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Judul : Dampak bantuan modal dana bergulir PNPM Mandiri terhadap masyarakat. Di desa 

Tabumela dengan berjalannya program PNPM mandiri tersebut diharapkan masyarakat desa 

Tabumela dapat terbantu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peogram dana 

Bergulir dari PNPM mandiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dampak yang 

ditimbulkan oleh PNPM mandiri khususnya dana bergulir terhadap masyarakat di desa 

Tabumela. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemberian Modal 

Masyarakat (Dana Bergulir), pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Perkotaan, bagi kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tabumela. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif karena data akan 

dianalisis dengan menggunakan kata- kata. Lokasi penelitian di desa Tabumela. Fokus 

penelitiannya adalah dampak bantuan modal dana bergulir terhadap masyarakat di desa 

Tabumela, dengan Indikator : 1.  Bertambahnya penghasilan keluarga 2. Adanya peningkatan 

daya beli. 3. Adanya peningkatan pendidikan anak kejenjang yang lebih tinggi. 4. Adanya 

peningkatan konsumsi keluarga. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, 

observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan reduksi data dan menarik kesimpulan. 

Hasil Penelitian terdapat 4 dampak pelaksanaan Program PNPM Mandiri terhadap masyarakat 

di Desa Tabumela. Hasil dan pembahasan menunjukkan terdapat 4 dampak pelaksanaan 

Program PNPM mandiri terhadap masyarakat di Desa Tabumela. Simpulan hasil penelitian 1. 

Program Dana bergulir PNPM mandiri berdampak positif terutama bertambahnya penghasilan 

keluarga, peneliti menemukan informan menyampaikan bahwa program pemerintah PNPM 

Mandiri khususnya dana bergulir sangat membantu mereka untuk kebutuhan modal usaha. 2. 

PNPM mandiri sangat membantu dalam tumbuhnya usaha kecil dan menengah yang ada pada 

masyarakat Desa yang selama ini tergantung pada pinjaman dana bergulir PNPM mandiri, 

sehingga masyarakat dapat ditingkatkan. 3. Dalam Program dana bergulir PNPM mandiri 

seluruh anggota masyarakat jadi terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara parsitipatif 

mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dalam penggunaan dan pengelolaan 

dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya. Sampai saat pelaksanaan kegiatan dan 

pelestariannya. 4. PNPM mandiri merupakan sebuah program dari pemerintah yang bertujuan 

untuk upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di 

wilayah pedesaan. Saran penelitian bagi tim pengelola kegiatan PNPM mandiri agar 

meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat terutama berkaitan dengan program dana 

bergulir, karena sebagian masyarakat belum mengetahui program tersebut. Bagi pemerintah 

desa agar dapat meningkatkan kerja sama dan menjalin komunikasi yang baik dengan tim 

pengelola PNPM mandiri agar dana yang telah cair  dari pemerintah tidak salah sasaran. Bagi 

masyarakat agar dapat memanfaatkan program PNPM mandiri ini sebaik mungkin. 

Kata Kunci : PNPM mandiri,  masyarakat miskin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 


