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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

 

2.1.1 PNPM Mandiri Perkotaan 

1).  Pengertian PNPM Mandiri Perkotaan 

Dasar  hukum  dari  Program  Nasional  Pemberdayaan  Mandiri Perkotaan  

(PNPM)  Perkotaan  adalah  Peraturan  Presiden  Nomor  15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Program yang dilakukan oleh PNPM 

Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan mengadopsi program 

penanggulangan kemiskinan yang sebelumnya telah dilaksanakan yaitu P2KP atau 

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Dikutip dari Pedoman Umum 

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan mengenai P2KP yang di terbitkan oleh 

Kementrian Pekerjaan Umum (2012: 6).  

Program ini dilakanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk 

membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan 

kemiskinan secara berkelanjutan. Program  ini sangat strategis karena menyiapkan 

landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang 

represntatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (sosial capital) 

masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka 

menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan 

masyarakat. Pada tahun 2007 P2KP diadopsi untuk menjadi bagian dari PNPM Mandiri 

Perkotaan. Program ini kemudian diarahakan untuk mendukung upaya peningkatan 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan untuk mencapai Millenium Development 

Goals (MDGs) yaitu mengurangi kemiskiskinan sebesar 50% di tahun 2015. PNPM 

Mandiri Perkotaan P2KP telah membangun kelembagaan masyarakat lebih dar 11 ribu 

BKM/LKM yang tersebar di sekitar 1.153 kelurahan di 268 kota/kabupaten telah 

memunculkan lebih dari 600 ribu relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 

juta orang pemanfaat program yang merupakan penduduk miskin melalui 860 

Kelompok Swadaya Masyarakat (Kementrian PU, 2012: 6). 

Orientasi pembangunan yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan 

adalah dengan membangun pondasi masyarakat berdaya dengan kegiatan intervensi 

pada perubahan sikap/perilaku/cara padang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai 

universal. Pada tahapan selanjutnya berorientasi untuk membangun transformasi 

menuju masyarakat madani melalui pembelajaran kemitraan dan sinergi antara 

pemerintah,  masyarakat  dan  kelompok  peduli  setempatuntuk mengakses peluang 

dan sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Langkah selanjutnya adalah 

dengan melakukan intervensi di lokasi padat, kumuh, dan termiskin dengan kegiatan 

khusus (Kementrian PU,2012: 6-8) 

2).  Tujuan dan Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan 

Tujuan  dibentuknya  PNPM  Mandiri  Perkotaaan seabagaimana yang 

ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM yaitu Meningkatnya kesejahteraan dan 

kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.  Secara  khusus  tujuan  PNPM  

MP  adalah  Membantu masyarakat miskin perkotaan di keluarahan/desa peserta 

program mendapat manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan dan tata 

kepemerintahan yang baik (Kementrian PU,2012:14). 



10 
 

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya diperlukan partisipasi aktif 

masyarakat khusunya masyarakat miskin, baik saat perencanaan, pelaksanaan hingga 

evaluasi kegiatan. Hal ini diperlukan agar program tersebut dapat tepat sasaran dan 

dapat berlanjut sebagai program pemberdayaan masyarakat. Selain peran aktif 

masyarakat kerjasama antara masyarakat dan lembaga pemerintahan juga diperlukan 

agar terbentuk sebuah keputusan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat. Sasaran dari PNPM Mandiri Perkotaan untuk mengurangi jumlah 

kemiskinan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat adalah : 

a). Memperkuat dan melembagakan BKM/LKM yang dipercaya, aspiratif,  

representatif  dan  bertanggung  jawab  untuk mendorong tumbuh dan 

kembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat. 

b). Tersedianya     Perencanaan     Jangka     menengah     Program Penanggulangan 

Kemiskinan (PJM Pronangkis) di tingkat kelurahan/desa sebagai wadah untuk 

mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang 

komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam 

pengembangan lingkungan pemukiman yag sehat, serasi, berjati diri dan 

berkelanjutan. 

c). Terwujudnya pemanfaatan BLM, termasuk sumber dana lain, yang tepat 

sasaran, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. 

d). Terbangunnya   forum   BKM/LKM   tingkat   kelurahan   dan kota/kabupaten 

untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah. 

e). Meningkatkan   kapasitas   pemerintah   pusat   dan   daerah untuk bermitra 
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dengan BKM/LKM dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin. 

f). Terwujudnya pendampingan teknis dan kontribusi pendanaan sesuai dengan 

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah (IFKD) dari pemerintah kota/kabupaten 

dalam PNPM MP serta terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan. 

g). Terwujudnya  kemitraan  antara  BKM/LKM  dengan  berbagai pemangku 

kepentingan. 

h). Masyarakat  yang  sadar,  peduli,  dan  mampu  melaksanakan rangkaian kegiatan 

PNPM MP di wilayah secara mandiri dan berkelanjutan sesuai substansi  

i). Relawan  dan  Relawan  khusus  (berdasarkan  minat)  sebagai penggerak proses 

pembangunan partisipatif di wilayah dan forum pemantauan partisipasi untuk 

memastikan pelaksaan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan PJM 

Pronangkis. 

j). Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam penataan 

lingkungan pemukiman yang lebih komprehensif, pengelolan resiko bencana 

dan pengembangan tata penghidupan masyarakat. 

Sedangkan untuk lokasi sarsaran program PNPM Mandiri Perkotaan adalah 

lokasi yang ditetapkan oleh TNP2K sebagai lokasi yang akan menerima Bantuan 

Langsung Masyarakat   (BLM). Kelompok penerima BLM sendiri di bagi menjadi 3 : 

1. Masyarakat, adalah masyarakat desa/keluarahan peserta PNPM MP khususnya 

masyarakat miskin. 

2. Pemerintah Propinsi, Kota/Kabupaten, adalah semua perangkat pemerintahan 
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Provinsi, Kota/ kabupaten yang wilayahnya adalah peserta PNPM MP. 

3. Pemangku   kepentingan   terkait   meliputi   kelompok   peduli penanggulangan 

kemiskinan. 

Akan tetapi dari ketiga penerima BLM tersebut penerima manfaat langsung 

dari dana BLM PNPM MP adalah keluarga miskin yang ditetapkan  berdasarkan  

musyawarah  warga,  refleksi  kemiskinan, dan pemetaan swadaya. 

 

2.1.2 Badan Keswadayaan Masyarakat ( BKM) 

1).  Pengertian BKM 

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah lembaga kepemimpinan   

masyarakat yang bertugas untuk memimpin gerakan penanggulangan  kemiskinan.  

BKM  sebenarnya  bukan  sebuah  organisasi akan tetapi kesepakatan bersama dari 

masyarakat untuk bersatu sebagai sesama masyarakat di suatu keluarahan/desa untuk 

bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Semua pihak yang tergabung dalam ini 

tidak boleh bertindak secara parsial, tidak mewakili golongan tertentu dan juga tidak 

mewakili wilayah tertentu yang bersifat impartial (Kementrian PU,2012: 40). 

2).  Fungsi dan Kedudukan BKM 

Untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga kepemimpinan pengentasan 

kemiskinan, tidak berarti harus terbentuk sebuah lembaga baru akan tetapi bisa 

mengoptimalkan dan memfungsikan lembaga yang telah ada sebelumnya. Lembaga 

yang ada tersebut harus memenuhi kriteria pembentukan Badan Keswadayaan 

Masyarakat sebagimana yang tercantum dalam  Pedoman  Pelaksanaan  PNPM  

Mandiri  Perkotaan  (2012:  39-40) sebagai-berikut : 
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(1). Bukan   lembaga    yang   dibentuk   secara   otomatis   karena perundangan  

atau peraturan  pemerintah  sebagai  alat kelengkapan lembaga pemerintah, 

tetapi lembaga yang prakarsa pembentukan maupun pengelolaanya ditentukan 

masyarakat. 

(2). Kekuasaan/kewenangan  dan  legitimasi  bersumber  dari  warga masyarakat 

setempat. 

(3). Berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif dan oleh karenanya 

juga berperan sebagai representasi warga yang berhimpun dalam suatu 

himpunan masyarakat warga setempat yang bersifat organisasi anggota atau 

bertumpu pada anggota, artinya keputusan tertinggi berada ditangan anggota. 

(4). Melakukan   proses   pengambilan   keputusan   secara   kolektif, demokratis 

dan partisipatif. 

(5). Berfungsi, diterima dan berakar di seluruh lapisan masyarakat setempat 

(inklusif dan imparsial) 

(6). Pemilihan   anggota   BKM/LKM   melalui   mekanisme   proses pemilihan 

secara langsung oleh warga, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan,   dan   tanpa   

kampanye   maupun   rekayasa   dari siapapun. 

(7). Kriteria  keanggotaan  BKM/LKM  pada  dasarnya  merupakan perwujudan 

dari nilai-nilai kemanusiaan. 

(8). Dibentuk secara partisipatif, demokratis dan inklusif. 

(9). Bekerja secara kolektif, transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel. 

(10). Mampu mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap institusi 

pemerintah, politik, militer, agama, usaha, dan keluarga. 

 



14 
 

3).  Tujuan  dari  dibentuknya  BKM/LKM 

Tujuan  dari  dibentuknya  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  secara umum 

adalah merumuskan, melaksanakan, dan memonitoring kebijakan dan aturan main 

secara demokratis sesuai dengan aspirasi warga mengenai hal- hal yang bermanfaat 

untuk meningkatkan kesejahteraan warga kelurahan/desa setempat, termasuk 

penggunaan dana BLM. Selain itu BKM juga bertugas menghidupkan kembali nilai-

nilai luhur dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya BKM 

berkewajiban memberikan fasilitas untuk menyalurkan aspirasi warga agar terbentuk 

transparansi masyarakat khususnya, dan pihak luar pada umumnya. Badan 

Keswadayaan Masyarakat bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang   kondusif untuk pengembangan  

keswadayaan  masyarakat  dalam  penanggulangan kemiskinan khususnya dan 

pengembangan kelurahan pada umumnya.  

4).  Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM 

Selain pembentukan BKM untuk menjalankan PNPM Mandiri Perkotaan juga 

di bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM ini adalah kelompok 

masyarakat pengguna/ pemanfaat dana BLM PNPM MP. KSM di organisasi oleh tim 

relawan dan dibantu oleh fasilitator. KSM tidak hanya sebagai pemanfaat pasif akan 

tetapi pelaksana kegiatan terkait dengan ada berbagai pertimbangan dalam melanjutkan 

kegiatan pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, di antaranya: 

 

(1). Tersedianya  akses  dan  jasa  layanan  keuangan  yang berkelanjutan telah 

terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga 
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miskin meningkatkan pendapatan dan kekayaan. 

(2). Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih  sangat  

rendah.  Sekitar  29  juta  rumah  tangga  miskin masih   belum   mendapatkan   

akses   jasa  layanan  keuangan formal. (Sumber Jhonson dan Hollach). 

(3). Pinjaman bergulir memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5  juta  

rumah  tangga  miskin  yang  sama  sekali  belum menerima akses ke 

lembaga keuangan. 

(4). Permintaan pinjaman bergulir pada rencana pembangunan masyarakat masih 

tinggi. 

(5). Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa disertai 

kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan sosial 

yang ada di masyarakat. 

Dengan pertimbangan tersebut kemudian pinjaman bergulir yang tadinya 

dilaksanakan  pada  program  P2KP  di  lanjutkan  kembali  dalam  PNPM Mandiri 

Perkotaan. Kegitan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk 

menyediakan akses masyarakat miskin terhadap lembaga   keuangan agar dapat 

meningkatkan pendapatanya. Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk 

mengembangkan usaha mikro sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi 

masyarakat miskin. Selain itu tujuan lainya adalah membelajarkan masyarakat dalam 

mengelola keuangan khusnya pinjaman dalam penggunaanya secara benar. 

Sasaran  dari  pelaksanaan  program  pinjaman  bergulir  tersebut adalah rumah 

tangga miskin dengan pendapatan rendah yang berada di wilayah kelurahan/ desa 
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LKM/UPK. Indikator tercapainya sasaran tersebut menurut PNPM MP (2012: 3) 

adalah: 

(1). Pinjaman   berasal   dari   rumah   tangga   miskin   yang   telah diidentifikasi 

dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam daftar PS2. 

(2). Minimal 30% peminjam adalah perempuan. 

(3). Para   peminjam   dari   rumah   tangga   miskin   tersebut   telah bergabung 

dalam KSM khusus untuk kegiatan ini beranggotakan 5 orang. 

(4). Akses    pinjaman    bagi    KSM    peminjam    yang    kinerja 

pengembalianya  baik  terjamin  keberlanjutanya  baik  melalui dana BLM 

maupun dana hasil chanelling dengan kebijakan pinjman yang jelas. 

Agar  dalam  pelaksanaannya  kegiatan  tersebut  didapatkan  hasil yang 

memuaskan sesuai dengan tujuan dan secara efektif dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan,maka ditetapkan ketentuan dalam pelaksanaan pinjaman bergulir. 

Ketentuan dasar yang ditetapkan tersebut berkaitan dengan kriteria kelayakan lembaga 

pengelola, kelayakan peminjam, ketentuan umum (Skim Pinjaman Bergulir), sumber 

dana Pinjaman bergulir, kelektibilitas pinjaman yang mencerminkan pengelolan 

Pinjaman bergulir (Kementrian PU: 2012) 

Sebelum kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan 

penilaian mengenai kelayakan lembaga pengelola. Kegiatan pinjaman bergulir tersebut 

dapat dilaksanakan hanya jika lembaga tersebut memenuhi kriteria seperti yang 

ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir. Selain lembaga pengelola 

fasilitator dan relawan setempat juga bertanggung jawab terhadap tercapainya 

kelayakan kelompok maupun anggota penerima Pinjaman bergulir. 

Pinjaman bergulir dapat diterima oleh masyarakat miskin hanya jika 
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penduduk miskin tersebut tergabung dalam   Kelompok Swadaya Masyarakat  (KSM). 

Jika KSM dan anggotanya tidak memenuhi kelayakan sebagaimana kriteria yang 

ditetapkan maka KSM dan anggotanya tersebut tidak  dapat  dilayani  dan  harus  ada  

pendampingan  baik  dari  fasilitator maupun relawan agar KSM tersebut dapat 

memenuhi kriteria. Kriteria kelayakan KSM adalah : 

a). KSM peminjam telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin yang 

tercantum dalam daftar P2. 

b). KSM dibentuk tidak hanya untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan 

kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin. 

c). KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota secara sukarela, demokratis, 

partisipatif, transparan dan kesetaraan. 

d). Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang 

ditetapkan sendiri oleh BKM/LKM/masyarakat. 

e). Jumlah anggota minimal 5 orang 

f). Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan. 

g). Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan. 

h). Semua anggota KSM menyetujui sistem tanggung renteng dan ditaungkan 

secara tertulis dalam Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng. 

i). Semua  anggota  KSM  telah  memperoleh  pelatihan  tentang Pinjaman 

bergulir, Kewirausahaan, dan Pengelola Ekonomi Rumah Tangga(PERT) dari 

fasilitator dan LKM/UPK. 

j). KSM dapat mengakses pinjaman bergulir apabila membentuk kelompok 

minimal 3 bulan berturut-turut memiliki kegiatan untuk menggalang tabungan 

kelompok. 
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2.1.3 Unit Pengelola (UP) BKM/LKM. 

Dalam  menjalankan  kegiatanya  BKM  di  bagi  menjadi  3  Unit Pengelola 

(UP). Ketiga unit tersebut adalah : 

(1). Unit Pengelola Lingkungan, kegiatan yang dilakukan oleh UPL ini adalah   

investasi infrastruktur yang dapat memberikan manfaat baik secara kolektif  

maupun  individu  dalam masyarakat. Investasi infrastruktur yang dilakukan 

adalah membangun fasilitas publik yang mampu mendorong kersejahteraan 

masyarakat seperti pembangunan jalan lingkungan, sarana kegiatan  masyarakat  

seperti  rumah warga miskin,  tempat  pendidikan anak, jamban sehat.  Kegiatan 

yang dilakukan oleh UPL ini merupakan kegiatan yang sudah ditemukan pada 

saat Pemetaan Swadaya. 

(2). Unit Pengelola Sosial, kegiatan yang dilakukan oleh UPS adalah kegiatan yang 

berorientasi pada pelatihan lapangan kerja dan pelayanan sosial bagi warga 

miskin. Selain kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan penyediaan 

lapangan kerja UPS dapat melaksanakan kegiatan sosial berkelanjutan sesuai 

dengan kesepakatan warga dan kebijakan yang telah dibuat. 

(3). Unit  Pengelola  Keuangan,  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  UPK adalah 

kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan warga  miskin.  Dalam  

hal  ini  warga miskin  dianggap  kurang memiliki akses untuk mendapatkan 

pinjaman, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan oleh UPK untuk 

mningkatkan taraf ekonomi  warga  miskin  adalah  pemberian  pinjaman  

bergulir yang khusunya digunakan untuk mengembangkan usaha kecil. 
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2.1.4 Unit Pengelola Keuangan ( UPK) 

Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah badan pendamping dalam kegiatan 

pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan. Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  

UPK adalah kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan warga  miskin.  

Dalam  hal  ini  warga miskin  dianggap  kurang memiliki akses untuk mendapatkan 

pinjaman, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan oleh UPK untuk meningkatkan taraf 

ekonomi  warga  miskin  adalah  pemberian  pinjaman  bergulir yang khusunya 

digunakan untuk mengembangkan usaha kecil. 

Kriteria minimal Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang akan mengelola dana 

Pinjaman Bergulir adalah sebagai berikut : 

1). Telah diangkat oleh LKM sebanyak minimal 2 orang (ideal 4 orang)  

2). Telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab  

3). Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan  

4). Telah memahami aturan dasar Pinjaman Bergulir  

5). Telah memiliki rekening atas nama UPK/LKM dengan kewenangan 

penandatangan 3 orang  

6). Telah memiliki Sistem Pembukuan yang berlaku di PNPM Mandiri Perkotaan  

7). Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP dan PNPM Mandiri 

Perkotaan) : 

a). Mendapat tambahan modal dari dana BLM apabila kinerja pinjaman bergulir 

yang dijalankannya berupa pinjaman berisiko (PAR) mencapai kriteria 
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memuaskan (<10%)  

b). Apabila mencapai kriteria minimal yakni PAR  ≥ 10% sd < 20% tidak ada 

tambahan dana dari BLM, UPK hanya dapat menggulirkan dana yang ada 

kepada KSM lama maupun baru 

c). Apabila kriteria penundaan yakni PAR ≥ 20% hanya dapat menggulirkan 

dana yang ada kepada KSM lama yang pembayaran/pengembaliannya 

lancar. 

d).  BKM/LKM bersama UPK wajib melakukan penagihan terhadap tunggakan 

dan apabila kinerja PAR mencapai kriteria minimal atau pengembalian 

tunggakan mencapai 60% dari kondisi saat penundaan bagi UPK yang 

pinjamannya telah jatuh tempo, dapat menggulirkan kembali kepada 

peminjam (KSM) lama maupun KSM baru yang layak dibiayai sesuai 

ketentuan yang berlaku.  

e). Tabungan KSM yang dititipkan melalui UPK tidak dapat digunakan untuk 

perguliran 

f). Kinerja Pembukuan UPK minimal memadai. 

2.1.5 Pinjaman Bergulir 

 

1).   Pengertian Pinjaman Bergulir 

Pinjaman dana bergulir menurut yang dikutip dari PNPM (2010) adalah 

merupakan pinjaman dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang diberikan kepada 

masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk 
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meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.  

2).  Tujuan 

Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan: 

(1). kemudahan  akses  pendanaan  ekonomi  rumah  tangga  baik  kepada 

masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha; 

(2). pelestarian  dan  pengembangan  dana  bergulir  yang  sesuai  dengan 

tujuan program; 

(3). peningkatan  kapasitas  pengelola  kegiatan  dana  bergulir  di  tingkat 

wilayah perkotaan; 

(4). peningkatan  peran  kelembagaan  Pengelola  Kegiatan  Dana  Bergulir 

(UPK,   BP-UPK,   Tim   Verifikasi,   Tim   Pendanaan,   dan   lembaga 

pendukung lainnya)  sebagai pengelola dana bergulir  yang  mengacu 

pada tujuan program secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan; 

(5). peningkatan  pelayanan  kepada  RTM  dalam  pemenuhan  kebutuhan 

ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok 

pemanfaat. 

 

3).  Kepemilikan 

Kepemilikan dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan adalah milik masyarakat  

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  BLM- PPK, BLM-PNPM 

Mandiri Perkotaan dan sumber dana lain. 
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4).   Kriteria Penerima pinjaman bergulir 

Selain  kriteria  kelayakan  KSM  juga  di  sebutkan  Skim  Pinjaman Bergulir  

atau  Ketentuan  Umum  Pinjaman  Bergulir.  Peminjam  dalam pinjaman bergulir 

adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang telah memenuhi kriteria kelayakan KSM 

dan bukan perorangan. Setiap anggota KSM  harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a). Warga miskin tercantum dalam PS2 (Pemetaan Swadaya 2). 

b). Mempunyai usaha atau akan memulai usaha. 

c). Usahanya menguntungkan dan dapat dikembangkan. 

d). Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha. 

e). Memerlukan tambahan modal kerja. 

f). Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan Pinjaman. 

g). Mendapat bersetujuan keluarga. 

h). Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan, dan 

kesusialaan. 

5).  Tahapan pelaksanaan pinjaman bergulir. 

Jumlah Pinjaman yang diberikan bagi KSM/anggotanya untuk tahap pertama 

satu orang maksimal Rp 1.000.000,00 akan tetapi jumlah ini dapat disesuaikan dengan 

kemampuan membayar pinjaman. Selanjutnya untuk pinjaman  tahap dua dan 

seterusnya disesuaikan dengan catatan pembayaran dan kemampuan dana UPK. 

Besarnya jasa pinjaman yang diberikan adalah 1,5% perbulan yang dihitung dari 

pokok Pinjaman mula-mula. Jasa Pinjaman ditetapkan berdasarkan keputusan rapat 

LKM/BKM yang jumlahnya minimal harus dapat menutup semua biaya UPK (Biaya 

dana, operasional, resiko  Pinjaman, memelihara modal awal dari inflasi, serta tingkat 

keuntungan. Tingkat keuntungan digunakan untuk pemupukan modal, dana 
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lingkungan, dana sosial dan lain-lain). Jangka  waktu pinjaman yang diberikan adalah 

3-12 bulan disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam. Tahapan pelaksanaan 

pinjaman bergulir adalah sebagai berikut : 

 

a). Tahap Pengajuan Pinjaman 

Dalam tahap ini dilakukan KSM didampingi dengan fasilitator / relawan / 

petugas UPK. Kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan berkas-berkas   

pengajuan pinjaman. Berkas pinjaman yang dibutuhkan adalah : 

(1). Berita acara pembentukan KSM 

(2). Aturan main KSM 

(3). Fotocopy KTP masing-masing anggota KSM 

(4). Blanko pengajuan pinjaman anggota KSM yang sudah diisi 

(5). Surat kuasa pencairan tabungan tanggung renteng 

 

b). Tahap Pemeriksaan Pinjaman 

Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran  pengisian  

blanko  permohonan dan keputusan pemberian pinjaman beserta lampirannya yang 

diterima dari ketua KSM. Apabila berkas-kerkas tersebut telah lengkap terisi petugas 

menjelaskan ketentuan mengenai pinjaman bergulir. Petugas UPK selanjutnya 

melakukan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan digunakan untukmengetahui 

kelayakan anggota KSM. 

c). Tahap Putusan Pinjaman 

Pada tahapan ini UPK melakukan penelitian pengajuan pinjaman KSM beserta 
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usulan putusan dari petugas UPK. Apabila berkas pengajuan dan usulan dari petugas 

UPK tidak  terdapat  masalah  maka  usulan  tersebut  disetujui  oleh manajer UPK. 

 

d). Tahap Realisasi/Pencairan Pinjaman 

Setelah berkas pinjaman tersebut diputuskan oleh manajer UPK, petugas UPK 

kemudian memberitahu KSM tentang putusan tersebut. Jika ditolak KSM diberi tahu 

beserta alasan penolakan.Jika diterima KSM diberi tahu mengenai perjanjian pinjaman 

dan angsurannya. Jika telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman 

dan angsuran tersebut maka UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman yang berisi 

surat perjanjian pinjaman bermaterai Rp 6.000,00 dan bukti kas keluar UPK sebagai 

tanda penerimaan uang. Setelah KSM memahami ketentuan  pinjaman  KSM  diminta  

menanda  tangani  dokumen surat perjanjian pinjaman dan bukti kas keluar. Setelah itu 

petugas UPK menyerahkan dokumen tersebut kepada manajer UPK. Manajer UPK 

kemudian meneliti dokumen yang diserahkan kemudian berkas pinjaman tersebut 

diadministrasikan. Setelah itu petugas kasir UPK menyerhkan uang ke pengrus KSM 

menandatangani bukti kas keluar dimana uang bersama tindasan 1 bukti  utang  keluar  

diserahkan  ke  pengurus  KSM  dan  asli disimpan sebagai bukti transaksi. 

 

e). Tahap Pembinaan Pasca Realisasi 

Bentuk pinjaman dilakukan dengan melakukan kunjungan silaturahmi menjaga 

hubungan baik kepada peminjam satu bulan setelah realisasi pinjaman. Kunjungan 

ketempat usaha peminjam dilakukan dengan tujuan  melihat kondisi usaha, melihat 

perkembangan usaha peminjam makin berkembang atau makin menurun, melihat 

tujuan pinjaman digunakan sesuai permohonan atau menyimpang, dan membantu 

mencarikan jalan keluar apabila terjadi kendala. (Pedoman pelaksanaan PNPM MP). 
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2.1.6 Kinerja Keuangan 

 

Pengertian Kinerja Keuangan menurut Darsono (2006), kinerja keuangan ialah 

hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan. 

Hasil kegiatan perusahaan periode sekarang harus dibandingkan dengan kinerja 

keuangan periode masa lalu, anggaran neraca dan laba rugi, rata-rata kinerja keuangan 

sejenis. Hasil perbandingan itu menunjukkan penyimpangan yang menguntungkan atau 

merugikan kemudian penyimpangan itu dicari penyebabnya. Setelah menemukan 

penyebab penyimpangan manajemen mengadakan perbaikan dalam perencanaan dan 

perbaikan dalam pelaksanaan. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik 

adalah perusahaan yang hasil kerjanya di atas perusahaan pesaingnya atau di atas rata-

rata perusahaan sejenis. 

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto, 2003). 

Pada penelitian ini penulis ingin meneliti tentang bagaimana kinerja keuangan 

pada UPK. Dan berikut merupakan indikator utama kinerja keuangan pinjaman 

bergulir yang ditetapkan oleh Bank Dunia pada tahun 2007, yang meliputi : 

1).  Cost Coverage ( CCr) / Efisiensi Biaya 

Menurut Wira dan  Candra (2013), Cost Coverage adalah kemampuan UPK 

untuk menutup biaya dari pendapatan yang diperolehnya. Angka ini di peroleh dari 

hasil membandingkan antara seluruh pendapatan yang diperoleh dari UPK dengan 

seluruh biaya yang dikeluarkan UPK. 
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2).   Return On Investment ( ROI ) / Pencapaian Laba 

Return on Investment adalah kemampuan UPK untuk menghasilkan laba dari 

modal yang digunakan untuk pinjaman bergulir. Angka ini diperoleh dari hasil 

membandingkan antara laba yang diperoleh UPK dengan modal yang digunakan 

untuk pinjaman bergulir. 

3).  Loans at Risk (LAR) / Pinjaman yang Menunggak 

Loan at Risk adalah indikator yang menunjukkan berapa persen (%) 

pinjaman yang tertunggak. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara 

jumlah KSM yang menunggak ≥ 3  dengan total KSM yang aktif. 

Menurut Ramli (2011) Loan at Risk adalah ratio yang mengukur berapa persen 

peminjam yang menunggak yang diukur dari jumlah KSM yang menunggak > 3 bulan 

ditambah jumlah KSM migrasi dengan jumlah KSM yang aktif. 

4).  Portofolio at Risk (PAR) / Pinjaman yang Tertunggak 

Portofolio at Risk  adalah  indikator  yang menunjukkan  berapa  %  pinjaman  

yang tertunggak. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara jumlah 

pinjaman yang tertunggak ≥ 3 bulan dengan total realisasi saldo pinjaman di UPK. 

Menurut Ramli (2011) Porfolio at Risk adalah suatu rasio untuk mengukur 

pinjaman yang tertunggak yang diukur dari jumlah saldo pinjaman yang menunggak di 

atas dari 3 bulan dengan realisasi saldo pinjaman.  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam membandingkan dengan penelitian terdahulu, peneliti mengambil 

beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Unit Pengelolaan Keuangan (UPK). Tona 

Aurora Lubis,Firmansyah
 
dan Saiful (2014) dalam “ Tingkat Kinerja Keuangan Unit 

Pengelola Keuangan Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perkotaan”. Kinerja keuangan UPK dalam PNPM MP dapat dilihat dari 

beberapa rasio keuangan yaitu Pertama,LAR (Loans at risk), kedua,PAR (Portfolio 

at risk), ketiga,ROI (Return on investment), keempat,CCR (Cost of coverage). Dari 

rasio-rasio tersebut  akan  didapat  apakah  kinerja  keuangan  UPK  dalam  kondisi  

sehat  dan  berjalan sehingga bisa tetap Sustain (berkelanjutan). 

Menurut Budi (2013) dalam “Kajian Sensitifitas Kinerja  Keuangan Loan 

Revolving FUND UPK BKM Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  

Perkotaan Berbasis Sosial Capital”.kenyataan yang sekarang terjadi 4 basis ukuran ini 

ternyata secara kuantitatif data base dapat menunjukan tingkat indikator keberhasilan 

UPK BKM dalam mengelola Manajemen Keuangan dana bergulir (Revolving Loan 

Fund) namun berbeda dengan fakta sosial dipraktik. UPK BKM yang dianggap 

berhasil ternyata secara modal ekonomi mengalami peningkatan namun disisi nilai 

sosial kemasyarakatan justru sebaliknya. Mengalami kemerosotan atas nilai-nilai 

tersebut. Egoisitas pemanfaat dana bergulir bukan bersifat kelompok  melainkan 

bersifat individualistis. Idealnya ketika terjadi kemacetan oleh salah seorang anggota 

kelompok maka angsuran pinjaman akan ditutup oleh anggota  lain  namun  yang  

terjadi  malah  mereka  tidak  memperdulikan.  Terkait  dengan  tidak  adanya jaminan 

barang dalam pemanfaatan dana ekonomi bergulir secara sosial kekuatan terletak 

pada basis sosial (trust) namun hal ini ternyata hanya semata menggugugurkan 

persyaratan. Nilai kebersamaan yang disebut dengan dana tanggung renteng tidak 
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sepenuhnya terbentuk dan dikelola dengan baik ditingkatan kelompok. Hasilnya 

kelompok peminjam yang terbentuk bukan merupakan representatif nilai sosial yang 

tangguh dan kuat secara ekonomi sehingga rentan dengan kemacetan dan juga rawan 

penyimpangan. Sehingga ukuran kuantitatif  LAR, PAR, CCr dan ROI dalam penilaian 

manajemen keuangan UPK BKM perlu mendapat kajian ulang. 

Menurut Rezdy (2014) dalam “Evaluasi Pelaksanaan Pinjaman Bergulir 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MANDIRI Di Kota Batu”.Pada 

pelaksanaannya, program dapat lebih efektif sosialisasinya bila kesamaan pandangan 

dan penamaan program diseragamkan pada pemerintahan baik sebelum maupun pada 

era pergantian pemerintahan selanjutnya. Sinergisitas  ini  juga  penting,  sehingga  

efektifitas  penggunaan  dana  bisa  lebih  di optimalkan  pemanfaatannya. Kemudian 

sosiasilisasi program perlu di intensifkan kepada aparatur desa/kelurahan, BKM/LKM, 

serta masyarakat sasaran, tentu disertai monitoring dan evaluasi rutin secara berkala. 


