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Abstrak  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Program (PNPM) 

Mandiri Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap. Latar belakang dari 

penelitian ini adalah kemiskinan yang terjadi di Desa Sepala Dalung dan Desa 

sesayap. Bahwa berdasarkan data yang ada angka kemiskinan di Desa Sepala 

Dalung dan Desa Sesayap masih ada  semenjak adanya Implementasi program 

PNPM Mandiri tersebut. Padahal PNPM Mandiri merupakan suatu program 

untuk mengatasi masalah kemiskinanan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dimana penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, 

pengumpulan data dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data-data 

yang diperoleh dikumpulkan dideskripsikan dan dianalisis dengan analisis 

kualitatif. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan PNPM 

Mandiri di Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap di bidang ekonomi sudah 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pihak PNPM Mandiri Perdesaan. 

Hanya saja sebagian program yang dilkasanakan tidak  dimanfaatkan oleh 

masyarakat Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap karena kurangnya sumber 

daya manusia Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap. Sehingga dalam 

program yang berupa dibidang ekonomi masih adanya hambatan. 

 

Kata Kunci : Implementasi, PNPM Mandiri, Desa Sepala Dalung, Desa 

Sesayap, bidang ekonomi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 

 

Pendahuluan  

Kemiskinan  merupakan Masalah yang sangat kompleks dan bersifat 

multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan 

aspek lainnya. Kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami 

kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini 

lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami 

pengangguran dalam bekerja, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi 
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dasar (pangan, sandang dan papan), ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup 

dasar lainnya (kesehatan,pendidikan, sanitasi, air bersih dan trasportasi), dan 

ketiadaan jaminan masa depan. Permasalahan inilah yang dialami sebagian 

masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Di indonesia jumlah masyarakat miskin pada tahun 2010 yaitu 31,02 

juta jiwa(13,33 persen). Dibandingkan pada tahun 2009 yaitu jumlah 

masyarakat miskin yaitu 32,53 juta jiwa (14,15 persen), bahwa jumlah 

masyarakat miskin dari tahun 2009 sampai 2010 tidak banyak yang berubah 

bisa dikatakan masyarakat indonesia tetap mengalami miskinan. Perlu 

diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah memberikan berbagai macam 

program untuk menanggulangani masalah kemiskinan yang terjadi yang 

dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti 

program dimasa pemerintahan orde baru tahun 1993/1994 yaitu program IDT 

(Inpres Desa tertinggal) yang merupakan program manivestasi dari Instruksi 

Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan 

Kemiskinan yang dilaksanakan melalui memberikan bantuan dana bergulir 

untuk Desa tertinggal dengan Dana 20 Juta setiap Desa.  

Kemudian bantuan dana bergulir juga muncul di program PNPM 

Mandiri untuk mengatasi kemiskinanan yang ada diindonesia yang diluncurkan 

pada tanggal 30 April 2007 tepatnya dikota palu Sulawesi Tengah berdasarkan 

keputusan 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Yang merupakan suatu program 

pemerintah untuk mengatasi kemiskinan berbasis pemberdayaan kepada 

masyarakat miskin yang salah satu komponen programnya yaitu BLM 

(Bantuan Langsung Masyarakat). 

Program PNPM Mandiri juga di laksanakan Desa Sepala Dalung dan 

Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. Pelaksanaan  

PNPM Mandiri dilaksanakan dari tahun 2009, Alasan mendapatkan bantuan 

PNPM Mandiri tersebut dikarenakan bahwa masyarakat Desa Sepala Dalung 

dan Desa Sesayap masih dikategorikan masyarakat miskin. Yang  di tandai 

masih adanya masyarakat Desa yang tidak mampu dalam memenuhi konsumsi 

dasar (masih mendapat bantuan raskin), ketiadaan akses terhadap kebutuhan 

hidup dasar lainnya (air bersih), ketiadaan jaminan masa depan karena 

penghasilan masyarakat yang minim (sehingga tiadanya investasi untuk 

pendidikan dan keluarga) dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (untuk 

desa sesayap bahwa masyarakat yang tidak sekolah yang berumur 7-15 tahun 

berjumlah 44 orang dan Desa Sepala Dalung jumlah masyarakat yang tidak 

sekolah adalah 87 orang). Permasalahan ini lah yang membuat penulis 

mengatakan bahwa kedua Desa ini masih dikatakan miskin. 

Untuk masyarakat miskin di Desa sepala Dalung pada tahun 2009 yaitu 

berjumlah 67 KK dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 79 KK. Sedangkan 

untuk Desa sesayap jumlah masyarakat miskin pada tahun 2009 yaitu 150 KK 

dan pada tahun 2012 berjumlah 78 KK. Jika penulis simpulkan bahwa 
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masyarakat Desa Sepala Dalung semenjak adanya program PNPM Mandiri 

angka kemiskinan bertambah dan Desa Sesayap angka kemiskinan berkurang. 

Walaupun berkurang angka kemiskinan Desa Sesayap masih ada. 

Artikel ini menyoroti Implementasi Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap. 

Dengan melihat dari pada bentuk pelaksanaan yang memberikan dampak 

positif kepada masyarakat yang berupa pemberdayaan kepada masyarakat serta 

perubahan kepada masyarakat miskin. 

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis 

lakukan. Data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih dua minngu, 

dianalisis dengan analisis kualitatif. 

 Agar anailsis ini punya pijatan teoritis, pada bagian berikut akan 

dibahas terlebih dahulu kerangka dasar teori/konsep, sebelum memfokuskan 

bahasan pada fendifikualifakasian tersebut, gambaran umum tentang PNPM 

Mandiri di Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap akan dicoba untuk 

dipaparkan. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri 

Kemiskinan adalah sebagai kondisi yang ditandai oleh serba 

kekurangan. Kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan 

kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

(httpwww.bps.go.idbrs_filekemiskinan di akses di internet 13 maret 2012). 

Sedangkan menurut Perserikatan  Bangsa Bangsa  (PBB) dalam Mafruhah 

(2009 : 15), ukuran kemiskinan ditetapkan berdasarkan 12 kebutuhan dasar 

manusia, yaitu: Kemiskinan, Makanan dan giji, Pendidikan, Kondisi pekerjaan, 

Situasi kesempatan kerja, Konsumsi dan tabungan, Pengangkutan, Perumahan  

Sandang, Rekreasi dan hiburan, Jaminan sosial dan kebebasan 

 Dari latar belakang kemiskinan yang terjadi inilah diimplementasikannya 

suatu program PNPM Mandiri di Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap. Dan 

implementasi Menurut Kamus Webster (dalam Abdul Wahab 1997:64) secara 

pendek berarti penyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang 

menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Jika di lihat makna 

implementasi berarti suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan 

biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan 

peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden. 

Melalui PNPM ini juga pemerintah mengeluarkan buku pedoman 

PNPM Mandiri bahwa PNPM Mandiri yang merupakan  program nasional 

dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan 

program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan 

pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan 
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pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi 

masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Dan 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan 

kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam 

memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, 

kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan 

keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai 

pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai 

hasil yang dicapai. 

Diimplementasinya program PNPM Mandiri ini merupakan suatu 

proses pemberdayaan masyarakat  yang ada di Desa Sepala Dalung dan Desa 

Sesayap. Dan Pemberdayaan menurut  Shardlow (dalam Adi 2002:162-163), 

mengemukakan pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, 

kelompok ataupun komunitas berusaha mengkontrol kehidupan mereka sendiri 

dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan 

mereka. 

Dalam tulisan ini, pemberdayaan merupakan fokus yang dijadikan 

proses pelaksanaan PNPM Mandiri. Karena dalam pelaksanaan PNPM Mandiri 

di Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap melakukan pemberdayaan kepada 

masyarakat Desa. Seperti pemberdayaan di dalam bidang ekonomi. 

 Implementasi program PNPM Mandiri Desa Sepala Dalung dan Desa 

Sesayap melalui tiga tahapan yang dimulai melalui perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi. Yang merupakan tahapan yang meski dilaksanakan pihak-pihak 

yang terkait dalam pelaksanaan PNPM Mandiri. Seperti dalam perencanaan 

yang meski dialaksanakan adalah melalui rapat MD (Musyawarah Desa) yang 

dihadiri oleh masyarakat Desa dan TPK maupun pengurus PNPM Kecamatan, 

yang tujuannya adalah mengajukan usulan dari masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan yang benar-benar mendesak untuk dilaksanakan. Setelah rapat MA, 

kemudian dilakukan lagi rapat MAD (Musyawarah Antar Desa) yang dhadiri 

oleh perwakilan setiap Desa minimal 7 orang perwakilan yaitu 3 orang dari 

TPK, 2 orang Tim penulis usulan dan  2 orang kader pemberdayaan masyarakat 

Desa. Tujuan hadirnya 7 orang ini adalah untuk membahas usulan yang telah 

diajukan berdasarkan kesepakatan dari Desa dan adanya  penilaian berdasarkan 

perangkingan dari setiap Desa agar dapat meminimalisir dana yang telah ada. 

Setelah melakukan rapat MD dan MAD melakukan rapat lagi di Desa untuk 

membahas keberlanjutan dari program yang telah direncanakan dan 

menentukan kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. tapi khusus dana 

bergulir melakukan rapat hanya pihak perempuan yang mendapat dana tersebut 

yang hadir yang tujuannya adalah untuk membagi kelompok yang biasanya  

terdiri dari 10 orang atau 5 orang perkelompok. Setelah pelaksanaan berjalan 

atau selesai dilaksanakan maka melakukan evaluasi dan berlanjutnya program 

tersebut untuk masyarakat Desa. Baik Desa Sepala Dalung maupun Desa 
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Sesayap. Adapun tahapan-tahapan PNPM Mandiri tersebut dapat dilihat di 

gambar sebagai berikut: 

 

Bagan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sesayap Hilir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : PTO (Petunjuk Teknis Operasional)  PNPM Mandiri Kecamatan Sesayap Hilir 

 

Manfaat implementasi program (PNPM) mandiri dalam bidang ekonomi 

Untuk melihat manfaat program PNPM Mandiri Desa Sepala dan Desa 

Sesayap perlunya melihat dari pada keluaran program yang diharapkan dari 

peraturan PNPM Mandiri. Yang berdasarkan PTO PNPM Mandiri bahwa 

keluaran program yang diharapkan dari pada PNPM Mandiri adalah sebagai 

berikut: 

MAD 

Sosialisasi 

Musdes 
Sosialisasi 

 
 

PENGGALIAN GAGASAN 

Pelatihan 
Kader 

Pember-
dayaan 

Masyarakat 
Desa/Kelur

ahan 

Musy. Desa 
Khusus 

Perempuan 

 

Musdes Perencanaan 

MAD  
Prioritas Usulan 

Penulisan Usulan 
dng/tanpa desain 

RAB 

Verifikasi Usulan 

Musdes 
Informasi 

Hasil MAD 

Musdes 
Pertanggungjawaban 

(2X) 

Musdes 

 Serah Terima 

Persiapan 
Pelaksanaan 
(Pendaftaran 

tenaga, pelatihan  
TPK, UPK , dan 

pelaku desa 

lainnya) 

Supervisi Pelaksanaan 

dan Kunjungan Antar 
Desa  

Pencairan Dana dan 
Pelaksanaan Kegiatan 

Supervisi 
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Kunjungan Antar 
Desa, Pelatihan 
Tim Pemliharaan 
 

Operasional 
Pemeliharaan 

Evaluasi 

MAD  
Penetapan  

Usulan 
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RAB, 

Verifikasi 
Teknis SPP 

Pencairan Dana dan 
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PENGAMATAN LAPANG 
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diagram kelembagaan 
kalender  musin 
peta sosial 
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survey dusun 
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pemetaan RTM 

diagram kelembagaan 

peta sosial 

 
1. Visi Desa 
2. Peta  Sosial Desa 
3. Usulan Desa  
(BLM, ADD, PJM, Lainnya) 

4. PJM (RKP Des, RPJMDes) 

-Rangking Usulan 

-Renstra Kecamatan 

-Penetapan Pendanaan,  

-utusan kecamatan 

ALUR TAHAPAN PNPM MANDIRI PERDESAAN 
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1. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga Miskin (RTM) dan 
kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian 

2. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa 

3. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam 
memfasilitasi pembangunan partisipatif 

4. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 
bagi masyarakat 

5. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan 
pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM 

6. Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan 
pembangunan 

7. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku 
kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. 

Manfaat Jangka Panjang 

Manfaat jangka panjang adalah suatu program yang dapat dimanfaatkan 

dalam waktu yang lama, yang modalnya dapat berputar sehingga dana tersebut 

dapat digunakan secara berkelanjutan. 

Untuk Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap apabila kegiatan bidang 

ekonomi berupa dana bergulir /simpan pinjam perempuan dapat dimanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya dana tersebut akan bermanfaat bagi RTM yang dapat 

digunakan dalam waktu yang lama. Tapi untuk Desa Sepala Dalung dan Desa 

Sesayap penggunaan dana ini digunakan dalam waktu yang panjang, karena 

dana yang diberikan 2.000.000,00 tersebut dikembalikan perbulan dalam waktu 

1 tahun. Dan juga dana tersebut juga digulirkan setiap tahunnya sesuai dengan 

kesediaan dana yang ada. Tapi sejauh ini untuk Desa Sepala Dalung dan Desa 

Sesayap dapat  menggunakan dana ini secara berlanjut dan berkesinambungan. 

Walaupun selama proses pelaksanaan masih ada permaslahan dan hambatan 

yang ada, tapi tidak menuntut kemungkinan semua permasalahan yang ada 

dapat diatasi oleh pelaku PNPM Kecamatan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam tulisan ini implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri dalam bidang ekonomi apabila bermanfaat bagi masyarakat 

perempuan Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap  berarti adanya perubahan 

atau dampak positif yang terjadi di Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap. 

Karena untuk mendapatkan hidup yang layak tidak hanya berpatokan dari 

suami tapi istri dapat juga melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk 

membantu kondisi ekonominya. Seperti masyarakat perempuan dapat 
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melakukan aktivitas melalui memanfaatkan dana yang digulirkan untuk 

mendapatkan penghasilan yang lebih untuk kehidupan mereka, salah satunya 

melalui berdagang toko kecil-kecilan, kue  dan lain sebagainya yang dapat 

menambah pendapatan bagi masyarakat miskin. Untuk dana yang dapat 

dimanfaatkan atau di pinjamkan masyarakat Desa Sepala Dalung dan Desa 

Sesayap sebesar 2.000.000,00 sampai dengan 4.000.000,00. Tapi untuk 

pengembalian dana yaitu setiap bulan sampai terhitung 12 bulan, jadi setiap 

bulan dana yang dikembalikan sebesar 192.000,00 dan untuk bulan ke 11 dan 

12 yaitu 188.000,00.  
Adapun  nama-nama kelompok Desa Sepala Dalung dapat dilihat di 

tabel sebagai berikut: 

 

Nama-nama kelompok kegiatan PNPM Mandiri Bidang Ekonomi Desa 

Sepala Dalung 

NO Nama Kelompok Jenis Kegiatan 

1 Samarinda  Pinjaman Bergulir 

2 Tarakan Pinjaman Bergulir 

3 Selor Baru 3 Pinjaman Bergulir 

4 Kendari  Pinjaman Bergulir 

5 Bali  Pinjaman Bergulir 

6 Bulukumba Pinjaman Bergulir 

7 Bulungan  Pinjaman Bergulir 

8 Bandung Pinjaman Bergulir 

9 Makassar Pinjaman Bergulir 

10 Balikpapan2  Pinjaman Bergulir 
Sumber : Laporan Kegiatan Pemanfaatan BLM Tahun 2009-2012 

   

  Data  tabel diatas menunjukan adanya 10 kelompok yang menerima 

bantuan PNPM Mandiri di Desa Sepala Dalung yang namanya berdasarkan 

nama kota yang ada di Kalimantan Timur. berdasarkan data bahwa jumlah 

kelompok pada tahun 2009 yaitu  2 kelompok , tahun 2010 yaitu  3 kelompok,  

pada tahun 2011 yaitu  4 kelompok dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 10 

kelompok. Bertambahnya jumlah kelompok di Desa Sepala Dalung di 

karenakan bertambahnya jumlah masyarakat Desa Sepala Dalung dan 

bertambahnya dana yang telah digulirkan. Sedangkan nama-nama kelompok 

Simpan pinjam Perempuan  Desa Sesayap dapat dilihat ditabel di bawah ini: 
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Tabel Nama-nama kelompok kegiatan PNPM  Mandiri Bidang Ekonomi 

Desa Sesayap 

NO Nama Kelompok Jenis Kegiatan 

1 Burung Nuri Pinjaman Bergulir 

2 Serindit  Pinjaman Bergulir 

3 Camar  Pinjaman Bergulir 

4 Elang   Pinjaman Bergulir 

5 Bebek  Pinjaman Bergulir 

6 Burung Walet 2  Pinjaman Bergulir 

7 Burung Merpati 2  Pinjaman Bergulir 

8 Burung Merak 2 Pinjaman Bergulir 

9 Cucak Rowo 2  Pinjaman Bergulir 

10 Burung Kenari 2 Pinjaman Bergulir 

11 BurungNuri 2 Pinjaman Bergulir 

12 Burung Tiung 2 Pinjaman Bergulir 

13 Burung Kuju Pinjaman Bergulir 

14 Burung  Jalak Pinjaman Bergulir 

15 BurungTengkuruwok Pinjaman Bergulir 

16 Burung Kasuari Pinjaman Bergulir 

17 Burung rajawali Pinjaman Bergulir 

18 Burung Murai Pinjaman Bergulir 

19 Burung Kenawai Pinjaman Bergulir 

20 Burung bangau Pinjaman Bergulir 
Sumber : Laporan Kegiatan Pemanfaatan BLM Tahun 2009-2012 

 

Jumlah kelompok simpan pinjam perempuan Desa Sesayap yang dilihat 

di tabel diatas yaitu 20 kelompok yang lebih banyak dari pada Desa Sepala 

Dalung. Kareana berdasarkan jumlah masyarakat dan jumlah masyarakat 

miskin yang ada di Desa Sesayap.  

Berdasarkan fokus penelitian penulisan bahwa kegiatan dibidang 

ekonomi dalam melaksanakan kegiatan sudah melakukannya dengan baik 

melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara memandirikan masyarakat 

kaum perempuan seperti memberikan modal untuk berusaha kecil-kecilan, 

yang dimulai melalui perencanaan yang dikumpulnya seluruh 

masyarakat/Musyawarah Desa (MD) dalam merencanakan usulan yang 

diajukan di dalam rapat berikutnya yaitu rapat MAD (Musyawarah Antar 

Desa). Dimana MAD merupakan rapat yang dihadiri oleh seluruh pihak-pihak 

Desa yang ada di Kecamatan Sesayap Hilir. Setelah melakukan rapat MAD dan 
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usulan telah diajukan maka dimulailah pelaksanaan berdasarkan usulan yang 

diajukan yang berupa bantuan simpan pinjam perempuan. 

 Jika dilihat bahwa dalam  implementasi PNPM Mandiri Desa sepala 

Dalung dan Desa Sesayap sudah dapat melaksanakannya dengan baik dan 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hanya saja dalam pelaksanaan PNPM 

Mandiri di bidang ekonomi sering salah dari sebagian  masyarakat Desa Sepala 

dalung dan  Desa Sesayap yang bisa dikatakan rendahnya sumberdaya manusia 

dan tidak adanya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana yang ada, 

karena dana yang diberikan sering digunakan untuk kebutuhan yang tidak dapat 

dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menambah pendapatan demi 

kesejahteraan mereka, melainkan untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak 

membuahkan hasil dimanfaatkan. Selain itu juga yang menjadi permasalahan 

dalam kegiatan bidang ekonomi ini yaitu masalah mengembalikan dana yang 

diberikan. Dimana dalam mengembalikan dana yang diberikan sering lebih dari 

pada waktu yang ditentukan yang dapat merugikan teman dalam 1 kelompok. 

Karena untuk menjaga sikap kebersamaan dan rasa tidak apatis diperlunya 

kerjasama sesama  kelompok dalam bentuk mengembalikan dana rutinan. 

Dimana ketua kelompok harus dapat mengkoordinir dalam mengembalikan 

dana secara rutinan. tapi dalam penulisan ini masih tetap ada masyarakat Desa 

Sepala Dalung dan Desa sesayap tidak tepat waktu dalam mengembalikan dana 

yang sangat menghambat proses pemanfaatan dana berikutnya. 

Untuk melihat keberlajutan dari pada program PNPM Mandiri dibidang 

ekonomi Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap  yang berupa simpan pinjam 

perempuan. Perlunya melihat dari pada hasil yang diharapkan. Dimana 

penggunaan dana sudah digulirkan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. 

Kecuali untuk Desa Sesayap yang mendapat bantuan dana bergulir dari tahun 

2010 sampai dengan sekarang. jika di lihat bahwa program ini masih berlanjut 

dari awal program PNPM Mandiri sampai dengan tahun 2012. Hanya saja 

program ini terjadi pasang surut dalam pelaksanaannya. Yang bila dilihat dari 

Desa Sesayap yaitu berdasarkan jumlah kelompok, dimana untuk Desa Sesayap 

jumlah kelompok ditahun 2010 berjumlah 8 kelompok, tahun 2011 berkurang 

menjadi 3 kelompok dan tahun 2012 bertambah menjadi 20 kelompok. Jika 

dijabarkan bahwa untuk simpan pinjam perempuan Desa Sesayap dari tahun 

2010 sampai 2011 menurun. Hal ini dikarenakan  masyarakat Desa Sesayap 

yang mendapat SPP tidak tepat waktu dalam pengembalian dana bulanan atau 

pihak PNPM meminimalisir dari anggaran dana yang tersedia. Tapi untuk 

ditahun 2012 bertambah menjadi 20 kelompok . hal ini dikarenakan 

bertambahnya anggaran dana yang digulirkan dan bertambahnya jumlah 

Masyarakat Desa Sesayap. Sedang Desa Sepala Dalung jumlah kelompok dari 

tahun 2009 sampai 2012 juga bertambah yang dilihat sekarang berjumlah 10 

kelompok. Dikarenakan bertambahnya usulan masyarakat dan jumlah 

penduduk pun semakin meningkat. Jadi untuk keberlanjutan dari pada program 
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PNPM Mandiri tersebut perlunya kesadaran dan kerjasama dari masyarakat 

dalam memanfaatkan dana yang ada. 

 

Kesimpulan 

Implementasi PNPM Mandiri Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap 

Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung yang dilaksanakan pada 

tahun 2009 yang dimulai melalui perencanaan, kemudian pelaksanaan dan 

terakhir evaluasi. Yang dilaksanakan berdasarkan pemberdayaan masyarakat 

Desa yang terdapat bidang ekonomi. Dimana bidang ekonomi merupakan suatu 

program yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui 

pemberdayaan kepada masyarakat miskin 

Didalam implementasi PNPM dibidang ekonomi melakukan 

pemberdayaan berupa dana bergulir yang bisa dinamakan simpan pinjam 

perempuan/SPP yang tujuannya adalah untuk menambah pendapatan 

perempuan agar adanya kegiatan positif yang bisa dilakukan seperti berdagang 

yang bisa menghasilkan pendapat untuk kesejahteraan masyarakat. Hanya saja 

dalam pemanfaatan dananya ada sebagian kecil masyarakat Desa Sepala 

Dalung dan Desa Sesayap tidak memanfaatkan dana yang diberikan karena 

dana tersebut dibelikan untuk kebutuhan yang tidak bisa dimanfaatkan 

masyarakat.  

Selain itu bahwa program ini juga masih berlanjut dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 20 

12. Tapi untuk Desa Sesayap PNPM Mandiri dibidang ekonomi ini 

dilaksanakan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Jika diuraikan 

pemanfaatan dana secara keberlanjutan masih dalam tahap kurang apa bila 

masyarakat Desa Sesayap dan Desa Sesayap tidak dapat memanfaatkan 

anggaran yang ada. 
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