelum dan  
  Sesudah Menerima Bantuan 

Sebelum Sesudah 

Rp. 1.000.000,- Rp. 1.400.000,- 
Rp. 700.000,- Rp. 1.500.000,- 
Rp. 800.000,- Rp. 2.000.000,- 
Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- 
Rp. 450.000,- Rp. 750.000,- 
Rp. 500.000,- Rp. 1.800.000,- 
Rp. 600.000,- Rp. 1.200.000,- 
Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- 
Rp. 1.000.000,- Rp. 1.700.000,- 
Rp. 900.000,- Rp. 1.800.000,- 
Rp. 500.000,- Rp. 700.000,- 
Rp. 1.300.000,- Rp. 1.700.000,- 
Rp. 1.500.000,- Rp. 2.000.000,- 
Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,- 
Rp. 600.000,- Rp. 1.100.000,- 
Rp. 600.000,- Rp. 850.000,- 
Rp. 450.000,- Rp. 650.000,- 
Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,- 
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Sebelum Sesudah 

Rp. 650.000,- Rp. 850.000,- 
Rp. 1.200.000,- Rp. 1.600.000,- 
Rp. 600.000,- Rp. 1.000.000,- 
Rp. 1.500.000,- Rp. 1.700.000,- 
Rp. 1.200.000,- Rp. 1.500.000,- 
Rp. 1.500.000,- Rp. 1.800.000,- 
Rp. 1.000.000,- Rp. 3.000.000,- 
Rp. 300.000,- Rp. 600.000,- 
Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- 
Rp. 250.000,- Rp. 400.000,- 
Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- 
Rp. 400.000,- Rp. 550.000,- 

Sumber : Data Primer Diolah, 2010 
 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan dari 

penerima bantuan. Peningkatan pendapatan tersebut bervariasi, ada yang 

meningkat secara drastis, dan ada pula yang peningkatannya sedikit. Hal tersebut 

dipicu oleh berbagai faktor, yang di antaranya adalah : 

1. Adanya ekspansi usaha 

Dari beberapa responden yang diteliti, ternyata salah satu penyebab kenaikan 

pendapatan mereka karena berani untuk melakukan ekspansi usaha. Dari pinjaman 

yang mereka dapat, mereka membuat cabang dari usaha mereka, dan menjual 

barang dagangannya di tempat lain. Hal tersebut terbukti cukup efektif dalam 

meningkatkan pendapatan mereka. Salah satunya adalah penjual nasi goreng, 

setelah mendapatkan pinjaman, responden tersebut membeli gerobak untuk 

berjualan nasi goreng di tempat lain. Pendapatan mereka pastinya meningkat, 

karena omset penjualan mereka meningkat sebesar 100 %. 
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2. Perputaran modal yang efisien 

Peningkatan pendapatan ternyata juga sangat bergantung dari perputaran 

modal yang efisien. Alokasi pinjaman PNPM yang ada digunakan sebaik-baiknya 

untuk pengembangan usaha mereka. Karena sebagian besar responden yang diteliti 

adalah pemilik usaha kecil, maka dana pinjaman mereka tidak digunakan seluruhnya 

dalam satu waktu, dengan kata lain mereka mempunyai tabungan untuk berjaga-

jaga. Bila mereka membutuhkan tambahan modal, mereka mengambilnya dari 

simpanan mereka. Akan tetapi penggunaan alokasi tabungan ternyata juga cukup 

riskan, di mana bagi pemilik usaha yang sangat kecil dan perputaran modalnya tidak 

begitu cepat, dana ”nganggur” cenderung digunakan untuk alokasi konsumsi bila 

mereka memerlukannya untuk kebutuhan sehari-hari. 

3. Lokasi yang strategis 

Dalam penelitian ini, ternyata faktor yang paling berpengaruh dalam 

peningkatan pendapatan responden adalah lokasi usaha yang strategis. Usaha 

dengan perputaran modal yang cepat seperti jualan makanan sangatlah dipengaruhi 

lokasi, karena lokasi yang strategis adalah tempat berkumpulnya konsumen, yang 

mempengaruhi arus perputaran modal mereka. Dalam hal ini arel kampus terbukti 

menjadi tempat lalu lalang konsumen yang cukup strategis. 

Untuk melihat peningkatan pendapatan tersebut signifikan atau tidak, maka 

digunakan uji beda Wilcoxon seperti yang tertera pada penjelasan di atas, dan 

ternyata menurut hasil uji statistik tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan 

antara pendapatan responden sebelum dan sesudah menerima dana bantuan 

PNPM Mandiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana bantuan PNPM sangat 

berpengaruh dalam peningkatan pendapatan responden. Akan tetapi pada hasil 

penelitian, ternyata pemberian pinjaman yang terlalu besar dan tidak diikuti oleh 
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perputaran modal yang efisien ternyata terbukti kurang efektif terhadap peningkatan 

pendapatan. Adanya dana ”nganggur”, sementara skala usaha mereka terlalu kecil 

dan tidak berani untuk mengembangkan usaha mereka lebih besar lagi, dana 

tersebut cenderung digunakan untuk alokasi konsumsi. Hal tersebut juga didukung 

dengan hasil uji korelasi yang menunjukkan antara besar pinjaman dengan selisih 

perubahan pendapatan mempunyai hubungan yang lemah dan negatif. Artinya, 

semakin besar pinjaman yang diberikan, peningkatan pendapatan cenderung 

semakin kecil dan tidak sebanding. Jadi sebaiknya pinjaman sebaiknya diberikan 

sebesar skala usaha yang mereka jalani. 

 
4.7. Tingkat Efektifitas PNPM Mandiri di Kelurahan Tlogomas 

Untuk melihat tingkat efektifitas PNPM Mandiri di kelurahan Tlogomas 

digunakan perbandingan antara pendapatan dan garis kemiskinan yang ditetapkan 

oleh BPS, yaitu besarnya pengeluaran per kapita per bulan yang dikalikan dengan 

jumlah keluarga masing-masing. Bila nominal pendapatan responden kurang dari 

standar garis kemiskinan BPS, maka responden tersebut dikategorikan masih 

berada di bawah garis kemiskinan. Dan bila nominal pendapatan responden 

melebihi standar garis kemiskinan yang ditetapkan BPS, maka responden tersebut 

dapat dikategorikan di atas garis kemiskinan.  

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dana bantuan PNPM cukup 

efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengangkat 

mereka di atas garis kemiskinan. Dari 30 responden, sebelum mendapatkan dana 

bantuan PNPM Mandiri, 16 orang dikategorikan di bawah garis kemiskinan, dan 14 

orang sudah berada di atas garis kemiskinan. Namun setelah mendapatkan dana 

bantuan, pendapatan mereka meningkat sehingga dari 16 orang yang sebelumnya 
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berada pada kategori di bawah garis kemiskinan, sebanyak 6 orang dapat keluar 

dari kategori keluarga miskin. Sedangkan 10 orang yang belum keluar dari garis 

kemiskinan disebabkan berbagai faktor, antara lain dana yang diperoleh tidak 

dialokasikan sepenuhnya pada pengembangan usaha mereka, tetapi konsumsi juga, 

skala usaha mereka yang terlalu kecil sehingga kurang bisa bersaing dengan usaha 

lainnya, serta lokasi usaha yang kurang strategis sehingga kurang dapat menarik 

konsumen. Dalam penelitian ini, ternyata juga terdapat beberapa responden yang 

usahanya merupakan usaha sampingan, dan bukan sumber utama penghasilan 

mereka. Selain itu, jumlah keluarga yang banyak juga mempengaruhi responden 

tersebut masuk dalam kategori miskin atau tidak. Dalam penelitian ini, mayoritas 

responden yang memiliki jumlah keluarga yang banyak, ternyata masih banyak yang 

berada di bawah garis kemiskinan walaupun pendapatan mereka meningkat. 

Berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa PNPM Mandiri 

terbukti cukup efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan pada kelurahan 

Tlogomas, karena dari 16 orang yang sebelumnya berada di bawah garis 

kemiskinan, 6 orang di antaranya dapat keluar dari garis kemiskinan. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisa dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dana bergulir dari PNPM Mandiri mempunyai peran penting untuk membantu 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

penelitian di lapangan, pendapatan responden meningkat setelah mendapatkan 

dana bantuan PNPM, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup 

mereka. 

2. Besarnya pinjaman PNPM ternyata tidak ikuti oleh besarnya selisih pendapatan 

sebelum dan sesudah menerima PNPM (hasil korelasi), hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin besar pinjaman yang diberikan ternyata belum 

tentu membuat peningkatan pendapatan semakin besar pula. 

3. Program PNPM yang dilaksanakan di kelurahan Tlogomas ternyata mampu 

mengurangi angka kemiskinan yang ada di masyarakat penerima bantuan, hal 

itu mengacu pada tingkat pendapatan responden setelah menerima pinjaman 

PNPM dibandingkan dengan tingkat garis kemiskinan menurut BPS yang ada di 

Kota Malang. 



5.2. Saran 

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil dari penelitian ini, 

maka akan disampaikan beberapa saran atau rekomendasi, yaitu: 

1. Dana PNPM dari pemerintah pusat hendaknya lebih disebarkan secara merata, 

terutama bagi sektor ekonomi. Hal tersebut bertujuan agar PNPM dapat 

menjangkau masyarakat secara lebih luas, sehingga masyarakat yang 

sebelumnya berkeinginan untuk mendapatkan dana bantuan bisa turut 

memperoleh dana bantuan untuk mengembangkan usahanya, yang nantinya 

akan meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, perlu adanya penyebaran 

informasi yang lebih luas mengenai PNPM agar masyarakat yang membutuhkan 

dana bantuan bisa mengajukan pinjaman. 

2. Kebanyakan pinjaman PNPM disalahgunakan oleh peminjam, yang pada awalnya 

ditujukan untuk kegiatan usaha agar terjadi peningkatan usaha, ternyata banyak 

digunakan untuk kegiatan yang lainnya, untuk itu diharapkan adanya tindak lanjut 

dari pihak terkait khususnya BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) selaku 

badan yang dipercaya pemerintah untuk mengelola PNPM. Yaitu dengan cara 

mensurvei, membimbing dan mengawasi kegiatan UMKM. Misalnya dengan 

memberikan pembinaan bagi UMKM dalam hal manajemen usahanya. Sehingga 

dengan terkontrolnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku UMKM, 

diharapkan nantinya dapat meningkatkan jumlah produksi usaha dan akhirnya 

dapat meningkatkan jumlah pendapatan dan keuntungan atau laba dari UMKM. 
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Jumlah 
Keluarga Sebelum Tingkat 

Kemiskinan Sesudah Tingkat 
Kemiskinan 

4 orang Rp. 1.000.000,- 
Di Atas Garis 
Kemiskinan Rp. 1.400.000,- 

Di Atas Garis 
Kemiskinan 

4 orang Rp. 700.000,- 
Di Bawah Garis 
Kemiskinan Rp. 1.500.000,- 

Di Atas Garis 
Kemiskinan 

4 orang Rp. 800.000,- 
Di Bawah Garis 
Kemiskinan Rp. 2.000.000,- 

Di Atas Garis 
Kemiskinan 

3 orang Rp. 1.000.000,- 
Di Atas Garis 
Kemiskinan Rp. 2.000.000,- 

Di Atas Garis 
Kemiskinan 

4 orang 
Rp. 450.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 
Rp. 750.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 

4 orang 
Rp. 500.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 
Rp. 1.800.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 

4 orang 
Rp. 600.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 
Rp. 1.200.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 

4 orang 
Rp. 1.000.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 
Rp. 2.000.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 

3 orang 
Rp. 1.000.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 
Rp. 1.700.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 

5 orang 
Rp. 900.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 
Rp. 1.800.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 

5 orang 
Rp. 500.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 
Rp. 700.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 

5 orang 
Rp. 1.300.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 
Rp. 1.700.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 

4 orang 
Rp. 1.500.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 
Rp. 2.000.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 

8 orang 
Rp. 1.000.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 
Rp. 1.500.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 

2 orang 
Rp. 600.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 
Rp. 1.100.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 

4 orang 
Rp. 600.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 
Rp. 850.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 

5 orang Rp. 450.000,- Di Bawah Garis 
Kemiskinan Rp. 650.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 

4 orang Rp. 750.000,- Di Bawah Garis 
Kemiskinan Rp. 1.000.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 

1 orang Rp. 650.000,- Di Atas Garis 
Kemiskinan Rp. 850.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 

4 orang Rp. 1.200.000,- Di Atas Garis 
Kemiskinan Rp. 1.600.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 

1 orang Rp. 600.000,- Di Atas Garis 
Kemiskinan Rp. 1.000.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 

1 orang Rp. 1.500.000,- 
Di Atas Garis 
Kemiskinan Rp. 1.700.000,- 

Di Atas Garis 
Kemiskinan 



4 orang 
Rp. 1.200.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 
Rp. 1.500.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 

4 orang 
Rp. 1.500.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 
Rp. 1.800.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 

4 orang 
Rp. 1.000.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 
Rp. 3.000.000,- Di Atas Garis 

Kemiskinan 

4 orang 
Rp. 300.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 
Rp. 600.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 

5 orang 
Rp. 500.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 
Rp. 1.000.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 

5 orang Rp. 250.000,- Di Bawah Garis 
Kemiskinan Rp. 400.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 

4 orang Rp. 300.000,- Di Bawah Garis 
Kemiskinan Rp. 400.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 

4 orang Rp. 400.000,- Di Bawah Garis 
Kemiskinan Rp. 550.000,- Di Bawah Garis 

Kemiskinan 
 

Sebelum : Di Bawah Garis Kemiskinan 16 orang 

  Di Atas Garis Kemiskinan 14 orang 

Sesudah : Di Bawah Garis Kemiskinan 10 orang 

  Di Atas Garis Kemiskinan 20 orang 


	COVER.pdf
	KATA PENGANTAR.pdf
	DAFTAR ISI.pdf
	ABSTRAKSI.pdf
	BAB  III.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf
	LAMPIRAN.pdf

