
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-

MP) ialah forum keuangan Non-Bank dalam wujud kerangka kebijakan menjadi  

dasar serta acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat. Kemudian PNPM-MP juga dilaksanakan 

melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur 

program, penyediaan pendampingan serta pendanaan stimulasi untuk mendorong 

prakarsa dan penemuan masyarakat dalam upaya penaggulangan kemiskinan yang 

berkelanjuatan.(Jenawi, 2017:602). 

Selain itu keberadaan suatu lembaga dipedesaan terasa makin krusial 

sejalan dengan meningkatnya berbagai kebutuhan serta pelayanan akan jasa-jasa 

forum keuangan bagi masyarakat pedesaan. Lembaga ini mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lembaga keuangan tersebut secara tidak 

langsung cepat atau lambat akan memberikan implikasi bagi masyarakat setempat 

khususnya bagi petani dan pengusaha kecil yang ada di pedesaan 

(Rustina,2018:3). 

Persoalan kemiskinan adalah dilema yang bersifat multisektoral yang 

wajib menjadi tanggung jawab seluruh pihak, mulai dari taraf sentra sampai pada 

indvidu masyarakat. Persoalan kemiskinan hanya dapat dituntaskan jika 

pemerintah melakukan kebijakan dan memihak pada keluarga miskin. Namun 

seringkali kebijakan yang didesain justru kurang memihak keluarga miskin. 

Akibatnya kebijakan yang ada semakin memperburuk kondisi keluarga miskin 
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bahkan menyebabkan seseorang yang tidak miskin menjadi miskin. Oleh karena 

itu, usaha penanggulangan kemiskinan haruslah memiliki perencanaan, penetapan 

kebijakan dan strategi serta arah yang jelas dalam penanganannya dan didukung 

dengan program serta kegiatan yang tepat sasaran yaitu keluarga miskin (Sari, 

2011:vol.1.no3). 

Kemiskinan merupakan masalah utama yang harus segera teratasi di 

negara kita. Protret kemiskinan banyak kita jumpai di perkotaan maupun pedesaan 

dan daerah-wilayah yang terpencil bahkan terisolir. Persoalan kemiskinan bukan 

hanya karna ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga 

ideologi.kemiskinan rentan memicu banyak memunculkan problem–problem 

lainnya seperti pendidikan, sosial, budaya, pengangguran, dan ekonomi. 

Sebaliknya juga pengangguran, krisis ekonomi, rendahnya pendidikan, 

lingkungan sosial yang kurang baik, dan faktor geografis juga memicu 

memunculkan kemiskinan. Hal–hal tersebut saling keterkaitan dan saling 

menyebabkan. Inilah yang menyebabkan problematika kemiskinan sungguh 

sangat kompleks. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini sangat stategis 

karena menyiapkan landasan  kemandirian masyarakat berupa lembaga 

kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar, serta konduktif bagi 

perkembangan kapital sosial (sosial capital) masyarakat dimasa mendatang, serta 

menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan 

kemiskinan yang menjadi pengikat kemitraan masyarakat dengan pemerintah 

daerah dan kelompok peduli (relawan) setempat. 
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Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri mulai tahun 2007 untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan 

kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan 

kembali prosedur upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur 

masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan serta 

evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan 

kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh 

kembangkan sehingga mereka bukan menjadi obyek melainkan subyek upaya 

penanggulangan kemiskinan (Kaemba, 2013:vol.2.no1). 

PNPM merupakan Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah dengan melakukan 

pemberdayaan terhadap mereka yaitu dengan memberikan donasi dana yang 

bertujuan agar mereka bisa berusaha dengan lebih baik serta membuka lapangan 

pekerjaan baru. Target premier penyelenggaraan pinjaman dana bergulir dari 

PNPM Mandiri Pedesaan dilaksanakan untuk mendukung masyarakat golongan 

ekonomi strata menengah kebawah pada sektor pertanian, perindustrian, 

berkelompok maupun badan usaha. Sehingga diharapkan terjadi peningkatan 

kesejahteraan para masyarakat yang melalui pinjaman dana bergulir PNPM 

Mandiri Pedesaan (Hamidi, 2010 : vol.18 no.1). 

Program pemerintah ini mengajak perempuan-perempuan indonesia untuk 

lebih produktif dan ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. 

Pemberian modal usaha dengan suku bunga 1,5% merupakan tingkat suku bunga 

yang relatif rendah membuat kebanyakan masyarakat sekitar yang kekurangan dan 

membutuhkan modal usaha lebih memilih untuk mengambil program dana 
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bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang di tawarkan oleh UPK DAPM di 

bandingkan mengambil pinjaman modal usaha dari pihak lainnya yang tingkat 

suku bunganya lebih tinggi. Pemberian modal usaha dari dana bergulir ini juga 

tidal menggunakan surat berharga sebagai jaminan dari pinjaman tersebut. 

Program PNPM berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Berakhirnya 

program tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 

100/1694/SJ dan Nomor: 01/BA/M-DPDTT/IV/ 2015 yang di tandatangani 

Kemendagri dan kemendesaaan PDTT. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2015 

Kemendesa PDTT mengaktifkan kembali eks PNPM, dengan menjadikan 

fasilitator kabupaten menjadi tenaga kerja ahli desa yang bertugas di kabupaten, 

dan fasilitator kecamatan sebagai pendamping desa yang bertugas di level 

kecamatan.  

Di aktifkannya kembali eks PNPM karna kementrian keuangan 

mengucurkan dana desa tahap pertama sehingga membutuhkan pengawasan dari 

pendampingan. Sedangkan pada fase itu, kami masih dalam proses 

mempersiapkan rekutmen pendamping desa yang baru. Kontrak pertama yang di 

lakukan Kemendesa PDTT terhadap eks PNPM berlaku untuk 1 juli 2015 hingga 

31 Oktober 2015, Namun rekrrutmen belum selesai sepenuhnya maka Kemendesa 

PDTT kembali memperpanjang kontrak eks PNPM hingga 31 Desember 2015. 

Pada tanggal 31 Maret 2016 kontrak eks PNPM berakhir. Dengan begitu Program 

PNPM-MP ini kemudian beralih nama menjadi Dana Amanah Pemberdayaan 

Masyarakat (DAPM), sumber dana DAPM berasal dari dana bergulir PNPM-MP. 

Penggunaan istilah DAPM adalah untuk membedakan dana bergulir yang di 

kelola masyarakat dengan dana bergulir yang dikelola oleh pemerintah 
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(Kementrian koperasi dan UKM) melalui lembaga pengelola dana bergulir 

(LPDB) dan dana bergulir disalurkan dan di kelola lewat program-progran 

lainnya. Dana bergulir SPP/UEP PNPM-MP yang selanjutnya di sebut DAPM 

adalah dana yang bersifat bansos/dana hibah dengan pemilik masyarakat di 

kecamatan setempat, bukan lagi dana milik pemerintah. 

Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan 

bagian dari program pro rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan  

mempercepat pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan amanah ideologi 

dan konstitusi salah satuss butir Pancasila, yakni kesejahteraan dan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Kegitan dari Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yaitu: 

1. Mengembangkan kerja sama yang baik dan saling mengisi antar sesama 

anggota 

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di 

kalangan UPK untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional 

3. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak pengurus UPK 

4. Mengumpulkan keteranga, data serta angka statistik di kalangan UPK, serta 

memberikan pandangan dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait untuk 

kepentingan anggota 

5. Memberikan pembinaan kepada anggota asosiasi sesuai dengan kewenangan 

yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku 

6. Memberikan petunjuk-petunjuk, mediasi dan mendamaikan perselisihan yang 

terjadi diantara anggota 
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7. Membantu pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan/atau 

pembangunan partisipasif 

8. Pelaksanaan program pemerintah terutama dalam bidang pemberdayaan 

masyarakat dan/atau penanggulangan kemiskinan 

9. Mengupayakan usaha-usaha lainnya yang sah 

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan dana milik 

masyarakat yang berasal dari dana bergulir PNPM Mandiri yang dikelola oleh 

masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan 

lanjutan dari program PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun tujuannya sama dengan 

PNPM Mandiri Perdesaan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dengan mempercepat kemiskinan. Program tersebut secara menyeluruh di wilayah 

Indonesia, salah satunya di Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana. 

Dari beberapa uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

penelitian yang berjudul ”ANALISIS PROGRAM PENYALURAN MODAL 

USAHA DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) 

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (DESA 

WAEMPUTTANG, KECAMATAN POLEANG SELATAN, KABUPATEN 

BOMBANA). 

1.2 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam 

penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat di ubah sesuai dengan 

latar penelitian) fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang 
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bersumber dari pengalaman peneliti melalui pengetahuan dan kepustakaan ilmiah 

ataupun kepustakaan lainnya. 

Fokus masalah dalam penelitian ini peneliti hanya memusatkan pada 

kajian ilmiah tentang Analisis program Penyaluran Modal Usaha DAPM dalam 

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Waemputtang Kecamatan Poleang 

Selatan Kabupaten Bombana. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana DAPM dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi dalam 

pelaksanaan DAPM di Desa Waemputtang ? 

3. Bagaimana pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah melakukan 

pembiayaan di DAPM ? 

1.4 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana DAPM dalam meningkatkan 

pendapatan masayarakat 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang terjadi di dalam 

pelaksanaan DAPM di Desa Waemputtang 

3. Untuk mengetahui pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah melakukan 

pembiayaan di DAPM 
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1.5 Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Perbankan yang terkait dengan 

pelaksanaan system Tata Kelola dana PNPM – MP. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat 

berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan system Tata Kelola 

dana PNPM - MP. Selain itu bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan 

informasi tentang bagaimana system penyanyaluran modal usaha Dana Amanah 

Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)  dalam meningkatkan pendapatan masyarakat  

desa Waemputtang,  kecamatan Poleang Selatan Kab. Bombana yang dapat 

bermanfaat bagi pembaca. 

1.6  Definisi Operasional 

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik 

penelitian proposal yang berjudul “Analisis Program Penyaluran Modal Usaha 

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dalam Meningkatkan 

Pendapatan Masyarakat”, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah 

yang terdapat pada judul proposal ini, diantaranya:  

1. Penyaluran (pembiayaan) merupakan pendaan yang di berikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan 

baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah 

pendaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di 

rencanakan .(M. Nur Rianto Al-Arif, 2012:42) 
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Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuah atau 

kesepakatan anatara yang satu dengan yang lain yang mewajibkkan pihak 

yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu 

yang telah di tentukan.(Kasmir,2002:92) 

2. Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk 

berdagang, melepas uang dan sebagainya. Harta benda (uang, barang, dan 

sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk 

menambah kekayaan.(Listyawan Ardi Nugraha, 2011:9)  

3. Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Sebagai 

suatu organisasi yang berorientasi profit maka pendapatan mempunyai 

peranan sangat besar. Pedapatan merupakan faktor yang penting dalam operasi 

suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang 

diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Pendapatan 

menurut (Kartikahadi dkk, 2012:186) adalah penghasilan (income) adalah 

kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk 

pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam 

modal. 

4. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah dana miilik 

masyarakat yang berasal dari dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK). 

Penggunaan istilah DAPM adalah untuk membedakan dana bergulir PNPM 

yang dimiliki dan yang dikelola oleh masyarakat dengan dana bergulir yang 
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dikelola oleh pemerintah (kementrian koperasi dan UKM) melalui Lembaga 

Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) dan dana bergulir yang disalurkan dan 

dikelola lewat program-program lainnya. (Pedoman Umum Pemilihan Badan 

Hukum Pengelola Danah Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM 

Mandiri). 


