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TENTANG MICRA 
 
The Microfinance Innovation Center for Resources and Alternatives (MICRA) adalah 
organisasi Indonesia yang berfokus pada perkembangan industri keuangan mikro. MICRA 
didirikan awal 2006 oleh Mercy Corps dalam rangka institusionalisasi dan pengembangan 
pekerjaannya selama 6 tahun terakhir di bidang keuangan mikro di seluruah Indonesia. Misinya 
adalah membangun kekuatan institusional dan penjangkauan dari sektor keuangan mikro 
Indonesia, dengan cara menyediakan rangkaian penuh masukan teknis yang berkualitas tinggi 
berdasarkan praktik-praktik terbaik, serta dukungan kepada seluruh pemangku kepentingan 
dengan cara yang berkelanjutan dan berdasarkan permintaan. Sebagai pusat dukungan 
independen, MICRA berkomitmen untuk mempromosikan inovasi, transparansi dan peningkatan 
jangkauan kepada kaum miskin serta perbaikan kinerja berkelanjutan di kalangan industri 
keuangan mikro.  
 
Tim Evaluasi terdiri dari: Leesa W. Shrader (International Technical Advisor), Stefan S. 
Handoyo (Koordinator), Erlyn Shukmadewi, Fannie A. Yulandari, Nagwa Kamal, Lintang 
Nugroho, Wisnuhardjo, Budhi Siswoadji, Edy Harianto, S. Agung Meranga, Alex Pangemanan, 
Lutfi Kadir, Rio Matondang, dan Iyan Rosihan. 
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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 

 
ADB Bank Pembangunan Asia Asian Development Bank 
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara  
National Budget 

Balai Balai Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Pertanian 

Institute for the Agricultural Human 
Resources Development 

BLM-KIP Bantuan Langsung Masyarakat 
Keringanan Investasi Pertanian 

Direct Community Financial Assistance 
for Agricultural Investments 

BDSP  Business Development Service Providers 
(including vocational and entrepreneur 
training) 

BI Bank Indonesia Bank of Indonesia 
BMT Baitul Mal dan Tanwil Islamic Banking Cooperative 
BPD Bank Pembangunan Daerah Provincial Development Bank 
BPKP Badan Pemeriksa Keuangan Pusat National Audit Body 
BPR Bank Perkreditan Rakyat second-tier community banks, also known as 

rural banks 
BPRS Bank Perkreditan Rakyat Syariah Sharia-based People’s Credit Bank 
BPS Badan Pusat Statistik State Statistics Agency 
BRI Bank Rakyat Indonesia Indonesian People’s Bank (name of a 

commercial bank) 
BRR Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rehabilitation and Reconstruction Agency 

(Aceh Government Reconstruction Agency, 
involved in MFI funding) 

BQ Baitul Qiradh Aceh Islamic-based Cooperatives 
CSO Organisasi Masyarakat Sipil Civil Society Organization 
DEP Dana Ekonomi Produktif Productive Economic Fund 
FEA Agen Penyuluh/Pendamping Field Extension Agent 
FGD Diskusi Kelompok Terfokus Focus Group Discussions 
GoI Pemerintah Indonesia Government of Indonesia 
IFAD Dana Internasional untuk Pembangunan 

Sektor Pertanian 
International Fund for Agricultural 
Development 

IFC PENSA  International Finance Corporation, Program 
for Eastern Indonesia SME Assistance 
Indonesia 

ILO Organisasi Buruh Internasional International Labor Organization 
JBIC  Japan Overseas Investment Corporation 
KUBE Kelompok Usaha Bersama / Program 

Pemberdayaan Masyarakat 
Joint Enterprise Group/Community 
Empowerment Program 

MFI Lembaga Keuangan Mikro Microfinance Institution 
MICRA  Microfinance Innovation Center for 

Resources and Alternatives 
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MIS Manajemen Sistem Informasi Management Information System 
MoA Departemen Pertanian Ministry of Agriculture 
MoCS Departemen Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah 
Ministry of Cooperatives and Small and 
Medium Enterprises 

MoF Departemen Keuangan Ministry of Finance 
MoMF Departemen Kelautan dan Perikanan Ministry of Marine Affairs and Fisheries 
MoSA Departemen Sosial Ministry for Social Affairs 
NGO Lembaga Swadaya Masyarakat Non-Governmental Organization 
NPL Hutang tak terbayar tepat pada waktunya Non-Performing Loans, typically measured 

as a portion of loans which are overdue past 
90 days 

P3-KUM Program Pembinaan dan Pengembangan 
melalui Kredit Usaha Mikro 

Revolving Fund Facility for Conventional/ 
Sharia-based Microenterprise Productive 
Activities 

P4K Proyek Peningkatan Pendapatan Petani 
dan Nelayan Kecil 

Rural Income Generating Project for Small 
Farmers and Fishermen 

PEMP Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
Pesisir 

Economic Empowerment for Coastal 
Communities Program 

PINBUK Pusat Inkubasi Usaha Kecil Development Center for Small Enterprise 
PNM Permodalan Nasional Madani State-owned MFI apex bank, supervisor and 

technical service provider) 
PNPM Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat 
National Community Empowerment 
Program 

PRA  Participatory Rural Appraisals 
SHG Kelompok Swadaya Masyarakat Self-Help Group 
SMEs Usaha Kecil dan Menengah Small and Medium Enterprises 
TA Bantuan Teknis Technical Assistance (includes training, 

consulting and other technical support) 
UNDP Program Pembangunan Perserikatan 

Bangsa-bangsa 
United Nations Development Program 

WB Bank Dunia World Bank 
WB-DSF Lembaga dari Bank Dunia khusus untuk 

menangani Proses Desentralisasi 
World Bank - Decentralization Support 
Facility 

   



1 Judul Program: 
“P4K – Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil” 

2 Kementrian Pelaksana: 
Departemen Pertanian 

3 Daftar Kontak: 
 
Nama      : Widayanti 
 
Alamat    : Kantor Pusat Departemen Pertanian, Gedung D, Lt. VI, Jl. Harsono Rm   
                  No. 3, Jakarta Selatan 12550  
 
Telp.        : 021- 7815380 ext 5623 
 
E-mail     : widayanti@deptan.go.id 

4 Periode Pelaksanaan Program 
 
Tahun Pelaksanaan: 1979 – 1988 (Fase I) 
                                 1989 – 1998 (Fase II) 
                                 1998 – 2005 (Fase III) 
 
Tahun Proyek Berakhir: 2005 
 

5 Sektor/Tema 
 
Pertanian/ Keuangan Mikro dan Usaha Mikro 

6 Anggaran Sesuai Sumber Pendanaan: 
 
Total anggaran Fase III hanya sebesar: USD 118 juta (IDR 1,1 triliun) 
ADB 48%, IFAD (12%) dan Bank BRI (40%) 
 

7 Lokasi Proyek 
 
Jumlah Provinsi              : 12 provinsi 
Jumlah Kabupaten          : 126 kabupaten 
Jumlah Kecamatan/desa : 1,973 kecamatan /10,720 desa 

8 Tujuan Program: 
 
Mengembangkan sebuah sistem yang berkelanjutan dan partisipatif untuk membantu 
rumah tangga miskin perkotaan dalam meningkatkan mata pencaharian dan standar 
kehidupan masyarakat miskin pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

9 Penjelasan Singkat Mengenai Program dan Komponennya: 
 
P4K merupakan program yang dikelola oleh Deptan melalui kerjasama dengan Bank 
Rakyat Indonesia. Proyek ini diarahkan untuk pengentasan kemiskinan perkotaan melalui 
pengembangan sumberdaya manusia dan penyediaan jasa sektor keuangan-mikro untuk 
meningkatkan usaha mikro. Program ini bertujuan untuk menjangkau penerima manfaat 
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yang hidup di bawah garis kemiskinan. Para penerima manfaat ini bisa merupakan petani 
skala kecil, petani bagi hasil, petani penggarap,  nelayan skala kecil, operator industri 
rumah tangga dan masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Program ini 
secara langsung menitikberatkan pada pengembangan ketrampilan usaha mikro, 
penyediaan kredit mikro, dan mendorong kebiasaan menabung. Disamping itu, program 
ini berusaha untuk menghubungkan kelompok-kelompok peminjam dengan berbagai 
kegiatan masyarakat dan dengan lembaga penyedia jasa sosial lainnya. 
 
Konsep Program: 
 
1) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).  

Proyek mengidentifikasikan keluarga miskin melalui survei penargetan kemiskinan dan 
mendorong wakil dari keluarga miskin tersbut untuk membentuk KSM. KSM ini 
dibentuk dengan maksud untuk mengumpulkan sumber daya, memberikan dukungan 
untuk kelompok dan menerima serta menggunakan kredit. Survei penargetan 
kemiskinan yang digunakan untuk membentuk KSM yakni dengan menggunakan 
pendekatan PRA, Participatory Rural Appraisal. Untuk memfasilitasi pelaksanaan 
proyek, sejumlah 4.000 tenaga penyuluh lapangan yang dikontrak oleh proyek. Desain 
proyek juga memasukkan program kelulusan bagi KSM yang telah mencapai tahap 
mandiri untuk dapat mengakses program kredit formal yang lebih besar maupun jasa 
pelayanan pemerintah lainnya. KSM yang bertahan diharapkan untuk membentuk 
paguyuban (asosiasi) KSM dan/atau koperasi untuk meningkatkan skala usaha dan 
untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka. 
 

2) Pelayanan Jasa Sektor Keuangan-mikro 
     Pelayanan jasa sektor keuangan-mikro ditawarkan oleh proyek untuk membantu KSM  

dalam memobilisasi simpanan dan untuk mengakses pinjaman tanpa anggunan dari 
solidaritas kelompok untuk membiayai kegiatan usaha-mikro KSM. BRI mengelola 
proses kredit dan menyediakan mekanisme untuk membentuk simpanan kelompok. 
KSM bertanggung jawab untuk membayar pinjaman mereka; dan  

 
3)  Pelembagaan dan Penguatan Kapasitas 
Sistem manajemen dan kualitas staf merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan 
proyek. Maka, komponen ketiga ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada 
berbagai dinas pemerintah terkait di berbagai tingkatan pelaksanaan proyek untuk 
meningkatkan kapasistas kelembagaan dan sistem yang sejalan dengan prinsip 
desentralisasi dan transparansi. 
 



1 Judul Program: 
“PEMP – Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir” 

2 Kementrian Pelaksana: 
Kementrian Kelautan dan Perikanan 

3 Daftar Kontak: 
 
Nama      : M. Zaki Mahasin, MPi 
 
Alamat    : Direktorat General Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Pemberdayaan    
                  Masyarakat Pesisir, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari II,  
                  lt. 8, Jakarta Pusat - 10110 
 
Telp.        : 021- 3520768 
 
E-mail     : n.a.  

4 Periode Pelaksanaan Program 
 
Tahun Proyek Dimulai: 2001 
 
Tahun Proyek Berakhir: 2009 
 

5 Sektor/Tema 
 
Perikanan/ Keuangan Mikro dan Usaha Mikro di daerah pesisir 

6 Anggaran Sesuai Sumber Pendanaan: 
 
APBN dan subsidi BBM 
Total anggaran: Rp.1,2 triliun  
 

7 Lokasi Proyek 
 
Jumlah Provinsi              : 33 provinsi 
Jumlah Kabupaten          :291 kabupaten pesisir 
Jumlah Kecamatan/desa : 8,090 desa  

8 Tujuan Program: 
PEMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan 
lembaga keuangan mikro, mendorong kewirausahaan, dan merangsang partisipasi 
masyarakat dalam penguatan kapasitas berbasis masyarakat, serta mendifersifikasi usaha 
mikro secara berkelanjutan. 

9 Penjelasan Singkat Mengenai Program dan Komponennya: 
 
Sasaran program ini adalah orang yang telah memiliki usaha mikro yang secara langsung 
maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perikanan dan lokasi usahanya 
berada di daerah pesisir untuk sektor perikanan, termasuk nelayan. Awalnya, proyek ini 
didesain untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap kondisi sosial 
ekonomi masyarakat pesisir melalui  penyediaan modal usaha dengan mempergunakan 
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fasilitas dana bergulir bagi pengembangan usaha mikro produktif. Pada tingkat kabupaten,  
fasilitas dana bergulir dikelola oleh Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro 
Mitra Mina, LEPP-M3.  LEPP-M3 dibentuk sebagai embrio ‘perusahan’ yang dimiliki 
dan dikelola oleh masyarakat pesisir.   Desain awal proyek ini termasuk membentuk 
sebanyak mungkin koperasi baru untuk menyediakan jasa keuangan dan jasa lainnya bagi 
masyarakat pesisir. Namun, berdasarkan kegagalan dari pembentukan sejumlah koperasi 
baru, maka dana bergulir sekarang diberikan bagi 250 koperasi yang telah terbentuk, dan 
ternyata hasilnya jauh lebih baik. 
 
Pelaksanaan proyek dibagi dalam dua periode: (i) dari 2001 sampai 2003 selama periode 
ini mekanisme dana begulir diterapkan melalui LEPP-M3; dan (ii) dari 2004 sampai 2007 
proyek telah mempergunakan skim mikro-kredit yang disediakan oleh LKM melalui 
kerjasama dengan bank. 
 
Komponen Program: 

1. Kerjasama dengan LKM/Koperasi; 
2. Menghubungkan koperasi dengan bank, dengan jaminan tunai dari pemerintah; 

dan 
3. Penyediaan bantuan teknis bagi LKM dan penerima manfaat 



1 Judul Program: 
“KUBE – Kelompok Usaha Bersama/ Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin” 

2 Kementrian Pelaksana: 
Departemen Sosial 

3 Daftar Kontak: 
 
Nama      : Drs. Manggara Simanjuntak 
 
Alamat    : Departemen Sosial, Direktorat Fakir Miskin, Jl. Salemba Raya, Jakarta 
 
Telp.        : 021- 3144323, ext. 2303 
 
E-mail     : n.a.  

4 Periode Pelaksanaan Program 
 
Tahun Proyek Dimulai: 1997 
 
Tahun Proyek Berakhir: 2010 
 

5 Sektor/Tema 
 
Sosial/ Keuangan Mikro dan Usaha Mikro atau usaha ekonomi produktif bagi orang 
miskin 

6 Anggaran Sesuai Sumber Pendanaan: 
 
APBN, Bank BRI 
Total anggaran: Rp.300 miliar 
 

7 Lokasi Proyek 
 
Jumlah Provinsi              : 33 provinsi 
Jumlah Kabupaten          : 143 kabupaten 

8 Tujuan Program: 
Menyediakan pinjaman usaha bagi rumah tangga miskin di perkotaan dan perdesaan dan 
untuk memberdayakan mereka melalui kelompok usaha bersama berbasis masyarakat dan 
LKM.  Proyek ini diintegrasikan kedalam perbaikan manajemen keuangan LKM untuk 
memperkuat pengorganisasian LKM. 

9 Penjelasan Singkat Mengenai Program dan Komponennya: 
 
Proyek KUBE – dilaksanakan oleh Departemen Sosial (Depsos) – diciptakan untuk 
menjawab spektrum berbagai isu dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Kegiatan 
utama proyek ini adalah menyediakan dana hibah dari pemerintah yang ditambahkan ke 
simpanan anggota kelompok KUBE, yang bisa mencapai 200% dari total jumlah 
simpanan kelompok. Simpanan ini kemudian menjadi dasar bagi LKM untuk memberikan 
pinjaman bagi kelompok, yang secara bersamaan meningkatkan aset anggota KUBE, 
membangkitkan kebiasaan menabung, dan membangun hubungan dengan lembaga 
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keuangan lokal. 
 
Program ini melibatkan komponen-komponen sebagai berikut: 
(1)  Depkeu menyetujui usulan alokasi pendanaan dari Depsos; 
(2)  Depsos kemudian menunjuk Dirjen bidang Keamanan dan Bantuan Sosial sebagai  

koordinator nasional untuk program KUBE;  
(3)   Pemerintah kemudian menunjuk Bank BRI untuk menyalurkan dana bagi kelompok 

KUBE dan  Dirjen bidang Keamanan dan Bantuan Sosial membuka rekening di Bank 
BRI pusat;  

(4)  Dinsos kabupaten bersama-sama PINBUK membantu masyarakat untuk membentuk  
kelompok (KUBE) dan menunjuk LKM untuk menyalurkan dana bagi anggota 
kelompok KUBE;  

(5)  masing-masing LKM yang ditunjuk harus membuka rekening di kantor cabang Bank 
BRI. Umumnya, LKM menerima dana dari BRI dalam jangka waktu 30 hari setelah 
permintaan tertulis dari pemerintah untuk mentransfer dana ke rekening LKM 
diterima; dan  

(6)   LKM mencairkan dana kepada para penerima manfaat (KUBE) sesuai dengan 
standar prosedur pelaksanaan berdasarkan hasil kajian kredit.  Dana tersebut 
diperlakukan sebagai pinjaman dan harus dibayarkan kepada pemerintah melalui 
LKM. 



1 Judul Program: 
“P3KUM – Program Pembinaan dan Pengembangan melalui Kredit Usaha Mikro” 

2 Kementrian Pelaksana: 
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

3 Daftar Kontak: 
 
Nama      : Niniek Agustini 
 
Alamat    : Departemen Koperasi, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 
 
Telp.        : 021- 52992833 
 
E-mail     : n.a.  

4 Periode Pelaksanaan Program 
 
Tahun Proyek Dimulai: 2006 
 
Tahun Proyek Berakhir: 2008 
 

5 Sektor/Tema 
 
Koperasi/ Keuangan Mikro dan Usaha Mikro  

6 Anggaran Sesuai Sumber Pendanaan: 
 
APBN 
Total anggaran tahun 2007: Rp.200 miliar 
 

7 Lokasi Proyek 
 
Jumlah Provinsi              : Seluruh provinsi secara nasional 

8 Tujuan Program: 
(i) Meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro melalui 

penguatan strukur modal Koperasi/Unit Simpan Pinjam, KSP/USP dan 
koperasi perempuan; dan 

(ii) Mendukung program pengentasan kemiskinan pemerintah dan meningkatkan 
kesempatan kerja yang baru.   

 
Tujuan P3-KUM berlaku untuk skim konfensional maupun yang berbasis sharia. 

9 Penjelasan Singkat Mengenai Program dan Komponennya: 
 
P3-KUM dikelola oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
Pelaksanaan proyek dibagi menjadi dua fase: Fase 1 dari 2000-2005 dan Fase 2 dari 2005-
2008. Proyek menyediakan dana bergulir dalam bentuk pinjaman selama sepuluh tahun 
bagi koperasi untuk membiayai usaha mikro anggotanya. Pengembalian dana pinjaman 
dari LKM kemudian disalurkan kepada koperasi yang lainnya. Tersedia juga, program 
khusus yang difokuskan kepada koperasi yang dikelola dan untuk usaha mikro 
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perempuan. 
 
Proyek ini ditargetkan dapat menjangkau sekitar 8.484 KSP and USP pada tahun 2005 
dan bertambah menjadi 6.103 pada 2008.  Agar layak untuk mendapatkan pinjaman, 
koperasi harus memenuhi persyaratan berikut ini: (i) koperasi primer di tingkat kabupaten 
dan memiliki ijin usaha selama sekurang-kurangnya setahun dan unit simpan pinjam yang 
terpisah dari kegiatan usaha yang lain, (ii) terdapat paling kurang 25 anggota yang 
memiliki usaha mikro, (iii) tidak pernah menerima pinjaman dari proyek Depkop UKM, 
dan (iv) memiliki peraturan (AD/ ART), termasuk pertemuan rutin anggota kelompok. 
 
Selama Fase 2, DepkopUKM telah membetuk jaringan kerja dengan 6.103 LKM di semua 
kabupaten di Indonesia dan termasuk pinjaman bergulir bagi koperasi, penguatan 
kapasitas bagi LKM dan para peminjamnya dan pemantauan proyek secara 
berkesinambungan. 
 
Komponen Program: 

1. Seleksi koperasi mitra dengan mempergunakan model skoring; 
2. Pinjaman dengan jangka waktu 10 tahun disalurkan melalui bank; 
3. Subsidi bunga untuk menutupi biaya bantuan teknis dan biaya bank; dan 
4. Penguliran dana bagi LKM lain. 

 



1 Judul Program: 
“BLM KIP -  Bantuan Langsung Masyarakat Keringanan Investasi Pertanian” 

2 Kementrian Pelaksana: 
Departemen Pertanian 

3 Daftar Kontak: 
 
Nama      : DR. Mohammad Dani 
 
Alamat    : Departemen Pertanian, Gedung Arsip Lt. 3, Jl. Harsono No. 3,  
                  Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12550 
 
Telp.        : 021- 788395205 
 
E-mail     : n.a.  

4 Periode Pelaksanaan Program 
 
Tahun Proyek Dimulai: 2007 (proyek ini baru disetujui, tetapi belum dilaksanakan) 
 
Tahun Proyek Berakhir: 2008 
 

5 Sektor/Tema 
 
Pertanian/ Non keuangan-Mikro, merupakan hibah untuk investasi  kegiatan petanian 

6 Anggaran Sesuai Sumber Pendanaan: 
 
APBN 
Total anggaran: Rp.400 miliar untuk TA 2007 dan Rp. 300 miliar untuk TA 2008 

7 Lokasi Proyek 
 
Jumlah Provinsi              : 10 provinsi 

8 Tujuan Program: 
Memperbaiki akses petani kecil ke berbagai jasa keuangan berbasis pertanian dan 
untuk memfasilitasi peningkatan produktifitas pertanian. 

9 Penjelasan Singkat Mengenai Program dan Komponennya: 
 
BLM-KIP merupakan program baru yang belum berjalan, tapi sudah direncanakan akan 
menerima pendanaan selama dua tahun (Rp.700 miliar).  Proyek ini diharapkan dapat 
melengkapi fasilitas pendanaan pemerintah untuk kegiatan-kegiatan pertanian, termasuk 
Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) yang memberikan jaminan kredit bagi 
petani untuk mendapatkan pinjaman dari bank komersial seperti Bank Mandiri, Bank 
Bukopin dan BPD.Pembiayaan pemerintah melalui proyek ini melalui penyediaan 
matching grants bagi petani dan kelompok petani yang memiliki sejarah kredit baik 
dengan bank maupun lembaga non-bank pada saat mereka mengajukan kembali 
permintaan kredit  modal kerja untuk investasi kegiatan yang terkait dengan bidang 
pertanian. Dana hibah akan diberikan sebesar 10% dari nilai pinjaman baru, melalui 
jaringan bank mitra untuk pinjaman sampai dengan Rp.500 juta.  Prioritas akan diberikan 
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bagi petani kecil yang mengerjakan komoditas pertanian pokok dan kelompok petani yang 
sudah terbentuk. 
 
Sasaran penerima manfaat adalah petani, paguyuban kelompok petani, koperasi berbasis 
pertanian,dan usaha pertanian kecil dan mikro. Perusahan yang memproses produk 
peternakan, perkebunan dan pertanian juga memenuhi syarat untuk menerima bantuan. 
Pinjaman yang disediakan melalui proyek BLM-KIP lebih khusus diberikan kepada 
kelompok petani sasaran yang selama mereka telah menerima pinjaman dari bank 
komersial maupun lembaga non-bank. 
 
Komponen program: 

1. Tambahan dana hibah 10% dari jumlah pinjaman yang disetujui melalui bank 
mitra bagi peminjam sektor pertanian 

2. Penerima manfaat adalah orang pernah mendapatkan pinjaman sebelumnya 
3. Penerima manfaat harus mengajukan permohonan pinjaman kepada Dinas 
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1. RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

1. Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) mengadakan serangkaian evaluasi independen untuk mengkaji keefektifan beberapa 
program pengentasan kemiskinan pemerintah yang sedang berjalan, khususnya program yang 
berfokus pada tingkat masyarakat. Bappenas mengidentifikasi 14 program pembangunan yang 
berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh 10 departemen untuk dievaluasi pada tahun 2007. 
Dari program tersebut, lima diantaranya dikategorikan sebagai program sektor keuangan/kredit 
mikro (microfinance/ microcredit). Kelima program tersebut adalah: 
 

Nama Program 
 

Departemen Pelaksana 

KUBE (Kelompok Usaha Bersama/Program 
Pemberdayaan Masyarakat Miskin) 

Departemen Sosial 

PEMP (Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
Pesisir) 

Kementerian Perikanan dan Kelautan 

P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan 
Nelayan Kecil) 

Departemen Pertanian 

BLM-KIP (Bantuan Langsung Masyarakat—Keringanan 
Investasi Pertanian) 

Departemen Pertanian 

Penyediaan Dana Bergulir untuk Kegiatan Produktif 
Skala Usaha Mikro dengan Pola Bagi Hasil/Syariah dan 
Konvensional (P3-KUM) 

Kementerian Koperasi dan UKM 

    Sumber: Terms of Reference (ToR) 
 

2. Kelima program ini dipilih karena: (a) berkaitan dengan pembangunan masyarakat; 
(b) targetnya adalah tingkat kecamatan dan desa; dan (c) memiliki jumlah budget yang cukup 
signifikan. 
 

3. Tujuan dari Kajian Cepat.  Bappenas – dengan bantuan teknis dari Bank Dunia 
(WB) dan dukungan dana dari Decentralization Support Facilities (DSF) – meminta MICRA, 
sebuah lembaga penelitian keuangan mikro di Indonesia, untuk melaksanakan kajian cepat 
terhadap kelima program tersebut di atas dengan tujuan untuk memberikan informasi yang tepat 
waktu dan bermanfaat bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola dan mengarahkan sumber 
daya publik dan kegiatan pembangunan. Tujuan umum dari kajian cepat ini adalah untuk 
memberikan kajian independen atas kelima program tersebut dalam rangka: (a) memahami 
keefektifan program-program tersebut dalam memenuhi tujuannya masing-masing; (b) 
menunjukkan area dengan kemungkinan perbaikan program di masa mendatang; dan (c) menarik 
pelajaran dan praktik-praktik terbaik (lessons and best practices) untuk program pembangunan 
berbasis masyarakat dan program pengentasan kemiskinan lainnya, khususnya yang berkaitan 
dengan persiapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). 
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4. Tinjauan lapangan dari kajian cepat ini dilaksanakan dari tanggal 21 Mei – 29 Juni 
2007 di Jakarta dan tiga propinsi program, yakni: Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera 
Selatan. Mengingat luasnya lokasi program serta keterbatasan waktu, metodologi dibuat 
sederhana namun memadai untuk memenuhi tujuan dari kajian cepat ini.  Kajian cepat ini 
berfokus pada empat area kunci sbb.: 1) kajian terhadap dokumen proyek; 2) kajian terhadap 
rancangan dan tujuan proyek; 3) kajian terhadap pelaksanaan, efisiensi dan manajemen proyek; 
dan 4) kajian terhadap hasil dan keefektifan.   Teknik evaluasi antara lain meliputi evaluasi 
dokumen, wawancara terstruktur, survei lapangan serta kelompok diskusi terfokus (focus group 
discussions) dengan manajer program, mitra strategis, pelaksana lapangan, pemonitor, serta 
penerima manfaat (end beneficiaries). 
 

5. Kajian program dibatasi lingkupnya sehubungan dengan keterbatasan waktu dan 
terbatasnya akses terhadap beberapa dokumentasi proyek serta segelintir pimpinan proyek di 
tingkat nasional, propinsi, dan lokal. 
 

6. Ringkasan Temuan Kunci.  Kelima program yang dievaluasi sangat berbeda dari 
segi tujuan, rancangan, skala, kelompok target, kualitas implementasi, serta keberlanjutan secara 
keseluruhan. Temuan rinci untuk setiap program dapat dilihat dalam bagian utama dari laporan 
ini. Di samping itu, tabel berisi ringkasan temuan utama untuk kelima program dapat dilihati di 
Lampiran 1. Program P4K dan PEMP secara keseluruhan dinilai memiliki kinerja yang baik, 
sementara KUBE dan P3-KUM dinilai memiliki kinerja sedang. Walaupun BLM-KIP belum 
dilaksanakan, beberapa komentar mengenai rancangan program disertakan dalam bagian yang 
relevan. Temuan kunci untuk kelima proyek adalah sebagai berikut: 
 
 Pencapaian Tujuan.  Kinerja keempat proyek yang telah berjalan dalam mencapai 

tujuan masing-masing sangat bervariasi.  PEMP dinilai memiliki kinerja terbaik dalam 
mencapai tujuannya. Kajian dokumen PEMP menunjukkan bahwa tujuan proyek serta strategi 
pelaksanaannya paling jelas, cukup realistis, dan relatif sederhana dibandingkan dengan proyek-
proyek lainnya. Namun PEMP tidak memiliki penargetan kemiskinan yang implisit. Berdasarkan 
survei terbatas di lapangan, mayoritas penerima manfaat (60%) juga mengaku puas dengan 
proyek ini bahkan nelayan penerima manfaat melaporkan adanya kenaikan pendapatan. 
Desentralisasi tampaknya turut mempengaruhi kinerja dari beberapa proyek (yi., P4K dan P3-
KUM) dalam mencapai tujuan proyek serta keberlangsungannya. 
 
 Penargetan Kemiskinan / Pemilihan Lokasi.  Kinerja dalam hal penargetan kemiskinan 

atau pemilihan lokasi cukup baik untuk proyek yang memang bertujuan untuk melayani kaum 
miskin. P4K dan KUBE adalah proyek yang bertujuan untuk melayani rumah tangga miskin, dan 
keduanya memiliki kinerja yang baik dalam hal penargetan kemiskinan – mencapai kaum miskin 
di daerah yang relatif miskin. Pemakaian data kemiskinan komprehensif dari BPS dalam KUBE 
untuk menentukan daerah miskin, serta pemakaian model Participatory Rural Appraisal (PRA) 
dalam P4K untuk menyeleksi penerima manfaat individual sangat efektif dalam penargetan 
kemiskinan. Menggabungkan kedua metode ini akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki 
penargetan kemiskinan.  
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 Monitoring dan Evaluasi.  Sejauh ini, monitoring dan evaluasi terhadap program 

keuangan mikro pemerintah masih sangat terbatas, terutama yang berkaitan dengan evaluasi 
dampak (impact evaluation).  Hampir tidak ada laporan monitoring dan evaluasi yang ditemukan 
selama kajian ini berlangsung, yang mengindikasikan lemahnya monitoring evaluasi semua 
proyek. Temuan ini juga terungkap dalam wawancara dengan pemangku kepentingan serta 
penerima manfaat dimana diakui bahwa hanya sedikit sekali kegiatan monitoring dan evaluasi 
yang terlaksana selama proyek berlangsung. Di samping itu, pemerintah tampaknya masih lebih 
berfokus untuk menyalurkan sebanyak mungkin dana kepada sebanyak mungkin kaum miskin 
selama proyek berjalan dan karenanya belum memberikan cukup perhatian dan sumber daya 
untuk merancang dan melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif. Evaluasi yang ada 
selama ini tampaknya dilaksanakan hanya pada tahap awal saat pemilihan penerima manfaat dan 
mitra kerja, namun tidak dilaksanakan lagi setelahnya untuk menganalisis dampak program.  
 
 Keefektifan Biaya dan Struktur Anggaran. Keefektifan biaya/struktur anggaran proyek 

sukar untuk diukur karena kurangnya informasi, laporan serta transparansi dalam anggaran 
dan kinerja. Kunjungan lapangan menunjukkan bahwa aliran dana untuk semua proyek secara 
umum cukup baik, namun terdapat beberapa hambatan sehubung kurang jelasnya prosedur 
proyek.  Berdasarkan temuan lapangan, PEMP adalah program terbaik dengan struktur anggaran 
yang jelas serta aliran dana yang efisien, memanfaatkan sistem manajemen informasi online dari 
Bank Bukopin bersama mitra koperasinya.  Temuan lapangan menunjukkan adanya kasus 
penyimpangan pendanaan di tingkat lokal. Selain itu, beberapa program mengandalkan dana dan 
sumber daya lokal – yang tidak selalu tersedia – dalam implementasinya. 
 
 Kinerja pengumpulan dan Tingkat Pembayaran Hutang.   Wawancara dengan staf 

proyek dan survei terbatas di lapangan mengindikasikan bahwa kinerja pengoleksian hutang 
sangat bervariasi, dengan tingkat pengembalian hutang yang sedang untuk semua proyek. 
Analisis terhadap kinerja pengumpulan dan tingkat pembayaran hutang sukar dilakukan karena 
sukarnya memperoleh data. Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa tingkat 
pembayaran hutang untuk semua proyek dikategorikan sedang. Proyek yang menunjukkan 
kinerja pembayaran hutang terbaik adalah PEMP dan KUBE, di mana kedua proyek tersebut: (i) 
memiliki insentif yang memadai untuk bank/lembaga keuangan mikro (LKM) mitra untuk 
menagih hutang; (ii) mempekerjakan petugas/penyuluh lapangan yang berdedikasi dan terlatih; 
(iii) memberikan pinjaman melalui kelompok mandiri (self-help groups, SHGs) yang berfungsi; 
dan (iv) menargetkan pinjaman kepada perempuan miskin yang produktif secara ekonomi. 
 
 Pembangunan kapasitas.  Pembangunan kapasitas sangat bervariasi bergantung pada 

rancangan proyek, alokasi anggaran serta kapasitas petugas lapangan serta pemberi layanan 
lokal lainnya. Bantuan teknis yang diberikan melalui  program keuangan mikro pemerintah 
masih relatif terbatas dan biasanya hanya berfokus pada penerima manfaat individu. Namun 
kapasitas sumber daya manusia, teknis dan keuangan dari LKM yang berpartisipasi dalam 
program dalam melayani kaum miskin masih sangat terbatas karena kurangnya pendanaan, 
fokus, atau penyedia layanan yang berkualitas. 
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 Kepuasan Penerima Manfaat. Kebanyakan penerima manfaat (53-83%) merasa cukup 

puas dengan program kredit mikro pemerintah. Faktor yang mempengaruhi kepuasan ini adalah: 
(i) meningkatnya akses pada pelayanan keuangan; (ii) ringannya persyaratan pinjaman; (iii) 
kebanyakan pinjaman tidak membutuhkan jaminan serta memiliki jangka waktu pengembalian 
yang panjang; dan (iv) memiliki bunga yang terjangkau.  Proyek KUBE mencatat tingkat 
kepuasan penerima manfaat yang tertinggi. Klien biasanya adalah perempuan miskin yang 
sebelumnya tidak memiliki akses keuangan. Terdapat indikasi adanya peningkatan standar 
kehidupan yang dikaitkan dengan program ini, serta menguatnya ikatan sosial dalam masyarakat 
yang disebabkan oleh pembentukan kelompok dalam KUBE. 
 
 Keberlangsungan Program. Kebanyakan proyek yang dievaluasi memiliki keberlanjutan 

finansial yang lemah.  Program keuangan mikro berbeda dengan program pemerintah lainnya 
karena memiliki potensi untuk kelangsungan finansial jangka panjang dan karenanya dapat 
memberikan dampak untuk pengentasan kemiskinan.  Kelangsungan finansial dari program yang 
dievaluasi cenderung lemah sebab: (i) program tidak memiliki “exit strategy” yang berkelanjutan 
yang dapat mengambil alih fungsi pemerintah yang amat vital; (ii) program tidak membangun 
institusi yang berkelanjutan yang dapat menunjang pertumbuhan jangka panjang;  (iii) program 
tidak menempatkan cukup perhatian pada kualitas pembayaran hutang yang dapat menunjukkan 
keberlanjutan menyeluruh dari program peminjaman kepada kaum miskin.  PEMP memiliki 
keberlanjutan finansial yang paling kuat karena didukung oleh partispasi aktif Bank Bukopin 
serta adanya kemungkinan untuk pembiayaan jangka panjang pasca-program. 
 
 Organisasi Masyarakat melalui Kelompok Mandiri (Self-Help Groups).  

Pengembangan organisasi masyarakat bervariasi sesuai tujuan program secara keseluruhan, 
rencana dan penyediaan bantuan teknis, alokasi anggaran serta kapasistas lokal dari petugas 
lapangan.  KUBE dan P4K memiliki kinerja terbaik dalam organisasi masyarakat melalui 
pembentukan kelompok mandiri dengan bantuan teknis yang memadai dari para petugas 
lapangan. Namun banyak program, termasuk KUBE, yang berusaha untuk menciptakan koperasi 
baru untuk mencapai tujuan program tanpa memberikan investasi yang memadai untuk 
membangun institusi yang kuat atau berkelanjutan. Bekerja melalui organisasi yang sudah ada – 
seperti dalam P3-KUM – akan menjamin keberlangsungan jangka panjang dari program.  
 

7. Ringkasan Rekomendasi: 
 

Untuk meningkatkan dampak dan keberlanjutan program: 
 
 Dana pemerintah untuk program keuangan mikro harus selalu ditempatkan sebagai 

katalis bagi pembangunan berkelanjutan serta melibatkan “exit strategy” jangka panjang yang 
secara bertahap membangun mitra komersil untuk mengambil alih kegiatan program serta 
mendukung pengembangan sumber daya yang berkelanjutan untuk membiayai baik usaha mikro 
dan kecil maupun LKM. Komponen untuk membangun keterkaitan yang efektif dan 
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berkelanjutan dengan sistem keuangan formal harus selalu disertakan untuk mendukung 
pertumbuhan sektor keuangan mikro dan menambah dana pemerintah. 
 
 Industri keuangan mikro sudah sangat terfragmentasi dan tidak efisien. Sedapat mungkin, 

pemerintah sebaiknya bekerjasama dengan dan memperkuat LKM yang sudah ada daripada 
membangun yang baru, serta mendukung konsolidasi dan penguatan industri keuangan mikro. Di 
samping itu, jika memungkinkan, pemerintah juga sebaiknya mendukung LKM (dan bank) untuk 
memasarkan produk mereka sendiri yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal daripada 
menciptakan produk “ala proyek” yang sifatnya sementara. 
 
 Proyek pemerintah yang menargetkan serta membangun kredibilitas finansial peminjam 

dari kalangan miskin tampaknya cukup sukses dalam menciptakan akses finansial bagi kaum 
miskin. Namun, LKM sebaiknya dibiarkan untuk memberikan pinjaman berdasarkan bukti 
kredibilitas finansial klien dalam rangka membangun keberlanjutan jangka panjang LKM dan 
kelanjutan pelayanan mereka kepada masyarakat. Program hibah untuk kaum miskin sebaiknya 
dipisahkan pengelolaannya dari program kredit/pinjaman. 
 
 Kualitas portfolio tampaknya lebih tinggi di daerah dimana bank pelaksana memainkan 

peranan yang lebih aktif (mis. Bank Bukopin). Pemerintah harus berhati-hati dalam mengaitkan 
antara insentif bagi peningkatan partisipasi bank dengan pemilihan bank yang memang memiliki 
ketertarikan untuk melayani kelompok yang ditargetkan. Sedapat mungkin, identifikasi serta 
partisipasi bank dan LKM pelaksana (atau penyalur) dalam proyek jangan melalui penunjukkan 
langsung, tetapi melalui proses tender yang adil dan transparan. 
 
 Komponen untuk membangun keterkaitan yang efektif dan berkelanjutan antara proyek 

keuangan mikro dengan sistem keuangan formal dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor 
keuangan mikro serta meningkatkan dana pemerintah harus selalu dimasukkan dalam 
rancangan proyek. Kebanyakan proyek keuangan mikro hanya bergantung pada dana dari 
pemerintah/donor. Karenanya, peningkatan partisipasi dari pelaku komersil utama amat 
dibutuhkan untuk menjaga kelanjutan proyek dan untuk mengarahkan industri keuangan mikro 
kepada produk yang lebih bervariasi, sistem distribusi yang lebih luas, akses ke berbagai 
pelayanan keuangan mikro yang lebih besar bagi kaum miskin, serta penempatan sektor 
keuangan mikro ke dalam arus ekonomi utama.  
 
 Pinjaman untuk tujuan non-bisnis perlu disertakan dalam proyek keuangan mikro 

pemerintah. Kaum miskin juga membutuhkan pinjaman untuk tujuan non-bisnis untuk 
melindungi dan membangun aset serta usaha mereka. Karenanya, pembatasan pinjaman hanya 
untuk kebutuhan usaha dapat membatasi manfaat dan akses kaum miskin terhadap pinjaman.  
 
 Untuk meraih sukses jangka panjang, kelompok mandiri (SHGs) perlu diintegrasikan 

sepenuhnya ke dalam kegiatan LKM atau bank selama program berlangsung, daripada hanya 
didukung dan disubsidi oleh petugas lapangan pemerintah. Dalam praktiknya, kelompok 
mandiri yang dibentuk dalam program pemerintah cenderung bergantung pada dukungan 
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eksternal yang berkelanjutan. Inilah sebabnya banyak kelompok yang bubar setelah program 
berakhir. 
 
 

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan proyek: 
 
 Untuk melengkapi data kemiskinan BPS, pendekatan Participatory Rural Appraisal 

(PRA) merupakan metode yang sangat efektif  untuk mengidentifikasi target penerima manfaat 
serta untuk mendukung pembentukan kelompok mandiri. Aturan-aturan berdasarkan best-
practice dalam pembentukan kelompok harus dihargai dan dilaksanakan untuk menjamin 
kesuksesan tanggung jawab bersama dalam jaminan kelompok serta kinerja kelompok. 
 
 Kontrol internal harus dirancang secara jelas dalam rencana program dan dikaitkan 

dengan monitoring dan evaluasi dengan anggaran yang memadai. Hasil kajian di lapangan 
menunjukkan tingginya variasi dalam kualitas pelaksanaan dan kinerja di daerah. Minimnya 
kontrol dalam proyek akan dengan mudah menyebabkan pelanggaran/penyimpangan. 
 
 Meningkatnya transparansi dalam pendanaan, anggaran, serta pelaporan kinerja proyek 

dapat membantu meningkatkan kualtias serta jangkauan kepada kaum miskin. Model teknologi 
informasi seperti yang dijalankan Bank Bukopin – dimana data disebarkan secara online dengan 
LKM – merupakan teknologi yang ideal untuk memfasilitasi penjangkauan yang lebih luas 
kepada kaum miskin serta untuk menjamin transparansi dalam penyediaan dana. Akhirnya, 
sistem informasi yang demikian dapat menjadi dasar bagi pembentukan biro kredit bagi 
peminjam berpenghasilan rendah untuk membangun track records finansial mereka serta 
melibatkan mereka secara lebih aktif dalam sistem keuangan formal. 
 
 Pemilihan LKM untuk berpartisipasi dalam program keuangan mikro pemerintah harus 

distandarisasi, obyektif, serta berdasarkan kinerja untuk mendukung perkembangan sektor 
keuangan mikro yang sehat serta peningkatan jangkauan. Di samping itu, dukungan teknis untuk 
LKM merupakan unsur penting dalam memperluas jangkauan, kinerja, serta keberlangsungan 
proyek. 
 

Untuk memperbaiki rancangan serta pelaksanaan proyek: 
 
 Pendekatan terstandar untuk memonitor serta mengevaluasi kinerja program 

berdasarkan best practice sektor keuangan mikro akan membantu menciptakan pedoman yang 
jelas serta mendukung pengembangan keseluruhan sektor ini. Monitoring dan evaluasi program 
keuangan mikro pemerintah selama ini masih sangat terbatas, khususnya yang berkaitan dengan 
evaluasi dampak. Karenanya, sedikit sekali tersedia informasi yang dapat dipakai untuk 
memperbaiki rancangan program. 
 
 Analisis kelayakan finansial harus dilakukan dan dikembangkan sampai ke tingkat bank 

cabang untuk memastikan bahwa biaya operasional dari pelaksanaan program tidak melebihi 
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penerimaan dari bunga serta biaya. Peranan bank pelaksana dan penyalur dalam semua program 
keuangan mikro pemerintah amatlah penting. Jika bank tidak secara aktif tertarik untuk 
mempromosikan dan melanjutkan program, penyaluran pinjaman akan rendah dengan kondisi 
dan persyaratan yang tidak kompetitif.  
 
 Jika pendanaan melalui program keuangan mikro pemerintah hendak menjangkau kaum 

miskin yang memiliki potensi kredibilitas keuangan, maka bank mitra harus memiliki cara-cara 
yang tepat untuk melakukan kajian terhadap resiko dalam memberikan pinjaman kepada kaum 
miskin. Proses pengajuan pinjaman di bank terkadang didasarkan pada metode tradisional kajian 
resiko pinjaman yang membutuhkan pelbagai dokumen dan relatif mahal, yang karenanya 
kurang tepat jika dipakai untuk peminjam skala kecil yang membutuhkan waktu pemrosesan 
pinjaman yang lebih pendek dengan biaya yang lebih rendah.  
 

Untuk meningkatkan serta mempertajam peranan Pemerintah: 
 
 Pemerintah harus memainkan peranan penting sebagai pengawas dalam layanan 

keuangan, bukan sebagai pelaku utama, dengan cara menjamin kepastian hukum dan sistem 
pengawasan, serta meningkatkan kapasitas dari LKM.  
 
 Di tingkat propinsi dan kabupaten, Pemerintah harus meningkatkan kapasitas staf kunci 

berbagai departemen dalam standar best-practice sistem keuangan mikro, sehingga mereka 
dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. 
 
 Suatu badan koordinasi pusat yang bertugas khusus untuk mengawasi serta mendukung 

tugas-tugas tersebut di atas akan sangat bermanfaat sebagai badan pembuat keputusan satu 
pintu (one-door policy-making body) untuk membina, mengkaitkan, mengkoordinasikan, dan 
mendukung program keuangan mikro pemerintah, serta untuk lebih meningkatkan sumber daya 
pemerintah secara efektif. Badan ini sebaiknya juga ditugaskan untuk membuat standar dan 
mengkoordinasikan program keuangan mikro antar departemen serta mendukung 
pengembangan, monitoring dan evaluasi program keuangan mikro di tingkat propinsi dan 
kabupaten. 
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2. PENDAHULUAN 
 
2.1  Latar Belakang 
 

8. Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) mengadakan serangkaian evaluasi independent untuk mengkaji keefektifan beberapa 
program pengentasan kemiskinan pemerintah yang sedang berjalan, khususnya program yang 
berfokus pada tingkat masyarakat. Bappenas mengidentifikasi 14 program pembangungan yang 
berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh 10 departemen untuk dievaluasi pada tahun 2007. 
Dari program tersebut, lima diantaranya dikategorikan sebagai program sektor keuangan/kredit 
mikro (microfinance/ microcredit). Kelima program tersebut adalah: 
 
Tabel 1: Program Mikro-finance/Kredit –Mikro Pemerintah 
 

Nama Program 
 

Kementrian Pelaksana Total Nilai 
Proyek (dalam 

Rp.) 
KUBE (Kelompok Usaha Bersama/Program 
Pemberdayaan Masyarakat Miskin) 

Departemen Sosial  Rp.300 miliar 

PEMP (Program Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat Pesisir) 

Kementrian Perikanan dan 
Kelautan 

Rp.1,2 triliun 

P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani 
dan Nelayan Kecil) 

Departemen Pertanian Rp.1,1 triliun 

BLM-KIP (Bantuan Langsung Masyarakat – 
Keringanan Investasi Pertanian)1

Departemen Pertanian Rp.400 miliar 

P3KUM (Penyediaan Dana Bergulir untuk 
Kegiatan Produktif Skala Usaha Mikro dengan 
Pola Bagi Hasil/Syariah dan Konvensional) 

Kementrian Koperasi dan UKM Rp.200 miliar 

    Sumber: Berbagai Dokumen Proyek 
 

9. Kelima program ini dipilih karena: (a) berkaitan dengan pembangunan masyarakat; 
(b) targetnya adalah tingkat kecamatan dan desa; dan (c) memiliki jumlah budget yang cukup 
signifikan. 
 

10. Pemerintah melalui Bappenas – dengan bantuan teknis dari Bank Dunia serta 
pendanaan dari Decentralization Support Facilities (DSF) – telah meminta Microfinance 
Innovation Center for Resources and Alternatives (MICRA) untuk melaksanakan kajian cepat 
terhadap kelima program tersebut di atas selame periode Mei - June 2007 (lihat juga Lampiran 
2). 

                                                 
1 BLM-KIP adalah program baru yang belum dimulai pada saat evaluasi ini berlangsung. Proyek ini bukan 
merupakan program keuangan mikro, melainkan proyek pemberian hibah untuk mendukung investasi di bidang 
pertanian. Karenanya, hasil evaluasi terhadap proyek ini hanya didasarkan pada analisis dokumen tanpa kunjungan 
lapangan. 
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2.2 Gambaran Penelitian 
 
2.2.1 Tujuan  
 

11. Tujuan umum dari kajian cepat ini adalah untuk memberikan kajian independen atas 
kelima program tersebut dalam rangka: (a) memahami keefektifan program-program tersebut 
dalam memenuhi tujuannya masing-masing; (b) menunjukkan area dengan kemungkinan 
perbaikan program di masa mendatang; dan (c) menarik pelajaran dan praktik-praktik terbaik 
(lessons and best practices) untuk program pembangunan berbasis masyarakat dan program 
pengentasan kemiskinan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan persiapan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi 
yang tepat waktu dan bermanfaat bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola dan mengarahkan 
sumber daya publik dan kegiatan pembangunan. 

ektifan program-program tersebut 
dalam memenuhi tujuannya masing-masing; (b) menunjukkan area dengan kemungkinan 
perbaikan program di masa mendatang; dan (c) menarik pelajaran dan praktik-praktik terbaik 
(lessons and best practices) untuk program pembangunan berbasis masyarakat dan program 
pengentasan kemiskinan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan persiapan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi 
yang tepat waktu dan bermanfaat bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola dan mengarahkan 
sumber daya publik dan kegiatan pembangunan. 
  
2.2.2 Metodologi dan Teknik Pengumpulan Data 2.2.2 Metodologi dan Teknik Pengumpulan Data 
  

12. Kajian cepat ini meliputi kegiatan kunci sbb.: (a) melaksanakan review dokumen 
tentang rancangan dan implementasi dari kelima program di tingkat departemen (lihat juga 
Lampiran 6.1), (b) mengkaji operasional dan pelaksanaan program di tiga lokasi dalam dan luar 
Jawa, termasuk klien dan jangkauan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam mencapai target 
populasi (lihat juga Lampiran 6.2 dan 6.3); (c) menganalisis dampak awal program terhadap 
penerima manfaat saat ini serta kepuasan mereka; dan (d) mempersiapkan kajian rinci terhadap 
model/implementasi serta rekomendasi terhadap kemungkinan kelanjutan dari model yang 
bersangkutan. 

12. Kajian cepat ini meliputi kegiatan kunci sbb.: (a) melaksanakan review dokumen 
tentang rancangan dan implementasi dari kelima program di tingkat departemen (lihat juga 
Lampiran 6.1), (b) mengkaji operasional dan pelaksanaan program di tiga lokasi dalam dan luar 
Jawa, termasuk klien dan jangkauan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam mencapai target 
populasi (lihat juga Lampiran 6.2 dan 6.3); (c) menganalisis dampak awal program terhadap 
penerima manfaat saat ini serta kepuasan mereka; dan (d) mempersiapkan kajian rinci terhadap 
model/implementasi serta rekomendasi terhadap kemungkinan kelanjutan dari model yang 
bersangkutan. 
  

13. Kunjungan lapangan untuk kajian ini dilaksanakan dari tanggal 4-20 Juni 2007 oleh 
13 anggota tim evaluasi MICRA di 4 lokasi. Mengingat singkatnya waktu, kajian cepat ini 
difokuskan pada indikator monitoring dan kinerja jangka pendek, bukan pada dampak jangka 
panjang program.  

13. Kunjungan lapangan untuk kajian ini dilaksanakan dari tanggal 4-20 Juni 2007 oleh 
13 anggota tim evaluasi MICRA di 4 lokasi. Mengingat singkatnya waktu, kajian cepat ini 
difokuskan pada indikator monitoring dan kinerja jangka pendek, bukan pada dampak jangka 
panjang program.  
  
Tabel 2: Metodologi dan Responden Tabel 2: Metodologi dan Responden 
  

P4K PEMP KUBE P3KUM BLM-KIP

Tingkat  Nasional 3 4 7 2 1 1

Tingkat Kabupaten/Kot

7

a 9 15 12 28 0 64

TOTAL WAWANCARA 12 19 19 28 1 81

Penerima Manfaat 3 FGDs 2 FGDs 3 FGDs 3 FGDs 0 FGD

Responden FGD 25 11 30 42 0 108

Non-Penerima Manfaat

Responden FGD 23

131

Pemanfaat 19 11 17 20 0 67

14 FGDs

TOTAL

3 FGDs

TOTAL FGD

Kuesioner Untuk Perorangan

Wawancara Mendalam 

2

TOTAL RESPONDEN FGD

NO METODELOGI KLASIFIKASI

23

FGD

Program

1

Non-Penerima Manfaat 16

TOTAL RESPONDEN UNTUK KUESIONER 35 11 17 20 0 83

163
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        Sumber: Ringkasan Penulis 

14. Mengingat luasnya lokasi program serta keterbatasan waktu, metodologi dibuat 
sederhana namun memadai untuk memenuhi tujuan dari kajian cepat ini.  Kajian cepat ini 
berfokus pada empat area kunci sbb.: 1) kajian terhadap dokumen proyek; 2) kajian terhadap 
rancangan dan tujuan proyek; 3) kajian terhadap pelaksanaan, efisiensi dan manajemen proyek; 
dan 4) kajian terhadap hasil dan keefektifan.    
 

15. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, serangkaian teknik 
penelitian dan pengumpulan data digunakan, termasuk: 1) evaluasi terhadap dokumen proyek; 2) 
wawancara mendalam yang terstruktur; dan 3) focus group discussions.  Lebih rinci mengenai 
metodologi ini berikut instrumen pendukung, daftar dokumen yang dikaji, serta daftar responden 
dapat dilihat dalam Lampiran 5 - 10. 
 
2.2.3 Lokasi dan Pelaksanaan Kajian 
 

16. Kunjungan lapangan dilaksanakan di Jakarta dan tiga lokasi dari keempat program 
yang telah berjalan, dimana telah didapatkan hasil yang cukup signifikan walaupun waktu 
pelaksanaan program masih dalam tahap awal. Tim tidak melakukan kunjungan lapang untuk 
proyek BLM-KIP karena belum berjalan pada saat evaluasi.  Kunjungan lapang meliputi kajian 
terhadap penerima manfaat dan non-penerima manfaat. Kajian terhadap proyek dan evaluasi 
dilaksanakan secara bersamaan di daerah yang sama untuk memastikan konsistensi data dan 
informasi. Pemilihan kecamatan lokasi dilaksanakan melalui konsultasi dengan Bank Dunia dan 
pelaksana program.  
 

17. Tiga propinsi terpilih untuk kunjungan lapangan: Jawa Timur, Sumatera Selatan dan 
Sulawesi Selatan, berdasarkan kriteria sbb.: (i) paling sedikit ada empat program yang berjalan di 
propinsi tersebut, (ii) Jawa dan luar Jawa, (iii) propinsi dengan kepadatan penduduk yang tinggi , 
serta (iv) propinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi berdasarkan Gini ratio.  Pemilihan desa dan 
kelompok dilakukan secara acak berdasarkan data dan informasi yang disediakan oleh pejabat 
pemerintah di daerah (lihat juga Lampiran 7). 
 

18. Evaluasi ini dilaksanakan oleh empat tim dari MICRA dengan 13 peneliti. Satu tim 
difokuskan di Jakarta sementara tiga tim melaksanakan kunjungan lapangan secara bersamaan. 
Hasil keseluruhan dari kajian cepat ini dipengaruhi oleh kelengkapan data yang dapat 
dikumpulkan dalam waktu singkat (kurang dari satu bulan). 
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3. KAJIAN PROGRAM DAN TEMUAN 
 
3.1 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI DAN NELAYAN KECIL 

(P4K) 
 
3.1.1 Ringkasan Program  
 

19. Latar Belakang.  P4K merupakan program yang sudah selesai, yang dilaksanakan 
oleh Departemen Pertanian bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang berfungsi 
sebagai bank penyalur.  Program ini merupakan program untuk mempromosikan usaha mikro 
berbasis kelompok yang memberikan pinjaman kepada kaum miskin pedesaan. P4K 
dilaksanakan dalam tiga fase dan pada awalnya didanai oleh pemerintah dengan dukungan hibah 
dari United Nations Development Program (UNDP).  Fase pertama proyek ini berjalan dari 
tahun 1979 sampai 1988 dan dikenal sebagai “Fase Aksi Penelitian ”, yang dimaksudkan untuk 
memfasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan serta menjamin keefektifannya 
(lihat juga Lampiran 11.1). 
   

20. Fase II berjalan dari tahun 1989 sampai 1998 dan mendapatkan dukungan finansial 
dan manajemen yang cukup signifikan dari International Fund for Agricultural Development 
(IFAD), UNDP, dan pemerintah Belanda. Fase II dikenal sebagai “Fase Pembentukan 
Metodologi Pemberdayaan Petani Kecil.”  Dalam fase ini, proyek difokuskan pada pembangunan 
keterampilan usaha mikro, penyediaan pinjaman, dan penganjuran simpanan. Di samping itu, 
program berusaha untuk menghubungkan antara kelompok dengan kegiatan masyarakat dan agen 
pelayanan sosial. Peran BRI berganti dari bank penyalur menjadi bank pelaksana, dimana BRI 
secara efektif mengambil alih semua resiko yang berkaitan dengan pemberian pinjaman. 
Tanggung jawab BRI juga berkembang meliputi penilaian terhadap rencana usaha yang diajukan 
oleh kelompok mandiri (Kelompok Swadaya Masyarakat, KSM) dan menentukan apakah 
mereka layak menerima pinjaman. 
 

21. Potensi P4K untuk pengentasan kemiskinan skala besar diakui baik oleh pemerintah 
maupun IFAD dan Bank Pembangunan Asia (ADB), yang menyetujui untuk mengembangkan 
proyek ke Fase III.  Fase III berjalan dari 1999 sampai 2005 dengan total budget US$118 juta 
yang disediakan sebagai pinjaman kepada BRI.  Komposisi budget ini adalah 5% dari BRI, 55% 
dari ADB dan 40% dari IFAD.  Fase III dimaksudkan untuk memfasilitasi pengembangan sistem 
dan mekanisme pengentasan kemiskinan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. 
 

22. Tujuan.  Visi, misi dan tujuan P4K tercantum secara jelas dalam dokumen proyek. 
Visinya adalah menolong rumah tangga miskin di pedesaan untuk keluar dari lingkaran 
kemiskinan. Misinya adalah: (i) meningkatkan keterampilan petani kecil sehingga mereka dapat 
memperbaiki perekonomian mereka, (ii) memberdayakan petani kecil untuk meningkatkan 
pendapatan serta memperbaiki kesejahteraan mereka, (iii) menciptakan kondisi dan 
mengembangkan layanan yang kondusif untuk mendukung kegiatan produktif petani miskin, dan 
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(iv) melembagakan kelompok petani miskin sehingga mereka dapat meningkatkan kapasitas 
mereka untuk bekerja bersama, memperkuat posisi tawar mereka, serta memperbaiki 
produktivitas.  Tujuan proyek diarahkan untuk pengembangan sistem yang partisipatif dan 
berkelanjutan untuk membantu rumah tangga miskin di pedesaan untuk memperbaik 
perekonomian dan standar hidup mereka melalui penciptaan kelompok mandiri (KSM). 
 

23. Karakteristik dan disain.  Proyek ini terdiri dari tiga komponen: 
 
(1) Pengembangan kelompok – proyek ini mengidentifikasi keluarga miskin pedesaan melalui 
survei penargetan kemiskinan dan mendorong perwakilan dari keluarga-keluarga tersebut untuk 
membentuk kelompok mandiri dengan tujuan untuk mengumpulkan sumber daya, memberikan 
dukungan kelompok dan untuk menerima dan memanfaatkan pinjaman. Survei penargetan 
kemiskinan yang digunakan untuk membentuk kelompok didasarkan pada Participatory Rural 
Appraisal (PRA).  Untuk memfasilitasi pelaksanaannya di lokasi, proyek ini mempekerjakan 
sekitar 4.000 penyuluh lapangan.  Rancangan proyek juga memasukkan program lanjutan bagi 
kelompok yang telah mandiri agar mereka dapat memperoleh akses ke program kredit formal 
serta layanan pemerintah lainnya. Kelompok yang telah mandiri juga diharapkan untuk 
membentuk asosiasi dengan kelompok lainnya dan/atau koperasi untuk memperluas skala usaha 
serta menjamin kelangsungan kelompok.  
 
(2) Pelayanan keuangan mikro - ditawarkan untuk membantu kelompok memobilisasi simpanan 
dan mengakses pinjaman solidaritas kelompok non-jaminan untuk mendanai usaha mikro 
mereka. BRI mengelola proses pinjaman dan menyediakan mekanisme untuk memulai simpanan 
kelompok. Kelompok bertanggung jawab untuk pembayaran hutang mereka sendiri.  
 
(3) Pelembagaan dan pengembangan kapasitas – sistem manajemen dan kualitas staf merupakan 
kunci sukses dalam implementasi program. Karenanya, komponen ketiga diarahkan untuk 
membantu institusi pemerintah di berbagai tingkat implementasi proyek untuk meningkatkan 
kapasitas dan sistem kelembagaan mereka sejalan dengan prinsip desentralisasi dan transparansi. 
 

24. Lokasi Program dan Jangkauan.  Fase I mencakup enam propinsi a.l. semua 
propinsi di Jawa (kecuali DKI Jakarta), Bali dan Nusa Tenggara Barat.  Fase II dikembangkan ke 
12 propinsi lainnya, yakni Banda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, 
Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tengah dan Timor Timur. Jumlah total kelompok penerima manfaat naik dari 2.150 di fase I 
menjadi 50.038 di fase II.  Pada akhir fase III tahun 2005, diperkirakan bahwa proyek akan 
menjangkau sekitar 7.000 kelompok (kira-kira 740.000 keluarga). 
 

25. Mekanisme Pelaksanaan.  Penyuluh lapangan dari Deptan merupakan pelaksana 
utama dari proyek ini. Mereka mengidentifikasi masyarakat yang berpotensi untuk berpartisipasi 
dalam program berdasarkan tingkat pendapatan dan kesempatan untuk pengembangan usaha 
mikro. Para petugas bersama dengan masyarakat menandai area yang menjanjikan untuk 
pengembangan usaha kecil. Dalam masyarakat target, penyuluh memilih keluarga miskin yang 
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tertarik untuk berpartisipasi dalam program. Hanya keluarga dengan pendapatan perkapita 
tahunan di bawah harga nominal 320 kilogram beras (kira-kira Rp.320.000) yang diterima.  
Pendapatan keluarga ditentukan melalui kuesioner rinci yang diisi penyuluh lapangan 
berdasarkan informasi dari kepala keluarga. 
 

26. Keluarga yang layak untuk berpartisipasi didorong untuk membentuk kelompok yang 
terdiri dari 8-16 keluarga. Rata-rata setiap kelompok terdiri dari 10,8 keluarga.  Untuk menerima 
pinjaman yang pertama, kelompok harus memiliki simpanan minimum 10% dari pagu pinjaman 
yang diterima. Di samping itu, mereka harus berpartisipasi dalam dua sesi pelatihan yang 
dilaksanakan oleh penyuluh lapangan mereka. Dalam kedua sesi tersebut, penyuluh membantu 
kelompok mempersiapkan rencana usaha mereka yang kemudian disetujui oleh dinas pertanian 
di kabupaten dan dikirimkan ke cabang BRI. Cabang yang bersangkutan juga harus menyetujui 
rencana usaha tersebut. Di atas kertas, persetujuan BRI tersebut harus didahului dengan 
kunjungan lapangan ke kelompok yang bersangkut. 
 

27. Rata-rata, waktu yang dibutuhkan sejak rumah tangga melengkapi kuesioner sampai 
pinjaman dicairkan adalah enam bulan. Pinjaman P4K hanya diberikan melalui BRI cabang, 
tidak melalui jaringan BRI Unit Desa. Kelompok harus mengembalikan pinjaman akhir mereka 
langsung ke cabang BRI. Pinjaman lainnya dapat dikembalikan melalui cabang BRI, kantor pos 
desa, unit pelayanan berjalan (mobil pelayanan), atau Unit Desa.  Setiap kelompok menerima 
satu pinjaman yang kemudian dibagikan di antara anggota kelompok tersebut – biasanya secara 
merata. Kelompok menerapkan sistem tanggungan bersama dalam membayar kembali pinjaman 
tersebut.  Tabel 3 berikut menunjukkan ringkasan skim pemberian pinjaman dari Departemen 
Keuangan (Depkeu) ke BRI dan dari BRI ke kelompok. 
 
Tabel 3: Ringkasan Skim Kredit P4K 
 

SKEMA KREDIT: 
DARI DEPKEU KE BRI DARI BRI KE KELOMPOK SWADAYA 

MASYARAKAT 
Jangka waktu kredit:  20 tahun (1998 
sampai dengan 2018) dengan jangka waktu 
pelunasan hutang 5 tahun  

Jangka waktu kredit: 12 bulan sampai dengan 
18 bulan 

Biaya tidak termasuk pengeluaran 
operasional BRI: 
 Bunga pinjaman yang dibayarkan ke 

Depkeu 5,89% 
 Asuransi Askrindo 3,4% 
 Insentif dari pembayaran tepat waktu 

2,25% 
 Tagihan biaya komitmen 0,75% 
 Atau totalnya, maksimum 12,29% tidak 

termasuk biaya operasional BRI op-ex 

Bunga efektif yang ditagihkan per tahun 
22,15%  

Dana tersedia hingga 2018 Dana tersedia hingga 15 Desember 2007 
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Askrindo dapat menanggung kerugian 
hingga 75% dari total kerugian; BRI juga 
menagih simpanan wajib dari kelompok 
sebesar 5% dari pinjaman selama periode 
kredit untuk pinjaman yang pertama dan 
10% untuk pinjaman-pinjaman berikutnya. 

Akan menerima insentif sebesar 1,2% dari 
pinjaman untuk setiap pengembalian yang 
tepat waktu (sekitar 5,6% dari bunga per 
angsuran/cicilan)  

 Sumber: Petunjuk Proyek Pelaksanaan P4K 
 

28. Insentif untuk penyuluh lapangan. Penyuluh lapangan pertanian menerima 
sejumlah insentif untuk mengidentifikasi kelompok dan membantu mereka memperoleh kredit, 
di antaranya tunjangan perjalanan, upah untuk melaksanakan pelatihan kelompok, kenaikan 
jabatan dan gaji berdasarkan sistem poin dimana untuk setiap kelompok yang terbentuk dan 
memperoleh kredit, penyuluh mendapat satu poin. BRI sebagai bank pelaksana mengakui 
pentingnya memberikan insentif tambahan kepada penyuluh lapangan untuk tetap memberikan 
dukungan kepada kelompok. Walaupun secara keseluruhan tingkat pinjaman bermasalah cukup 
tinggi di proyek ini, kasus ini relatif kecil di daerah yang penyuluh lapangannya aktif. 
 
3.1.2 Kajian Program dan Temuan  
 

29. Secara umum, P4K adalah proyek yang baik dengan jangkauan yang luas kepada 
kaum miskin dan hasil yang memuaskan dalam pengentasan kemiskinan karena panjangnya 
durasi proyek serta pemakaian Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam penargetan 
kemiskinan, tetapi kurang berhasil dalam hal keberlanjutan. Di samping itu, P4K memiliki 
kinerja yang baik dalam pembentukan kelompok masyarakat dengan dukungan teknis yang 
memadai dari penyuluh lapangan. Program ini direkomendasikan untuk dilanjutkan dengan 
modifikasi. Temuan rinci adalah sebagai berikut (lihat juga Lampiran 11.2 dan 17). 
 

30. Dokumen Proyek.  Dokumen proyek P4K cukup lengkap dan informatif. Bank BRI 
dan Deptan mengeluarkan surat edaran yang berfungsi sebagai pedoman pemberian pinjaman 
dan prosedur implementasi program. Pedoman ini dengan jelas mencantumkan latar belakang, 
tujuan, rancangan dan karakteristik, target penerima manfaat dan mekanisme implementasi 
proyek. Deptan dan BRI mengeluarkan banyak publikasi mengenai kemajuan proyek. Namun, 
hanya sedikit pemangku kepentingan kunci seperti pejabat pemerintah di tingkat propinsi dan 
nasional serta donor yang tampaknya mengetahui tentang publikasi tersebut. 
 

31. Dua kajian dampak formal telah dilaksanakan untuk proyek ini yang dilakukan 
bersama oleh Deptan bersama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Biro Pusat Statistik 
(BPS), demikian pula sejumlah evaluasi kecil lainnya. Kajian pertama dilakukan tahun 2002 oleh 
Deptan dan IPB untuk mempelajari kemitraan antara koperasi dengan Kelompok Petani dan 
Nelayan Kecil (KPK). Temuan dari kajian ini menunjukkan adanya tiga pendekatan kemitraan 
yang berbeda antara koperasi dengan KPK. Umumnya, kemitraan ini mampu meningkatkan 
efisiensi dari kegiatan operasional, mewujudkan sinergi ekonomi berbasis kolektif karena 
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tergabungnya struktur organisasi, dan menghadapi musuh bersama seperti tengkulak yang 
beroperasi secara luas di wilayah tersebut 
 

32.  Laporan yang kedua merupakan studi dampak P4K terhadap perbaikan kesejahteraan 
petani dan nelayan kecil yang dilakukan tahun 2005 bersama BPS. Salah satu temuan studi ini 
menunjukkan bahwa kesadaran anggota P4K untuk menabung meningkat sebesar 57,6% untuk 
mereka yang menabung di kelompoknya, serta 37% untuk mereka yang menabung di bank. Studi 
juga menunjukkan bahwa berdasarkan garis kemiskinan BPS, jumlah keluarga miskin di 
kalangan anggota kelompok P4K berkurang di 10 propinsi studi.  
 

33. Dokumen evaluasi proyek ini dapat dengan mudah diakses oleh tim evaluasi. Namun, 
tidak terdapat dokumen proyek yang berkaitan dengan persetujuan proyek, anggaran dan 
realisasinya, rencana kerja yang rinci, serta laporan kemajuan proyek. Hal ini mempengaruhi 
kemampuan tim untuk mengevaluasi keefektifan proyek, kemajuan dalam pelaksanaan serta 
dampaknya. Laporan audit proyek dianggap rahasia sehingga tidak dapat diakses oleh tim 
evaluasi.  
 

34. Wawancara dengan Deptan dan BRI menunjukkan bahwa pengumpulan data dan 
informasi proyek P4K seringkali bermasalah karena panjangnya durasi proyek serta penggantian 
staf kunci. Tidak ada data tertulis yang diberikan oleh kantor utama BRI kepada tim. BRI hanya 
bersedia memberikan data tentang jumlah pinjaman yang didistribusikan, termasuk informasi 
pinjaman bermasalah secara verbal. 
 

35. Implementasi, Efisiensi dan Manajemen Proyek. Kinerja manajemen proyek P4K 
hanya rata-rata. Manajemen proyek ini merupakan tanggung jawab Deptan melalui kantor pusat 
Balai Pengembangan SDM Pertanian (Balai) di Jakarta. Sebelum era desentralisasi, manajemen 
proyek tampak cukup efektif dan terkoordinasi dengan baik. Namun setelah desentralisasi, 
manajemen proyek diambil alih oleh pemerintah daerah dan struktur implementasi menjadi 
bervariasi di setiap daerah. Tanggung jawab pemerintah pusat berakhir setelah Fase II selesai. 
Keefektifan implementasi proyek menjadi bergantung sepenuhnya pada keefektifan dan fokus 
pemerintah daerah masing-masing. 
 

36. Berdasarkan kunjungan lapangan, pengambil-alihan oleh pemerintah daerah sebagian 
masih dalam proses. Di Jawa Timur, Balai telah menyerah-terimakan tanggung jawab proyek 
kepada pemda. Di Sumsel, proses serah-terima masih belum selesai dan sampai sekarang Balai 
masih memantau pembayaran hutang di cabang BRI di Sumsel.  
 

37. Kantor Balai di propinsi bertanggung jawab untuk mengelola proyek di tingkat 
kabupaten dan kecamatan, dimana penyuluh lapangan merupakan ujung tombak dalam 
pelaksanaannya. Namun dalam praktiknya, jumlah penyuluh seringkali tidak mencukupi dan 
mereka membutuhkan dukungan dari pemda. Lagipula, meskipun penyuluh merupakan kunci 
sukses implementasi program – biasanya melayani sekitar 20 kelompok dengan 200 -250 
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anggota – mereka seringkali diharuskan untuk mengerjakan proyek lain juga sehingga 
mengurangi kualitas layanan mereka kepada kelompok. 
 

38. Di lain pihak, struktur penyediaan kredit di bawah manajemen BRI cukup jelas. 
Setiap kepala cabang BRI diberi wewenang dan diinstruksikan untuk melaksanakan proyek dan 
tidak terdapat banyak variasi sejak awal proyek. BRI diminta untuk memberikan pinjaman 
kepada masyarakat di lokasi tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun, jumlah total 
pinjaman yang dicairkan terlalu rendah dan tidak ekonomis untuk operasional bank. Inilah 
sebabnya BRI enggan melanjutkan pelaksanaan proyek ini. Meskipun dapat dikatakan bahwa 
BRI telah mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam proyek ini dalam bentuk dukungan dana 
dari pemerintah untuk menggaji penyuluh lapangan yang kemudian dipakai oleh BRI sebagai 
tenaga kolektor hutang. BRI hanya memberikan insentif tambahan kepada penyuluh untuk 
memastikan pengembalian hutang dan pertumbuhan kelompok.  
 

39. Pencapaian Tujuan.  Tujuan proyek P4K cukup jelas, namun terlalu luas. Terdapat 
indikator yang jelas dalam pengentasan kemiskinan, namun tidak memiliki langkah spesifik 
untuk mencapai tujuan tersebut. Di samping itu, proyek ini termasuk gagal dalam hal 
keberlanjutan. Proyek ini berpusat pada pemberdayaan petani dan nelayan miskin. Untuk 
memenuhi tujuan ini, proyek menerapkan pendekatan menyeluruh melalui dua intervensi: 
pembangunan kapasitas dan penyediaan pinjaman. Penyediaan pinjaman tidak bersifat wajib, 
terutama untuk kelompok yang telah mandiri dan tidak membutuhkan pinjaman. Pembangunan 
kapasitas merupakan komponen penting dalam proyek ini. Pada kenyataannya, kaum miskin di 
pedesaan membutuhkan kedua intervensi ini untuk dapat berswadaya dan mandiri siapapun 
penyedianya (baik pemerintah maupun swasta). 
 

40. Sampai pada akhir proyek, 250 koperasi dan 58.000 kelompok telah terbentuk dalam 
proyek ini. Namun demikian, proyek ini tampaknya terlalu berfokus pada penjangkauan keluar 
dan tidak cukup memberi perhatian pada kualitas kelompok yang terbentuk (banyak kelompok 
yang bubar pada akhirnya). Dua alasan utama bubarnya kelompok: (i) mereka dibentuk secara 
eksternal (artinya, inisiatif pembentukan tidak datang dari masyarakat sendiri); dan (ii) kapasitas 
penyuluh lapangan untuk membantu kelompok sangat lemah. 
 

41. Evaluasi ini juga melakukan wawancara langsung dengan sejumlah kecil penerima 
manfaat, baik melalui wawancara individu maupun FGD. Walaupun secara umum penerima 
manfaat melaporkan dampak yang positif dari program, namun berhubung keterbatasan waktu, 
dampak yang dilaporkan tidak dapat diverifikasi oleh tim peneliti di lapangan. Penerima manfaat 
melaporkan bahwa pinjaman yang diterima telah membantu meningkatkan standar hidup mereka 
dan karenanya program harus dilanjutkan. Lebih dari 75% responden yang disurvei menilai 
bahwa program ini sukses atau sangat sukses. Mereka mengaitkan kemajuan usaha mereka 
dengan meningkatnya kondisi perumahan serta tingkat pendidikan anak-anak mereka. Lebih 
rinci dari hasil survei ini dapat dilihat pada Tabel 4. 
 
Tabel 4: Dampak dan Kepuasan Proyek P4K  
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Semua Jatim Sumsel Sulsel
19* 5 9 5

Pendapatan usaha 4.1 4.0 3.6 4.6
Ketenagakerjaan 3.4 3.8 3.2 3.2
Keahlian 3.5 4.2 3.3 3.0
Perumahan 3.2 3.2 3.1 3.4
Aset 3.4 3.6 3.1 3.6
Pendidikan Anak 3.3 3.4 3.2 3.4
Kesehatan 3.5 3.6 3.2 3.6
Tidak Berhasil 10.4% 0.0% 11.1% 20.0%
Sedang 14.1% 20.0% 22.2% 0.0%
Berhasil 58.5% 40.0% 55.6% 80.0%
Sangat Berhasil 17.0% 40.0% 11.1% 0.0%
Tidak Puas 6.7% 0.0% 0.0% 20.0%
Sedang 20.7% 40.0% 22.2% 0.0%
Puas 42.2% 0.0% 66.7% 60.0%
Sangat Puas 30.4% 60.0% 11.1% 20.0%

Tingkat Keberhasilan 
Program

Tingkat Kepuasan

Impact and Satisfaction

Dampak Pinjaman      
(Dalam skala 1: 
makin memburuk 
secara substansi 
sampai skala 5: 
semakin meningkat 
secara substansi)

 
      Sumber: Rangkuman Penulis dari Hasil Survey Lapangan 
       * Jumlah penerima manfaat yang diwawancarai 
 

42. Survei lapangan dan FGD menunjukkan beragamnya pandangan tentang manfaat 
program, mulai dari akses finansial, pelatihan, akses ke pasar dan kesempatan untuk berbagi 
resiko. Secara umum, akses finansial dipandang lebih penting daripada akses ke bantuan teknis. 
Rata-rata besar pinjaman berbeda dari daerah ke daerah (paling besar di Sumatera Selatan), 
demikian juga rata-rata waktu pinjaman (tertinggi di Sulawesi Selatan). Waktu pemrosesan 
pinjaman juga bervariasi per daerah, mulai dari satu-dua minggu sampai enam bulan. Penerima 
manfaat dari Sumatera Selatan menggunakan pinjaman sepenuhnya untuk keperluan usaha mikro 
sedangkan yang di Jatim dan Sulsel menggunakan masing-masing 41% dan 19% dari pinjaman 
yang diterima untuk keperluan rumah tangga (lihat juga Lampiran 11.2). 
 

43. Penargetan Kemiskinan.  P4K memiliki kinerja yang baik dalam hal penargetan 
kemiskinan – melayani kaum miskin di daerah yang relatif miskin.  Hal ini disebabkan oleh 
penggunaan data kemiskinan BPS untuk menentukan daerah miskin dan pemakaian 
Participatory Rural Appraisal (PRA).  Indikator penargetan kemiskinan dicantumkan dengan 
jelas dalam pedoman proyek. Pada awal Fase III, identifikasi tingkat kemiskinan di setiap lokasi 
menggunakan indikator kemiskinan dari Bappenas, yakni pendapatan perkapita tahunan di 
bawah harga nominal 320 kilogram beras (sekitar Rp.320.000).  Pada tahun  2001, Participatory 
Rural Appraisal (PRA) diperkenalkan.  PRA merupakan metode kajian pedesaan berbasis 
masyarakat untuk menentukan tingkat kemiskinan lokal dan menyeleksi target penerima 
manfaat. Namun, pendekatan PRA biasanya membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih 
(yakni penyuluh lapangan), yang idealnya adalah anggota masyarakat yang ditargetkan tetapi 
bertindak sepenuhnya sebagai fasilitator (bukan penerima manfaat). 
 

44. Untuk melengkapi metode PRA, pengidentifikasian target lokasi juga dilakukan 
berdasarkan: (i) ketersediaan dokumen pendukung di tingkat kecamatan; (ii) tingginya populasi 
miskin; (iii) jarak lokasi dari kota kabupaten (maks. 60 km.); dan (iv) respon yang memadai dari 
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tingkat kecamatan akan kesediaan berpartisipasi dalam proyek.  Karakteristik penerima manfaat 
proyek P4K dapat ditemukan dalam Lampiran 10. 
 

45. Monitoring dan Evaluasi.  Monitoring dan evaluasi proyek P4K tampaknya 
mempengaruhi rencana program kedepannya secara positif.  Semua penerima manfaat 
mengatakan bahwa sebelum pencairan pinjaman, dilakukan kajian mendalam oleh pemerintah 
(umumnya) maupun bank dan kontraktor eksternal. Mayoritas penerima manfaat (93,3%) juga 
mengatakan bahwa kajian lanjut juga dilakukan setelah pencarian pinjaman oleh pemerintah 
maupun organisasi masyarakat.  Namun, hanya sekitar 43,7% penerima manfaat (kebanyakan 
dari Sulsel) yang pernah diminta untuk memasukkan laporan finansial usaha mereka ke penyuluh 
lapangan atau LKM. 
 

46. Berkaitan dengan proyek, 39,3% penerima manfaat yang diwawancarai mengetahui 
dimana bisa mengajukan keluhan (lebih tinggi di Sumsel). Hal ini menunjukkan bahwa usaha 
menyebarkan informasi rinci dari proyek ini tidaklah merata di semua propinsi. Sebanyak 14% 
penerima manfaat di Sumsel pernah mengajukan keluhan dan menerima respon dalam satu 
sampai tiga hari. Hasil rinci dari kajian ini dapat dilihat dalam Lampiran 11.2. 
 

47. Efektivitas Biaya dan Struktur Anggaran.  Efektifitas biaya dan struktur anggaran 
proyek ini sulit untuk diukur karena ketiadaan data, baik dari lapangan maupun bank pelaksana.  
Evaluasi anggaran proyek difokuskan hanya pada Fase III (1999-2005).  Total anggaran untuk 
Jatim pada Fase III adalah Rp.900 juta, dimana 45% dari total anggaran dialokasikan untuk 
pembangunan kapasitas dan dukungan teknis. Selain ini, BRI juga berkontribusi dengan 
memberikan insentif finansial untuk penyuluh lapangan dalam bentuk tunjangan transportasi 
setiap kali penyuluh mengunjungi atau memberikan bantuan teknis kepada kelompok. BRI juga 
menyediakan komisi bagi penyuluh yang kelompoknya memiliki tingkat pembayaran hutang 
tertinggi. 
 

48. Anggaran keseluruhan untuk Fase III proyek ini adalah Rp.1,138 miliar, melayani 
58,118 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 - 15 anggota yang mayoritasnya adalah 
perempuan. Pembangunan kapasitas mencapai 65% dari total anggaran, membuat sistem 
keuangan mikro menjadi sangat mahal. Rata-rata besaran pinjaman adalah Rp.300.000 per klien. 
Menjelang berakhirnya proyek, besaran pinjaman ini telah mencapai Rp 2 juta.  Namun, dalam 
praktik, besaran pinjaman bervariasi untuk setiap penerima manfaat, bergantung pada 
rekomendasi dari penyuluh dan kelompok dimana penerima manfaat itu berada. Ukuran 
pinjaman secara bertahap ditingkatkan sesuai dengan perkembangan usaha dan peningkatan 
kemampuan penerima manfaat untuk membayar. 
 

49. Proyek ini menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan jangka waktu 
pembayaran yang relatif panjang untuk petani dan nelayan miskin. Sejak proyek berakhir dua 
tahun yang lalu, beberapa cabang BRI yang dikunjungi enggan untuk mendiskusikan proyek ini 
secara terbuka, khususnya mengenai keuangan proyek. Hasil rinci dari kajian ini dapat dilihat 
dalam Lampiran 11.2. 
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50. Kinerja pengumpulan dan Tingkat Pembayaran Hutang. Berdasarkan wawancara 

dengan staf proyek Deptan dan BRI, kinerja pengumpulan hutang proyek P4K termasuk sedang 
dan sangat bervariasi dari daerah ke daerah. Tingkat pembayaran hutangnya adalah sekitar 
29% (dihitung setelah 90 hari) di tingkat nasional (BRI).  Kinerja pembayaran sangat bergantung 
pada kapasitas penyuluh lapangan dalam menelusuri pembayaran. Walaupun penyuluh mendapat 
insentif tunai dari BRI untuk setiap pembayaran, proyek ini masih mengalami peningkatan 
jumlah pinjaman bermasalah. 
 
Tabel 5: Persepsi Terhadap Pinjaman Proyek P4K  
 

Semua Jawa imur Sumatera Selatan
19* 5 9

Pengusaha (perempuan/laki-laki) 54.1% 100.0% 22.2%
Telah memiliki usaha 0.0% 0.0% 0.0%
Tidak pernah mendapat akses pinjama 0.0% 0.0% 0.0%
Memiliki anggunan 0.0% 0.0% 0.0%
Orang miskin 0.0% 0.0% 0.0%
Skala usaha kecil 3.7% 0.0% 11.1%
Anggota LKM 3.7% 0.0% 11.1%
Anggota kelompok 38.5% 0.0% 55.6%
Tidak jelas 0.0% 0.0% 0.0%
Harus 81.5% 100.0% 44.4%
Boleh Memilih 18.5% 0.0% 55.6%
Hibah 0.0% 0.0% 0.0%
Tidak tahu 0.0% 0.0% 0.0%
Bunga yang tinggi 13.3% 0.0% 0.0%
Prosedure peminjaman yang rumit 0.0% 0.0% 0.0%
Jumlah pinjaman terlalu kecil 0.0% 0.0% 0.0%
Jangka waktu peminjaman terlalu pend 13.3% 40.0% 0.0%
Jangka waktu peminjaman terlalu 
panjang 0.0% 0.0% 0.0%
Tidak memerlukan anggunan 6.7% 0.0% 0.0%
Tidak ada perpanjangan waktu 6.7% 20.0% 0.0%
Tidak memerlukan pinjaman untuk ma 0.0% 0.0% 0.0%
Tidak memiliki batasan 60.0% 40.0% 100.0%

P4K

Layak untuk Mendapa

PersepsiMengenai 
Pengembalian 
Pinjaman

Keterbatasan 
Pinjaman

Program Persepsi Mengenai Pemberian Pinjaman dari Proyek

 
       Sumber: Rangkuman Penulis dari Hasil Survey Lapangan 
       * Jumlah penerima manfaat yang diwawancarai 
 

51. Persepsi penerima manfaat mengenai pembayaran hutang juga merupakan faktor 
yang mempengaruhi tingkat pembayaran dan harus ditangani dalam program ke depannya. 
Banyak penerima manfaat dari Sumsel (55%) berpendapat bahwa pembayaran hutang tidak 
bersifat wajib. Sekitar 40% responden dari Sulsel merasa bahwa bunga yang tinggi merupakan 
alasan utama sukarnya mendapatkan pinjaman. Responden dari Jatim menganggap masa 
pembayaran hutang terlalu pendek dan harus diperpanjang untuk menyesuaikan dengan usaha 
mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya menyesuaikan jangka waktu dan kondisi pinjaman 
sesuai dengan kondisi lokal dimana penerima manfaat berada. 
 

52. Sekitar 51% responden mengaku tidak mengalami kesulitan dalam membayar 
hutang. Sementara sekitar 56% dari responden yang mengalami kesulitan membayar hutangnya 
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mengatakan bahwa usaha yang merugi merupakan alasan utama mereka tidak mampu membayar 
hutangnya. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi internal kelompok dan eksternal penyuluh dan 
BRI dalam menguji kelayakan pinjaman maupun resiko usaha belum berjalan sepenuhnya (lihat 
juga Tabel 5). 
 

53. Peningkatan Kapasitas.  Proyek P4K memiliki kinerja yang sangat handal dalam 
pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan KSM dengan dukungan Pendampingan 
Teknis yang memadai dari tenaga penyuluh lapangan.  Namun, mutu pelaksanaan proyek 
bervariasi di berbagai lokasi dan tergantung pada kapasitas tenaga penyuluh. 
 

54. Untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, KSM mendapat pendampingan 
teknis seperti membuat rencana usaha dan merancang rencana keuangan.  Dalam teori, pemerintah 
bertanggung jawab untuk memberikan penguatan kapasitas dan pendampingan teknis bagi KSM 
melalui tenaga penyuluh.  Namun, pada prakteknya, Balai seringkali tidak memiliki jumlah 
tenaga maupun kapasitas sumber daya manusia yang memadai untuk memberikan 
pendampingan/pelatihan.  Kebutuhan terhadap peningkatan kapasitas umumnya merupakan 
kebutuhan kedua setelah pengembalian pinjaman. Seringkali peningkatan kapasitas dan 
pendampingan teknis diberikan oleh pihak luar, seperti Ormas, LSM lokal dan lembaga pelatihan  
lainnya.  
 

55. BRI bertanggung jawab untuk memberikan KSM pelatihan dasar mengenai jasa 
perbankan dan keuangan.  Pelatihan dilakukan bersama-sama oleh petugas bank dan penyuluh 
lapangan.  Para penerima manfaat biasanya ragu-ragu untuk mengajukan permohonan pinjaman 
resmi kepada bank, kecuali pinjaman melalui proyek P4K pemerintah.  Sehingga, pelatihan ini 
berhasil menggiring masyarakat dengan pendapatan rendah menuju sektor keuangan formal. 
Hasil rinci dari kajian ini dapat dilihat dalam Lampiran 11.2. 
 

56. Kepuasan Penerima Manfaat.  Tingkat kepuasan para klien P4K paling rendah 
dibandingkan dengan program lainnya yang dievaluasi karena jumlah pinjaman yang kecil dan 
tidak ada tindak lanjut terhadap kredit dan pemberian bantuan teknis setelah proyek selesai.  
Namun di Sulawesi Selatan para klien P4K sebagian besar merasa puas karena proyek sukses 
dalam membantu banyak KSM menjadi koperasi resmi.  Koperasi yang baru dibentuk dapat 
membantu anggota masyarakat lainnya untuk mendapat akses pinjaman. Dari para penerima 
manfaat yang diwawancarai sebagian besar (42,2%) puas dengan proyek dan 58,5 mengatakan 
bahwa proyek telah berhasil mengurangi angka kemiskinan di daerahnya. (lihat Tabel 4). 
 

57. Keberlanjutan Proyek.  Secara finansial, keberlanjutan Proyek P4K lemah, hal ini 
terutama disebabkan karena BRI enggan untuk melanjutkan proyek karena keuntungan yang 
didapat tidak memadai untuk menutupi pengeluaran/biaya-biaya proyek.  Exit strategy yang 
dirancang oleh pemerintah yakni pada akhir proyek pengelolaan dan pelaksanaannya  akan 
diserahkan kepada pemda. Selanjutnya Pemda akan bertanggung jawab untuk melanjutkan dan 
menempatkan penyuluh lapangan. Persiapan penyerah-terimaan proyek dimulai dengan 
mengundang bupati dan walikota dari kabupaten maupun kota yang berpartisipasi dalam 
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serangkaian rapat koordinasi yang diprakarsai oleh Balai.  Tantangan yang dihadapi selama 
proses serah terima adalah membangun kesamaan pesepsi di antara badan-badan pemerintah 
tersebut demi keberlangsungan proyek. Contohnya di Kabupaten Malang, proses serah terima 
proyek telah dimulai sejak tahun 2005, namun sampai sekarang belum tuntas karena adanya 
rotasi dan mutasi kepala dinas pertanian setempat.  
 

58. Proyek P4K mampu membentuk 250 koperasi dan 58.000 KSM. Banyak penerima 
manfaat P4K yang sekarang telah mampu mengakses kredit bank. Namun karena lemahnya 
kapasitas tenaga penyuluh untuk memperbaiki mutu KSM, telah terjadi penurunan jumlah KSM 
yang cukup besar (17%). 
 

59. Faktor Kunci yang Mempengaruhi Hasil Proyek.  Peranan tenaga penyuluh 
lapangan sangat penting demi kesuksesan proyek.  Tenaga penyuluh lapangan merupakan ujung 
tombak dalam KSM, dimana dia secara terus-menerus mendampingi kelompok untuk melalui 
tahapan yang dibutuhkan agar dapat mengakses pinjaman. Selama fase III telah terjadi 
penurunan jumlah KSM yang dibentuk (sekitar 17%), kemungkinan ada hubungannya dengan 
melemahnya fungsi tenaga penyuluh dan faktor eksternal yang mempengaruhi pembentukan 
kelompok (seperti, inisiatif pembentukan KSM bukan berasal dari masyarakat).  Praktek terbaik 
dalam solidaritas pembentukan kelompok menunjukan bahwa kelompok harus dibentuk sendiri, 
bukan dibentuk oleh pihak luar (dalam hal ini, kelompok dibentuk oleh tenaga penyuluh). 
 

60. Keberlanjutan KSM tergantung dari keterpaduan dan kemampuan untuk membentuk 
sendiri kelompoknya.  Dan juga tergantung pada ketersediaan dana atau pinjaman dari proyek 
pemerintah tersebut. Segera setelah proyek selesai, banyak KSM memilih untuk keluar karena 
mereka tidak melihat pentingnya peran kelompok kecuali untuk mengakses pinjaman.   Ikatan 
antara para anggota suatu KSM  biasanya tidak sekuat KSM yang dibentuk di bawah LKM.  Hal 
ini terutama karena tidak diberlakukannya peraturan tanggung renteng untuk menutupi setiap 
keterlambatan pembayaran pinjaman maupun pelanggaran yang dilakukan oleh anggota 
kelompok.  Pinjaman tanpa agunan, oleh bank dianggap beresiko tinggi dan rentan terhadap 
keberlanjutannya. 
 

61. Faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil proyek adalah kurangnya pelatihan 
manjemen dan pendampingan yang memadai kepada KSM.  Para penerima manfaat biasanya 
tidak memiliki keahlian pembukuan dan pelaporan keuangan yang memadai. Hal ini merupakan 
kelemahan internal dari sisi kapasitas ketekunan.    
 

62. Kekuatan proyek ini terletak pada proses pembentukan kelompok dan supervisi yang 
dilakukan secara bertahap, untuk memastikan bahwa kelompok telah siap untuk menerima dana 
pinjaman. Namun, proses bertahap ini memerlukan pendampingan aktif dari tenaga penyuluh 
lapangan.  
 

63. Berdasarkan desain proyek, KSM bertanggung jawab untuk langsung menyetor 
pembayaran hutangnya ke bank. Namun dalam prakteknya, tenaga penyuluh yang 
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mengumpulkan anggusran dan menyetorkan ke bank. Praktek ini memang tidak sesuai dengan 
petunjuk pelaksanaan proyek dan tentu saja memakan biaya, walaupun dapat memperbaiki 
tingkat pembayaran.  
 

64. Proses desentralisasi ternyata dapat melemahkan pelaksanaan proyek secara 
keseluruhan.  Hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor: (i) pemerintah pusat tidak memberikan 
petunjuk yang jelas mengenai penyerah-terimaan proyek dan supervisi, (ii) kapasitas yang 
rendah – teknis dan finansial – untuk melanjutkan proyek di daerah, dan (iii) kompetisi dengan 
program–program prioritas pemerintah daerah yang tidak ada kaitannya dengan program 
pemerintah pusat. 
 

65. Kurangnya rencana keberlanjutan yang jelas dan terdesain dengan baik turut 
berimbas pada kesuksesan proyek.  Tenaga penyuluh lapangan yang tersubsidi turut memainkan 
fungsi kritikal, termasuk menginisiasi pinjaman, analisa dan pengumpulan, tanpa biaya dari BRI.  
Ketika subsidi ini berakhir, BRI tidak mungkin melakukan semua kegiatan untuk mendukung 
keberlanjutan proyek. Lagipula, tidak ada petunjuk penyerah-terimaan proyek dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah yang diperburuk oleh lemahnya rasa kepemilikan proyek oleh 
pemerintah daerah.  
 
3.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP) 
 
3.2.1 Ringkasan Program 
 

66. Latar Belakang.  Secara nasional ada 8.090 desa yang terdapat di daerah pesisir 
dengan jumlah total populasi 16,4 juta orang, dimana 6,3 juta (32%) hidup di bawah garis 
kemiskinan. Angka ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata angka kemiskinan secara nasional yakni 
17,75% pada tahun 2006. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan daerah pesisir umumnya 
merupakan ciri pendekatan top-down yang sering kali bukan merupakan refleksi kebutuhan dan 
kepentingan masyarakat. Semakin meluasnya desentralisasi, berkembangnya peranan masyarakat 
dalam proses pengambilan keputusan dan perhatian yang lebih besar diberikan terhadap daerah-
daerah miskin yang memiliki potensi berkembang, semuanya merupakan faktor pendorong 
dibalik rancangan proyek PEMP. PEMP dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 
melalui kerjasama dengan beberapa bank yang telah dipilih sebagai penyalur dana. (Lihat juga 
Lampiran 12.1). 
 

67. Tujuan.  PEMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir 
melalui penguatan lembaga keuangan mikro, mendorong kewirausahaan, dan merangsang 
partisipasi masyarakat dalam penguatan kapasitas berbasis masyarakat, serta mendiversifikasi 
usaha mikro secara berkelanjutan. Pada saat proyek berakhir pada tahun 2009, diharapkan 
pendapatan masyarakat miskin pesisir yang turut berpartisipasi dalam proyek akan meningkat 
sebanyak 10%.  
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68. Karakteristik dan Desain.  Awalnya, proyek ini didesain untuk mengurangi dampak 
kenaikan harga bahan bakar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir melalui  
penyediaan modal usaha dengan mempergunakan fasilitas dana bergulir bagi pengembangan 
usaha mikro produktif.  Pada tingkat kabupaten,  fasilitas dana bergulir dikelola oleh Lembaga 
Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina, LEPP-M3.  LEPP-M3 dibentuk sebagai 
embrio ‘perusahan’ yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat pesisir.   Desain awal proyek ini 
termasuk membentuk sebanyak mungkin koperasi baru untuk menyediakan jasa keuangan dan 
jasa lainnya bagi masyarakat pesisir. Namun, berdasarkan kegagalan dari pembentukan sejumlah 
koperasi baru, maka dana bergulir sekarang diberikan bagi 250 koperasi yang telah terbentuk, 
dan ternyata hasilnya jauh lebih baik.  
 

69. Pelaksanaan proyek PEMP melibatkan banyak instansi pemerintah pada berbagai 
tingkatan (Lihat juga Gambar 1): 
 
- Di tingkat nasional, Kementrian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Kelautan, Pesisir dan 

Pulau–Pulau Kecil (Dirjen KP3K) bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap 
pelaksanaan proyek, termasuk penyusunan petunjuk pelaksanaan proyek, kampanye 
penyadaran proyek, pelatihan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan. 

 
- Pada tingkat propinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan koordinasi, diseminasi 

informasi, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan proyek.  Dinas 
Perikanan juga menentukan kabupaten target, melakukan seleksi dan mengontrak konsultan 
manajemen kabupaten, menyeleksi koperasi, melakukan kampanye penyadaran publik, 
membentuk lembaga keuangan mikro dilokasi dimana lembaga tersebut tidak ada, serta 
melatih, memantau dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan proyek; 

 
- Konsultan Manajemen.  Konsultan manajemen bertanggung jawab untuk semua aspek teknis 

dan manajemen pelaksanaan proyek, termasuk bantuan teknis yang dibutuhkan bagi lembaga 
keuangan mikro dan lembaga lainnya; 

 
- Penyuluh Lapangan.  Tenaga penyuluh merupakan tenaga ahli lokal yang tinggal dan 

memberikan bantuan teknis kepada masing-masing usaha di lokasi dimana target masyarakat 
pesisir berada untuk melatih mereka bagaimana mengakses kredit yang disediakan oleh 
lembaga keuangan mikro, menulis proposal usaha, menjalankan dan mengembangkan dan 
memberikan laporan rutin kepada Dinas Kelautan dan Perikanan; 

 
- Koperasi.  Koperasi merupakan komponen kunci dalam pelaksanaan PEMP ditingkat 

kabupaten, koperasi menerima dana dari pemerintah (dalam bentuk kredit dengan agunan 
yang disalurkan oleh bank mitra) dan kemudian dana tersebut dipinjamkan kepada anggota 
masyarakat pesisir dan badan usaha kecil dan mikro; 

 
- Bank.  Dana bergulir ditempatkan dalam rekening dengan bank swasta yang berpartisipasi 

dan  menjamin 100% bahwa dana pinjaman tersebut akan digunakan oleh program koperasi 
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sebagai pinjaman kepada anggotanya. Bank memiliki tanggung jawab sebagai berikut: (i) 
menyediakan kredit bagi koperasi; (ii) menyalurkan pinjaman melalui simpanan koperasi 
kepada LKM pesisir dan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan; dan (iii) menyediakan bantuan 
teknis dan administrasi bagi LKM.  Bank yang turut berpartisipasi adalah Bank Syariah 
Mandiri, Bank Maluku, Bank Papua, Bank Bukopin dan Bank BRI, semuanya merupakan 
bank pemerintah. 

 
70. Penerima Manfaat.  Penerima manfaat adalah mereka yang memiliki usaha mikro 

dan kecil yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan perikanan dan 
lokasi usahanya terletak di sepanjang daerah pesisir. Tidak ada kriteria kemiskinan yang 
diperlukan dalam menentukan penerima manfaat, walaupun data BPS tingkat kemiskinan untuk 
lokasi tersebut digunakan untuk menentukan masyarakat miskin sasaran.  
 
Gambar 1: Struktur Organisasi Badan Pelaksana PEMP  
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          Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan 
 

71. Mekanisme Pelaksanaan.  Pelaksanaan proyek dibagi dalam dua periode: (i) dari 
2001 sampai 2003 selama periode ini mekanisme dana begulir diterapkan melalui LEPP-M3; dan 
(ii) dari 2004 sampai 2007 proyek telah mempergunakan skema mikro-kredit yang disediakan 
oleh LKM melalui kerjasama dengan bank.  
 

72. Proyek PEMP didanai dari anggaran pemerintah yang sebelumnya dipergunakan 
untuk subsidi bahan bakar, dana ini diperuntukkan sebagai modal awal untuk mendukung 
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berbagai kegiatan usaha masyarakat pesisir yang ditentukan sendiri oleh masyarakat melalui 
kesepakatan bersama.  Jenis kegiatan usaha dan jumlah modal yang dibutuhkan ditentukan 
sendiri oleh masyarakat melalui kesepakatan bersama dan diawasi oleh staf dinas perikanan dan 
kelautan setempat. Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab untuk melakukan 
kampanye penyadaran, pemantauan dan pelaporan proyek.    Dinas Kelautan dan Perikanan di 
tingkat propinsi mengusulkan kabupaten yang dapat berpartisipasi dalam proyek berdasarkan 
kriteria masing-masing kabupaten. Kemudian, dinas kabupaten menunjuk LKM/koperasi yang 
akan berpartisipasi dalam proyek. Pelatihan dan penguatan kapasitas disediakan oleh dinas 
kelautan dan perikanan kabupaten bagi LKM dan penerima manfaat langsung. LKM yang 
berpartisipasi diharuskan untuk membuat perjanjian dengan bank pelaksana, membuka rekening 
untuk menyimpan dana bergulir sebagai jaminan dan bertanggung jawab untuk menyediakan 
kredit langsung kepada sasarannya yakni masyarakat miskin pesisir.  Verifikasi dan studi 
kelayakan kegiatan-kegiatan yang telah ditargetkan dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan 
dari LKM/koperasi.  
 
Gambar 2: Mekanisme Pendanaan PEMP Di Tingkat Kabupaten 
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      Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan 
 
3.2.2 Kajian Program dan Temuan 
 

73. Secara keseluruhan, PEMP merupakan proyek dengan komponen keberlanjutan yang 
kuat karena ada pilihan pendanaan jangka panjang paska program, namun jangkauannya 
terhadap kemiskinan masih terbatas. PEMP juga memiliki stuktur anggaran yang jelas (20-40% 
untuk TA; 60-80% untuk modal) dan memiliki aliran keuangan yang paling efisien dibandingkan 
dengan proyek lainnya, terutama karena Bank Bukopin membuka layanan SMI (sistem 
manajemen informasi) yang terhubung langsung (on-line) dengan koperasi. Proyek ini sangat 
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direkomendasikan untuk investasi di masa yang akan datang.  Kajian dan temuan program secara 
terperinci dijabarkan di bawah ini (lihat juga lampiran 12.2 dan 17). 
 

74. Pendokumentasian Proyek.  Proyek PEMP memiliki sistem informasi yang 
menakjubkan, laporan yang ada di bank mitra tersedia secara on-line (a.l., 52 LKM memiliki 
sistem on-line dengan Bank Bukopin).  Petunjuk pelaksanaan proyek dan dokumen-dokumen 
pendukung lainnya tersedia dan mudah diakses oleh publik.  Kementerian Kelautan dan 
Perikanan menerbitkan petunjuk pelaksanaan proyek dan nota kesepahaman (MoU) dengan bank 
pelaksana yang cukup jelas dan lengkap, terkecuali kurangnya petunjuk mengenai pendistibusian 
dana yang pada akhirnya akan diberikan kepada LKM sebagai hibah.  
 

75. Pelaksanaan, Efisiensi dan Pengelolaan Proyek.  Kinerja Pelaksanaan dan 
pengelolaan proyek PEMP dinilai biasa saja/rata-rata.  Pergantian staf pemerintah turut 
mempengaruhi pelaksanaan proyek PEMP, karena biasanya staf baru tidak menguasai petunjuk 
pelaksanaan program.  Hanya sedikit pehatian yang diberikan bagi koordinasi dan proses 
penyerahterimaan proyek. Semua masalah tersebut disebabkan lemahnya koordinasi antar 
lembaga di berbagai tingkatan. Dari tahun 2000 sampai dengan 2007, proyek PEMP telah 
mencakup 289 dari 450 kabupaten di Indonesia (berdasarkan data dari Petunjuk Umum Proyek 
yang dikeluarkan oleh Dep. Kelautan dan Perikanan). Diharapkan pada akhir tahun 2009, proyek 
ini dapat mencakup semua kabupaten di Indonesia.  
 

76. Struktur manajemen proyek relatif jelas dan sesuai, termasuk dinas perikanan dan 
kelautan di tingkat propinsi dan kabupaten, konsultan manajemen, koperasi dan bank mitra. 
Keterlibatan LEPP-M3/Koperasi dan beberapa bank pelaksana merupakan faktor penting untuk 
memastikan jangkauan proyek yang lebih luas, keberlanjutan dan tercapainya tujuan proyek.  
 

77. Selama tahap awal proyek (2001-2003), perpanjangan kredit ditangani oleh 
organisasi masyarakat madani, Mitra Desa, yang anggota resmi maupun tidak resminya berasal 
dari masyarakat pesisir yang ditargetkan. Kemudian, Mitra Desa ternyata tidak efektif dan 
diganti dengan lembaga baru, yakni LEPP-M3.  Secara teoritis, LEPP-M3 diharapkan dalam 
pengembangannya dapat menjadi lembaga usaha mikro yang kepemilikannya berada di tangan 
masyarakat pesisir di setiap lokasi sasaran. Dalam prakteknya, strategi pelaksanaan seperti ini 
ternyata tidak berhasil dan sulit untuk dicapai karena dua faktor: (i) terbatasnya sumber 
keuangan jangka panjang yang dapat dipercaya; dan (ii) lemahnya kemampuan teknis dari 
lembaga tersebut untuk memberikan pelatihan yang diperlukan bagi berbagai usaha mikro. 
Untuk menjawab kedua isu tersebut, maka strategi pelaksanaan untuk tahap di atas dirubah 
dengan secara aktif melibatkan Bank Bukopin dan melalui koperasi-koperasi yang telah 
terbentuk.  
 

78. Dalam beberapa kasus, kantor cabang bank mitra, seperti Bank Bukopin, terpaksa 
menyalurkan dana ke propinsi terdekat karena cabangnya tidak terdapat di beberapa lokasi 
tertentu.  Hal ini menambah biaya adminstrasi bagi bank dan LKM.  
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79. Tingkat dukungan pemerintah terhadap proyek bervariasi dari lokasi ke lokasi. 
Pemda Jawa Timur, lebih aktif dibandingkan propinsi lainnya dalam memberikan penguatan 
kapasitas bagi koperasi dan penerima manfaat. Dan sebagai konsekuensinya, biaya yang 
dialokasikan untuk penguatan kapasitas di Jawa Timur lebih tinggi (16%) dibandingkan dengan 
dua propinsi lainnya (0,5%). Evaluasi di Sumatera Selatan menunjukan bahwa dinas kelautan 
dan perikanan propinsi tidak memberikan dukungan substansial terhadap pelaksanaan proyek 
PEMP. 
 

80. Pencapaian Tujuan.  PEMP memiliki kinerja yang sangat kuat dalam pemenuhan 
tujuan proyek, karena tujuannya jelas dan strategi pelaksanaan yang cukup sederhana, tetapi 
tidak secara implisit diarahkan untuk masyarakat miskin. Proyek ini juga berhasil dalam 
menanggapi kegagalan di awal pelaksanaannya dan menerapkan pendekatan yang baru. Dengan 
demikian proyek telah belajar bahwa bekerja dengan dan melalui koperasi yang telah ada 
ternyata lebih efektif daripada harus membentuk yang koperasi baru.    
 

81. Proyek, bekerjasama dengan Bank Bukopin telah berhasil dalam memfasilitasi 
pembentukan 144 koperasi Swamitra Mina, 52 diantaranya telah menerapkan sistem manajemen 
informasi on-line dengan Bank Bukopin.  Data dari sistem informasi tersebut sangat mudah 
diakses dan mampu memberikan gambaran yang jelas dan informasi terkini tentang LKM dan 
profil serta performa/kinerja penerima manfaat. Pembentukan Swamitra Mina telah terbukti 
efektif dalam mengurangi ketergantungan penerima manfaat kepada rentenir/lintah darat, yang 
pada masa lalu merupakan sumber pendanaan utama mereka.  
 

82. Salah satu indikator kunci terhadap kesuksesan proyek adalah kucuran dana 
tambahan dari Bank Bukopin bagi LKM yang terlibat dalam proyek, menunjukan bahwa dana 
yang disediakan oleh pemerintah cukup jelas peruntukannya dan keberlanjutan program mulai 
dirintis. Hasil ini dicapai melalui fasilitasi yang diberikan oleh tenaga ahli kelembagaan dan 
sistem yang secara nyata dapat memperbaiki layanan mereka kepada LKM.   
 
Tabel 6: Pokok-pokok Pelaksanaan Proyek PEMP 2 

                                                 
2 Kajian cepat tidak dilakukan di Sumatera Selatan sejak diketahui bahwa proyek belum dilaksanakan di Palembang 
dan lokasi lainnya dimana proyek telah dilaksanakan letaknya terlalu jauh untuk dikunjungi mengingat pendeknya 
waktu yang diberikan untuk melaksanakan kajian lapangan.  
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Semua Jatim Sumsel Sulsel
11* 5 0 6

75.0% 100.0% - 50.0%
8 5 - 3

Rata-rata jangka waktu keanggotaan 2.7 3.1 - 2.3
Pemerintah 16.7% 0.0% - 33.3%
Pemuka Masyarakat 50.0% 100.0% - 0.0%
Masyarakat Sendiri 33.9% 0.0% - 67.7%
Mitra- LKM/Bank 0.0% 0.0% - 0.0%
Pemerintah 16.7% 0.0% - 33.3%
Pemuka Masyarakat 40.0% 80.0% - 0.0%
Masyarakat Sendiri 43.4% 20.0% - 66.7%
Mitra- LKM/Bank 0.0% 0.0% - 0.0%
Pemerintah 0.0% 0.0% - 0.0%
Pemuka Masyarakat 50.0% 100.0% - 0.0%
Masyarakat Sendiri 50.0% 0.0% - 100.0%
Masyarakat bersama kelompok 0.0% 0.0% - 0.0%
Mitra- LKM/Bank 0.0% 0.0% - 0.0%
Pemerintah 0.0% 0.0% - 0.0%
Pemuka Masyarakat 66.7% 100.0% - 33.3%
Masyarakat Sendiri 33.4% 0.0% - 66.7%
Masyarakat bersama kelompok 0.0% 0.0% - 0.0%
Mitra- LKM/Bank 0.0% 0.0% - 0.0%

Pengetahuan tentang tujuan jangka panjang kelompok 70.0% 40.0% - 100.0%
Pelatihan 41.7% 0.0% - 83.3%
Konsultasi 8.4% 0.0% - 16.7%
Akses ke pasar 0.0% 0.0% - 0.0%
Akses pinjaman dari program 40.0% 80.0% - 0.0%
Akses ke layanan keuangan 
selain program pemerintah 10.0% 20.0% - 0.0%
Tanggung renteng 0.0% 0.0% - 0.0%
Belajar 0.0% 0.0% - 0.0%

Anggota organisasi kemasyarakatan

Menentukan persyarata

Menentukan kegiatan

Membentuk 
organisasi 
masyarakat

Profil Masyarakat

Pengelolaan Program

Manfaat sebagai 
anggota masyarakat

 
    Sumber: Rangkuman Penulis dari Hasil Survey Lapangan 
    * Jumlah penerima manfaat yang diwawancarai 
 

83. Akan tetapi, dalam prakteknya, mekanisme pencairan dana dan tingkat keterlibatan 
bank sangat bervariasi dari propinsi ke propinsi.  Di Jawa Timur, misalnya, seluruh pencairan 
dana harus mendapat persetujuan dari Bank Bukopin, sedangkan di Sulawesi Selatan, hanya 
pinjaman di atas 5 juta yang memerlukan persetujuan Bank Bukopin.  Portofolio kualitas sangat 
tinggi di lokasi yang bank pelaksananya berperan aktif dan sebaliknya akan lemah jika bank 
tidak berperan aktif, seperti kasus di Sulawesi Selatan dimana pemantauan dan pengevaluasian 
dilakukan hanya oleh LKM.  
 

84. Selama pelaksanaan proyek, masyarakat dan pemuka masyarakat membentuk dan 
secara aktif mengelola KSM. Para penerima manfaat memiliki variasi pendapat yang tinggi 
menyangkut aspek proyek yang dianggap paling bermanfaat, dengan nilai tertinggi diberikan 
kepada akses ke pendanaan dan pelatihan. (lihat juga Tabel 6). 
 

85. Dari ukuran sampel yang kecil ini, rata-rata besaran dan jangka waktu pinjamanan 
bervariasi di berbagai propinsi, umumnya besaran pinjaman antara Rp.4 juta dan Rp.7 juta.  
Pinjaman diberikan kepada perorangan dengan periode pengembalian pinjaman antara 20 -24 
bulan. Para penerima manfaat mempergunakan hampir seluruh pinjamannya (95%) untuk 
keperluan usaha mikro dan sisanya untuk keperluan rumah tangga.  Proses penyetujuan pinjaman 
juga bervariasi dari lokasi ke lokasi.  Hasil rinci dari kajian ini dapat dilihat dalam Lampiran 12. 
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86. Penargetan Kemiskinan.  PEMP tidak secara ekplisit disasarkan kepada orang 
miskin, namun proyek ini memilih pendekatan holistik untuk membantu masyarakat nelayan.  
Kegiatan pinjaman proyek terutama difokuskan pada usaha mikro dan kecil di sekitar daerah 
pesisir yang tidak terlalu miskin. Lokasi dipilih berdasarkan data kemiskinan dari BPS, tetapi 
kriteria penerima manfaat tidak sepenuhnya jelas. Sehingga mengakibatkan beberapa non-
penerima manfaat yang mengeluh bahwa penentuan sasaran dilakukan berdasarkan kedekatan 
hubungan. Hasil rinci dari kajian ini dapat dilihat dalam Lampiran 10. 
 

87. Pemantuan dan Evaluasi.  Pemantuan dan evaluasi proyek PEMP umumnya efektif, 
namun bervariasi menurut lokasi. Pemantauan dan evaluasi dari pihak bank sangat baik, namun 
sangat jelek dari pihak pemerintah.  Secara teoritis, masyarakat – baik yang mendapatkan 
pendanaan maupun yang sedang menunggu – dengan sendirinya bertanggung jawab untuk 
memantau dan mengawasi penggunaan dana secara efektif. Namun dalam prakteknya, 
pengawasan dilakukan melalui KSM, tergantung pada keahliannya.  Di tingkat kabupaten, 
pemantauan dan evaluasi semestinya dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan kabupaten, 
walaupun dalam prakteknya kegiatan ini juga jarang dilakukan.  
 

88.   Di Sulawesi Selatan, kebanyakan penerima manfaat dikaji sebelum dan sesudah 
pinjaman dikucurkan, sementara di Jawa Timur, hanya 20% penerima manfaat yang dikaji 
sebelum dana dikucurkan dan tidak ada yang dikaji setelah  itu. Para penerima manfaat tidak 
tahu jalur resmi untuk menyampaikan tanggapan balik terhadap proyek. Hasil rinci dari kajian ini 
dapat dilihat dalam Lampiran 12.2. 
 

89. Efektifitas Pembiayaan dan Struktur Anggaran.  Efektifitas pembiayaan proyek dan 
struktur anggaran proyek umumnya sulit karena tidak tersedianya informasi mengenai cakupan 
atau data terperinci mengenai anggaran dari bank pelaksana.  Walaupun demikian, berdasarkan 
informasi yang tersedia, PEMP terbukti merupakan proyek yang paling baik dengan struktur 
anggaran yang jelas (20-40% untuk TA; 60-80% untuk modal) dan merupakan program yang 
paling efisien dari segi aliran dana dari semua program yang dievaluasi. SMI online yang 
diterapkan oleh Bank Bukopin sangat berguna untuk memastikan efektifitas biaya proyek dan 
transparansi terhadap dana. 
 

90.  Anggaran proyek ditingkat pusat diputuskan dan dikelola langsung oleh Kementrian 
Kelautan dan Perikanan, sedangkan dinas propinsi dan kabupaten hanya bertanggung jawab 
untuk mensupervisi koperasi yang berpartisipasi. Dana tersebut disalurkan melalui Bank 
Bukopin yang  membebankan ongkos kemitraan bagi pemerintah sebesar Rp.25 juta untuk 
jangka waktu lima tahun.  
 

91. Setiap kabupaten sasaran diharuskan untuk mendaftarkan hanya satu koperasi untuk 
proyek ini.   Satu koperasi akan menerima Rp.1 miliar.  Sampai dengan 2007, ada 278 koperasi 
di seluruh Indoneisa yang telah bergabung dengan PEMP. Total anggaran yang telah dicairkan 
selama 2001-2007 adalah Rp.1,2 triliun, yang mana 60%-80% dicairkan untuk membiayai modal 
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usaha-mikro dan sisanya (20%-40%) untuk keperluan penguatan kapasitas.  Hasil rinci dari 
kajian ini dapat dilihat dalam Lamiran 12.2. 
 

92. Kinerja Pengumpulan dan Tingkat Pembayaran Hutang.  Menurut staf proyek di 
Departemen Perikanan dan anggota koperasi Swamitra Mina, tingkat pembayaran hutang dan 
kinerja pengumpulannya dilaporkan tinggi, namun ada beberapa bukti yang juga menunjukkan 
tingginya tingkat hutang tak terbayar tepat waktu pada tingkat koperasi, yang bisa menjadi 
masalah jangka panjang. Ada dua tingkat pengumpulan hutang: pertama, di tingkat LKM (dari 
klien ke LKM), dan kedua, di tingkat bank (dari LKM ke bank). Di tingkat LKM, mayoritas 
penerima manfaat sadar bahwa mereka harus membayar pinjamannya, namun 20% penerima 
manfaat tidak tahu jika dana pinjaman ini harus dibayar atau tidak. Umumnya, para penerima 
manfaat melaporkan bahwa dana pinjaman terlalu kecil dan bunganya terlalu tinggi, 
kemungkinan menunjukkan bahwa proyek tidak mencapai peminjam kalangan miskin. Hampir 
semua responden menyatakan perlu akses kepada pinjaman di masa yang akan datang. (lihat juga 
Lampiran 12.2). Tim evaluasi tidak mendapatkan data kuantitatif apapun mengenai kinerja 
pengumpulan dan tingkat pembayaran hutang.  
 

93. Mayoritas penerima manfaat yang disurvey (56,7%) dalam kajian cepat ini 
menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya. Alasan utama 
yang dikemukakan adalah masalah keluarga, gagal panen dan kurangnya kegiatan usaha   yang 
menguntungkan.  Sebanyak 51,7% penerima manfaat mengira mereka tidak akan menanggung 
akibat jika mereka gagal dalam membayar kembali hutangnya (lihat juga Lampiran 12.2). Hal ini 
merupakan penyebab tingginya tingkat pembayaran hutang tidak tepat waktu di tingkat koperasi 
akibat lemahnya komitmen penerima manfaat untuk membayar pinjamanannya. 
 

94.  Terdapat juga kasus pinjaman berlebih.  Terkadang, ada juga klien yang menerima 
lebih dari satu pinjaman dari proyek pemerintah yang lain pada saat bersamaan tanpa harus 
melalui proses penilaian kredit dan usaha. Hal ini tentunya mengancam kapasitas pembayaran 
hutang dan meningkatkan resiko hutang tidak terbayarkan, yang akhirnya mempengaruhi 
keberlanjutan keuangan LKM dan  tentunya akses klien terhadap kredit bank. Resiko-resiko ini 
sebenarnya dapat ditekan melalui identifikasi penerima manfaat dan pengkoordinasian program 
dengan benar.  
 

95. Penguatan Kapasitas.  Penguatan kapasitas bukan merupakan faktor penentu 
kesuksesan proyek dan proyek PEMP umumnya baik dalam menyediakan penguatan kapasitas 
bagi LKM yang berpartisipasi (diberikan oleh Bank Bukopin dan Departemen Kelautan dan 
Perikanan), namun lemah dalam penguatan kapasitas kepada penerma manfaat.  Hal ini dapat 
disebabkan karena anggaran yang dialokasikan untuk penguatan kapasitas tidak memadai. 
Penguatan kapasitas bagi penerima manfaat sebagian besar diberikan oleh pihak luar, seperti  
Ormas, LSM lokal dan universitas yang tidak ada hubungannya dengan proyek. Evaluasi 
lapangan menunjukan bahwa pemberian penguatan kapasitas  langsung kepada penerima 
manfaat sangat terbatas.  Pelatihan lebih difokuskan pada pelaksanaan proyek, daripada 
penguatan kapasitas kepada LKM. 
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96. Penguatan kapasitas yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 

merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi keluaran proyek.  Bank Bukopin 
secara efektif telah menjalankan tanggung jawabnya dalam menyediakan layanan seperti 
mempersiapkan kerangka kerja, mengembangkan sistem manajemen informasi (SMI), dan 
menyusun prosedur standar operasi (SOP) bagi koperasi yang berpartisipasi.  Akan tetapi, masih 
ada kebutuhan akan pelatihan lainnya, seperti analisa keuangan dan perencanaan usaha, untuk 
meningkatkan kapasitas dan memperbaiki manajemen koperasi.  
 

97. Tenaga penyuluh lapangan juga memiliki peranan penting untuk memastikan 
peningkatan kapasitas penerima manfaat dalam menjalankan usaha mikro. Namun, kapasitas 
tenaga penyuluh lapangan juga terbatas dalam memberikan pelatihan yang berhubungan dengan 
usaha mikro, ditambah dengan tingginya pergantian tenaga penyuluh.  Pemda memiliki anggaran 
yang terbatas untuk membayar gaji tenaga penyuluh. Sehingga, tidak ada insentif bagi tenaga 
penyuluh yang berprestasi. Hasil kajian ini dapat dilihat dalam Lampiran 12.2. 
 

98. Kepuasan Penerima Manfaat.  Sebagian besar penerima manfaat menyatakan puas 
dengan proyek PEMP.  Tidak ada studi dampak yang dilakukan untuk proyek ini. Berdasarkan 
survei kecil yang dilakukan dalam kajian cepat ini, nelayan penerima manfaat melaporkan bahwa 
ada peningkatan pendapatan yang  signifikan.  Proyek ini juga turut mempromosikan simpanan 
lokal, yang mana dapat membantu menambah aset penerima manfaat.  Umumnya penerima 
manfaat memberikan nilai ‘sedang’ untuk pencapaian tujuan proyek, sementara sebanyak 53,3% 
penerima manfaat merasa puas dan sedikit (6,7%) yang merasa tidak puas karena kurangnya 
bantuan teknis (lihat juga Lampiran 12.2). 
 

99. Keberlanjutan Proyek.  Proyek PEMP memiliki komponen keuangan yang dapat 
berlanjut karena keterlibatan aktif Bank Bukopin dan tersedia pilihan pendanaan jangka 
panjang paska program.  Bank Bukopin sudah siap dengan resiko dalam pemberian kredit dan 
memiliki sistem yang baik dan pengalaman dalam menangani LKM di lokasi terpencil. Pada 
dasarnya proyek ini dirancang untuk membangun hubungan antara Bank Bukopin dan LKM 
yang mampu untuk bertahan (dengan 100% jaminan tunai dari pemerintah) untuk dapat 
melebarkan akses keuangannya.  
 

100. Faktor Utama yang Mempengaruhi Hasil Proyek.  Pendekatan berbasis-
masyarakat atau dari bawah-ke atas dan usaha untuk menggabungkan keluaran proyek dengan 
kebutuhan masyarakat terbukti efektif dalam menghasilkan dampak bagi sejumlah besar 
masyarakat pesisir, walaupun jangkauannya kepada masyarakat miskin penerima manfaat masih 
terbatas.  
 

101. LKM dan Bank Bukopin merupakan komponen kunci bagi keberhasilan 
pelaksanaan proyek. Dukungan Bank Bukopin melalui penyediaan MIS, pemantauan dan 
evaluasi, pengkajian usulan pinjaman dari klien telah menolong LKM untuk memperbaiki 
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kapasitas mereka dalam memproses pinjaman dan protofolio kualitas. Temuan evaluasi 
menunjukan bahwa, bagaimanapun juga, kapasitas LKM masih lemah.   
 
3.3 KELOMPOK USAHA BERSAMA/PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT (KUBE) 
 
3.3.1 Ringkasan Program 
 

102. Latar Belakang.  Masalah kemiskinan sangat kompleks karena faktor 
penyebabnya multi dimensional, mulai dari buta huruf, pengangguran, tidak meratanya distribusi 
pendapatan, sampai dengan minimnya ketersediaan pelayanan publik. Seringkali, kemiskinan 
tidak hanya melibatkan jumlah harta benda yang dimiliki, tapi juga disebabkan kurangnya 
kapasitas dan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas seseorang untuk melakukan kegiatan 
usaha produktif.  Proyek KUBE – dilaksanakan oleh Departemen Sosial (Depsos) – diciptakan 
untuk menjawab spektrum berbagai isu dalam memerangi kemiskinan (lihat juga Lampiran 
13.1). 
 

103. Tujuan.  Umumnya, proyek KUBE bertujuan untuk menyediakan pinjaman usaha 
bagi rumah tangga miskin di perkotaan dan perdesaan dan untuk memberdayakan mereka 
melalui kelompok usaha bersama berbasis masyarakat dan LKM.  Proyek ini diintegrasikan 
kedalam perbaikan manajemen LKM untuk memperkuat organisasi sehingga pada akhirnya 
LKM mampu menciptakan dana bergulir dan menarik investor untuk berpartisipasi dalam 
mengembangkan LKM sebagai embrio koperasi mandiri dan sebagai pusat dari sistem jaringan 
keselamatan sosial berbasis masyarakat.  
 

104. Karakteristik dan Desain.  KUBE melibatkan banyak instansi pemerintah di 
berbagai tingkatan: 
 
- Di tingkat nasional, Depsos memegang tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan proyek, 

termasuk merancang petunjuk teknis, standarisasi, akreditasi dan mengontrol program serta 
memfasilitasi dukungan dana.  

 
- Di tingkat propinsi, Gubernur bertanggung jawab untuk merancang operasional proyek dan 

melakukan pemantauan dan evaluasi proyek sampai dengan tingkat kabupaten.   
 
- Di tingkat kabupaten, walikota atau bupati harus bertanggung jawab untuk alokasi dana bagi 

masing-masing lokasi sasaran dan untuk mendukung pelaksanaan proyek.  Dukungan ini 
dapat berupa penyediaan dana untuk penyuluh lapangan yang dialokasikan dari anggaran 
kabupaten atau penggalangan dana dari masyarakat dan dunia usaha di lokasi sasaran.   

 
- Agen Mitra.  Agen Mitra bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek 

berjalan sesuai rencana dan dan pinjaman diterima oleh masyarakat miskin. Berbagai 
organisasi masyarakat dan LSM yang tertarik untuk menjadi mitra, diharapkan untuk 
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memberikan bantuan teknis, mulai dari identifikasi kelompok, analisa kebutuhan, dukungan 
bagi kelompok sampai dengan pembentukan KSM.  Organisasi masyarakat dapat 
memfasilitas perencanaan, pendampingan lapangan, pemantauan, dan pengelolaan 
pelaksanaan proyek di tingkat masyarakat.  

 
- Rumah tangga miskin yang berpartisipasi diorganisasikan dalam kelompok “KUBE” dan 

dibentuk mengikuti metodelogi Grameen Bank yang merupakan kelompok solidaritas yang 
memberikan pinjaman kepada usaha mikro bagi kaum perempuan, dengan rata-rata anggota 
10 orang. Kelompok KUBE diharapkan untuk membangun komunikasi antar kelompok 
untuk meningkatkan hubungan sosial, untuk memecahkan masalah sosial ekonomi dan 
menjadi sarana untuk mengembangkan usaha masyarakat.   

 
Gambar 3: Skema Pengorganisasian Proyek KUBE  
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Departemen Sosial  
 

105. Mekanisme Pelaksanaan.  Kegiatan utama proyek ini adalah menyediakan dana 
hibah dari pemerintah yang ditambahkan ke simpanan anggota kelompok KUBE, yang bisa 
mencapai 200% dari jumlah simpanan kelompok. Simpanan ini kemudian menjadi dasar bagi 
LKM untuk memberikan pinjaman bagi kelompok, yang secara bersamaan meningkatkan aset 
anggota KUBE, membangkitkan kebiasaan menabung, dan membangun hubungan dengan 
lembaga keuangan lokal. 
 

106. Pelaksanaan proyek terus mengalami perubahan sejak proyek dicanangkan, 
dimana mekansime proyek dan pengaturan kemitraan diperbaharui setiap tahun.  Secara khusus 
program telah memasukkan tahapan sebagai berikut: (1) Depkeu menyetujui usulan alokasi 
pendanaan dari Depsos; (2) Depsos kemudian menunjuk Dirjen bidang Keamanan dan Bantuan 
Sosial sebagai koordinator nasional untuk program KUBE; (3) Pemerintah kemudian menunjuk 
Bank BRI untuk menyalurkan dana bagi kelompok KUBE dan  Dirjen bidang Keamanan dan 
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Bantuan Sosial membuka rekening di Bank BRI pusat; (4) Dinsos kabupaten bersama-sama 
PINBUK membantu masyarakat untuk membentuk kelompok (KUBE) dan menunjuk LKM 
untuk menyalurkan dana bagi anggota kelompok KUBE; (5) masing-masing LKM yang ditunjuk 
harus membuka rekening di kantor cabang Bank BRI.  Umumnya, LKM menerima dana dari 
BRI dalam jangka waktu 30 hari setelah permintaan tertulis dari pemerintah untuk mentransfer 
dana ke rekening LKM diterima.; dan (6) LKM mencairkan dana kepada para penerima manfaat 
(KUBE) sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan berdasarkan hasil kajian kredit.  Dana 
tersebut diperlakukan sebagai pinjaman dan harus dibayarkan kepada pemerintah melalui LKM. 
 
Gambar 4: Mekanisme Pendanaan KUBE 
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Sumber: Departemen Sosial 
 
3.3.2 Kajian dan Temuan Program 
 

107. Secara keseluruhan, kinerja proyek KUBE sedang dengan jangkuan yang kuat 
kepada orang  miskin. Proyek ini melakukan penargetan kepada orang miskin dengan sangat 
baik karena menggunakan data kemiskinan BPS untuk prioritas lokasi diikuti dengan proses 
konsultasi dengan masyarakat (dalam bentuk rapat dan konsensus) untuk memilih kelompok 
sasaran individu yang dianggap miskin. KUBE cukup potensial untuk pembangunan 
berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan – karena memakai mekanisme pinjaman berbasis 
simpanan.  Namun, KUBE memiliki kelemahan dalam pelaksanaan lapangan melalui 
pembentukan LKM baru.  Akan tetapi, kapasitas LKM dalam mengumpulkan pengembalian 
hutang lebih baik dibandingkan dengan proyek lain antara lain karena tanggung-renteng dalam 
kelompok berjalan dengan baik. Proyek KUBE sangat kuat performanya dalam pengorganisasian 
masyarakat melalui pembentukan kelompok mandiri dengan pendampingan teknis yang 
memadai dari tenaga penyuluh lapangan. Proyek ini direkomendasikan untuk investasi lebih 
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lanjut dengan beberapa modifikasi.  Kajian dan temuan program secara rinci dijelaskan di bawah 
ini (lihat juga Lampiran 13.2 dan 17). 
 

108. Pendokumentasian Proyek.  Dokumen proyek KUBE lengkap, kecuali laporan 
anggaran dan proyek yang sulit ditemui pada saat evaluasi.  Proyek ini telah mengembangkan 
banyak sekali buku petunjuk.  Dokumen penting dan baru saja diterbitkan adalah perencanaan 
strategis selama periode 2006-2010 yang menjabarkan pelaksanaan proyek, yang terdiri dari latar 
belakang, tujuan, indikator proyek, sistem dan mekanisme pemantauan dan evaluasi. Beberapa 
petunjuk teknis dan operasional program telah diterbitkan. Namun, sekali lagi, laporan kemajuan 
proyek dan informasi keuangan tidak tersedia bagi tim evaluasi.   
 

109. Kriteria pengidentifikasian penerima manfaat KUBE tidak dengan jelas 
dijabarkan pada saat dokumen-dokumen proyek dikaji, namun, KUBE terlihat sangat berhasil 
dalam melayani masyarakat miskin di daerah yang juga miskin. Hal ini, sebagian besar 
disebabkan karena proyek mempergunakan data BPS untuk memilih daerah dan penerima 
manfaat yang diprioritaskan sebagai sasaran proyek.  Dalam prakteknya, jangkauan proyek 
terhadap kelompok sosial sangat bervariasi dari lokasi ke lokasi.  
 

110. Pelaksanaan, Efisiensi dan Manajemen Proyek.  Performa proyek KUBE dinilai 
sedang. Dinas Sosial propinsi bertanggung jawab terhadap pengelolaan proyek, termasuk 
membantu penyuluh lapangan dalam memberikan supervisi bagi kelompok KUBE. Proyek ini 
bekerjasama dengan PINBUK untuk membentuk LKM berbasis Sharia untuk melayani 
kelompok KUBE. Di tiap LKM yang berpartisipasi, dalam struktur organisasinya ada dua orang 
yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, a.l. seorang manajer dan seorang staf akunting, 
dan tiga orang termasuk penyuluh lapangan, yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan 
usaha LKM. Dalam praktek, pendampingan bagi LKM yang baru dibentuk kurang memadai 
untuk membantu keberlanjutan pengembangan usahanya.  
 

111. Kelompok berbasis masyarakat KUBE merupakan ujung tombak untuk 
memastikan bahwa proyek telah mencapai tujuannya. (lihat juga Gambar 4).  Selain itu, LKM 
merupakan mitra strategis dalam melayani kelompok KUBE melalui penggalangan simpanan 
dan penyaluran pinjaman. Keberhasilan LKM merupakan salah satu indikator kunci bagi 
pencapaian dan keberlanjutan proyek.  
 

112. Proyek telah melakukan eksperimen dengan memberikan aset dalam bentuk uang 
maupun barang bagi kelompok KUBE. Walaupun pengalaman yang didapat masih bervariasi, 
umumnya KUBE menemukan bahwa transfer tunai lebih efektif dan secara administratif tidak 
memberatkan.  
 

113. Depsos bertanggung jawab untuk mendiseminasikan proyek kepada pemda 
melalui rapat koordinasi dan pertemuan yang diadakan baik di Jakarta maupun di tingkat 
propinsi selama tahap persiapan proyek. Pemerintah juga menyediakan biaya operasional, 
termasuk gaji tenaga penyuluh lapangan, dan memfasilitasi forum penguatan kapasitas di sektor 
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keuangan mikro bagi semua LKM yang berpartisipasi di Jakarta. Akan tetapi, kegiatan 
penguatan kapasitas ini hanya berlangsung sekali pada saat pembentukan LKM.   
 

114. Sebuah kelemahan kritis yang dialami proyek ini adalah tidak memadainya 
sumberdaya untuk memulai LKM, termasuk sumber daya manusia, teknis dan sistem. Kualitas 
ketrampilan staf dari sisi operasional/administrasi dan teknis masih jauh dari memadai untuk 
menjalankan LKM secara efektif dan berkelanjutan. Kunjungan dan pemantauan rutin ke usaha 
kelompok juga jarang dilakukan selain pertemuan mingguan kelompok. Hal tersebut seringkali 
mengakibatkan hasil analisa menunjukan pengembalian pinjaman sangat buruk.  
 

115. Pencapaian Tujuan.  Tujuan pemberdayaan masyarakat proyek KUBE melalui 
pemberian pinjaman bagi orang miskin dan mendorong terbentuknya kelompok berbasis 
masyarakat sudah terpenuhi, tetapi tidak terlalu berhasil dalam mendukung dan 
mengembangkan LKM . Dinsos propinsi bertanggung jawab terhadap sosialisasi program kepada 
anggota KUBE yang telah diseleksi, di lokasi yang telah disetujui oleh Dinas. Di Sumatera   
Selatan, contohnya, kampanye penyadaran masyarat sangat terbatas dibandingkan dengan dua 
propinsi lain yang dievaluasi, dan hanya tenaga penyuluh lapangan sebagai satu-satunya agen 
yang membantu memperkenalkan program kepada penerima manfaat yang potensial. Sehingga 
untuk Sumatera Selatan, partisipasi tidak merata di seluruh propinsi.    
 

116. Sebagian besar pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan metodologi solidaritas 
kelompok. Rata-rata besarnya pinjaman Rp. 1,36 juta dengan jangka waktu pengembalian 24 
bulan, dengan jadwal pembayaran mingguan dan diangsur. Rata-rata waktu untuk memproses   
pinjaman satu minggu, dapat dikatakan cukup efisien. Umumnya, pinjaman tersebut digunakan 
untuk keperluan usaha.   (lihat juga Lampiran 13.2). 
 

117. Hanya sedikit anggota kelompok KUBE yang disurvei melalui kajian cepat ini di 
tiga propinsi. Rata-rata anggota KUBE sudah bergabung selama tiga tahun.  Sebagian besar 
responden menyatakan bahwa akses ke pendanaan merupakan jasa utama yang ditawarkan oleh 
program (lihat juga Lampiran 13.2). 
 
Tabel 7: Dampak dan Kepuasan terhadap Proyek 
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Semua Jatim Sumsel Sulsel
17* 5 6 6

Pendapatan usaha 4.2 3.8 4.2 4.5
Ketenagakerjaan 3.2 3.0 3.3 3.2
Keahlian 3.4 3.4 3.7 3.0
Perumahan 3.2 3.6 3.0 3.0
Aset 3.1 3.0 3.2 3.2
Pendidikan Anak 3.2 3.2 3.3 3.0
Kesehatan 3.5 3.8 3.2 3.5
Tidak Berhasil 11.1% 0.0% 16.7% 16.7%
Sedang 17.8% 20.0% 0.0% 33.3%
Berhasil 65.6% 80.0% 66.7% 50.0%
Sangat Berhasil 5.6% 0.0% 16.7% 0.0%
Tidak Puas 11.1% 0.0% 16.7% 16.7%
Sedang 5.6% 0.0% 0.0% 16.7%
Puas 83.3% 100.0% 83.3% 66.7%
Sangat Puas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Dampak dan Kepuasan

Tingkat Keberhasilan 

Tingkat Kepuasan

Dampak pinjaman      
(Dalam skala 1: 
deteriorated 
substantially to 5: 
Improved 
Substantially)

 
       Sumber: Rangkuman Penulis dari Hasil Survey Lapangan 
        * Jumlah penerima manfaat yang diwawancarai 
 

118. Proyek tampaknya memberikan dampak yang baik bagi penerima manfaat. 
Penerima manfaat melaporkan bahwa pinjamannya dipergunakan untuk mengembangkan usaha, 
sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Proyek ini juga dilaporkan telah menekan 
ketergantungan penerima manfaat kepada rentenir yang mematok bunga tinggi untuk kebutuhan 
yang sifatnya mendesak.  Tabel 7 menunjukan, selain meningkatkan pendapatan usaha, ada juga 
peningkatan dalam ketrampilan dan pendidikan anak.  Tingkat kepuasan terhadap program relatif 
tinggi.   
 

119. Penerima manfaat proyek juga melaporkan bahwa ketrampilan dan pengetahuan 
mereka semakin meningkat, terutama dalam bidang jasa keuangan, termasuk menentukan 
kebutuhan untuk simpanan dan pinjaman. Para penerima manfaat mendapatkan ketrampilan ini 
terutama dari pelatihan wajib yang harus mereka ikuti dan pendampingan intensif yang mereka 
terima dari penyuluh lapangan dan, juga secara teori, oleh LKM yang berpartisipasi.  
 

120. Penargetan Kemiskinan. Kinerja proyek KUBE di bidang penargetan kemiskinan 
sangat baik karena mempergunakan data BPS dalam menentukan prioritas lokasi yang diikuti 
dengan musyawarah masyarakat untuk menentukan kriteria kaum miskin yang akan menerima 
manfaat.  Selain itu, proyek KUBE secara jelas mengidentifikasi tingkat kemiskinan diantara 
pemanfaatnya dengan mengklasifikasikan mereka menjadi beberapa kelompok, seperti kelompok 
merah untuk masyarakat yang paling miskin, kuning untuk masyarakat miskin dan hijau untuk 
masyarakat yang tidak terlalu miskin, dan mengikuti perkembangan mereka bangkit dari rantai 
kemiskinan. 
 

121. Proyek mengidentifikasi keluarga miskin dengan mempergunakan kriteria sbb.: 
(i) pengeluaran individu per bulan berdasarkan indikator BPS per propinsi dan/atau kabupaten, 
ketergantungan akan sumbangan pangan untuk orang miskin (seperti Zakat/raskin/sumbangan 
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sosial); (ii) keterbatasan mereka dalam memiliki pakaian yang layak untuk masing-masing 
anggota keluarga selama setahun (hanya mampu untuk memiliki satu set pakaian per orang per 
tahun); (iii) ketidakmampuan untuk membayar ongkos pengobatan jika ada anggota keluarga 
yang sakit; (iv) ketidakmampuan untuk menyekolahkan anak untuk pendidikan dasar sembilan 
tahun; (v) tidak memiliki aset produktif untuk menutupi kebutuhan harian selama kurun waktu 
tiga bulan; (vi) rumah tidak layak; dan (vii) akses ke air bersih.  Hasil rinci dari kajian ini dapat 
dilihat dalam Lampiran 10. 
 

122. Pemantauan dan Evaluasi.  Tim tidak menemukan laporan proyek dan hasil 
evaluasi.  Berdasarkan sampel regional dari pelaksanaan evaluasi, proyek ini memiliki 
pengalaman yang bervariasi menyangkut pemantauan dan asesmen terhadap klien.    Rencana 
kerja untuk melakukan pemantauan dan evauasi tidak ada. Secara teori, kelompok KUBE 
diharuskan untuk melakukan pemantuan sendiri. Pemantauan dan evaluasi terhadap penerima 
manfaat dilakukan dengan berfokus pada kehadiran pada saat pertemuan mingguan dan kinerja 
pembayaran hutang.   
 

123. Pada tingkat pelaksana proyek, Dinsos dan LKM yang berpartisipasi semestinya 
bertanggung jawab untuk memantau dan melakukan supervisi, namun mereka memiliki 
keterbatasan anggaran dan keahlian dalam sektor keuangan mikro. Pemantauan dan evaluasi 
kegiatan usaha penerima manfaat dan performanya juga jarang dilakukan oleh LKM karena 
lemahnya kapasitas mereka, sehingga akibatnya turut melemahkan kontrol terhadap kualitas 
proyek secara keseluruhan.  Hasil rinci dari kajian ini dapat dilihat dalam Lampiran 13.2. 
 

124. Efektifitas pembiayaan dan Struktur Anggaran.  Efektifitas pembiayaan dan 
struktur anggaran KUBE merupakan bagian yang tersulit untuk dievaluasi dibanding program 
pemerintah lainnya yang disurvei, karena anggaran proyek, desain dan pelaksanaan proyek 
berubah-ubah setiap tahun dan dokumen yang diperlukan sukar ditemukan.  Seluruh anggaran 
KUBE sebesar Rp.300 miliar berasal dari anggaran pemerintah, tapi alokasi untuk penguatan 
kapasitas tidak dijelaskan. Evaluasi yang dilakukan di Sidoarjo – Jawa Timur menunjukan 
peningkatan secara bertahap dalam anggaran proyek, dimulai dari Rp.187,5 juta pada tahun 
2004, Rp.220 juta tahun 2005 dan Rp.960 juta tahun 2006. 
 

125. Para penerima manfaat, umumnya, lebih memilih menerima pinjaman dalam 
bentuk uang tunai untuk membiayai usaha mikro mereka atau membuka usaha baru. Contohnya 
di Sumatera Selatan, pinjaman diberikan kepada semua kelompok di lokasi yang sama dalam 
bentuk peralatan produksi. Hal ini dapat menyebabkan kecemburuan karena pinjaman dalam 
bentuk barang tidak mungkin didistribusikan secara merata kepada semua anggota kelompok. 
Bahkan tidak ada petunjuk yang jelas bagi kelompok agar peralatan produksi tersebut dapat 
dipakai secara merata oleh semua anggotanya.  
 

126. LKM biasanya mematok bunga 1,5% per bulan (setara dengan 18 % per annum).  
Pendapatan LKM dari bunga sebagian digunakan untuk menutupi biaya pengkondisian 
lingkungan (5%) dan bantuan teknis (10%). 
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127. Pembagian keuntungan dari LKM kepada penerima manfaat setara dengan 1,4% 

sampai 1,6% per bulan.  Pendapatan dari pembagian keuntungan ini cukup untuk menutupi biaya 
operasional LKM. Insentif juga diberikan setiap tahunnya kepada LKM dengan kinerja terbaik. 
Dan pada akhir tahun, jika masih ada cukup keuntungan, LKM memberikan cindera mata bagi 
kliennya. Hasil rinci dari kajian ini dapat dilihat dalam Lampiran 13.2. 
 

128. Kinerja Pengumpulan dan Tingkat Pembayaran Hutang. Berdasarkan 
wawancara dengan Depsos dan temuan lapangan, kinerja pengumpulan hutang proyek KUBE 
lebih baik dibandingkan dengan proyek lainnya antara lain karena tanggung renteng kelompok 
berfungsi dengan baik.  Kinerja pengembalian pinjaman bervariasi di setiap wilayah dan 
biasanya tergantung pada kondisi kesehatan atau jika ada anggota yang sakit (populasi yang 
rentan). Tidak terdapat data kuantitatif mengenai kinerja pengumpulan dan tingkat pembayaran 
hutang. Berdasarkan survei kecil yang dilakukan untuk kajian cepat ini, responden umumnya 
memiliki persepsi yang jelas bahwa pinjaman wajib dibayar. Akan tetapi, 83,3% responden di 
Sumatera Selatan merasa pinjaman ini merupakan hibah, sehingga secara signifikan 
mempengaruhi pembayaran pinjamannya.  
 

129. LKM yang berpartisipasi memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan 
angsuran dan kualitasnya bervariasi tergantung kualitas dan kapasitas LKM. LKM berbasis 
Sharia memiliki tingkat kemacetan yang tinggi karena diberlakukannya tanggung renteng dan 
ketidakjelasan dalam kewajiban untuk meminjamkan kepada orang miskin dan pembayaran 
hutang. Tingkat pengembalian sangat terkait dengan persepsi masyarakat tentang dana 
pemerintah. Hasil rinci dari kajian ini dapat dilihat dalam Lampiran 13.2. 
 

130. Penguatan Kapasitas.  KUBE memiliki performa yang sangat kuat dalam 
pengorganisasian masyakat melalui pendampingan teknis yang  diberikan oleh tenaga penyuluh 
lapangan.  Penguatan kapasitas yang diberikan kepada penerima manfaat terutama melalui 
bantuan teknis dan saling berbagi pengalaman selama pertemuan mingguan. Metode ini cukup 
baik untuk kondisi lokal dan budaya di kebanyakan lokasi sasaran yang lebih dipengaruhi oleh 
nilai-nilai kemasyarakatan. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, para penerima manfaat dapat 
bertemu dan saling berbagi pengalaman dan masalah di antara mereka, dan meminta 
petunjuk/arahan dari tenaga penyuluh lapangan untuk mengatasinya.  
 

131. Hanya ada beberapa pelatihan yang berhubungan dengan usaha yang diberikan 
dan jumlah bantuan teknis yang disediakan bervariasi di setiap lokasi.  Seperti yang telah 
disebutkan sebelumnya, penguatan kapasitas bagi LKM masih tidak memadai untuk memastikan 
keberlanjutan pengembangannya, walaupun PINBUK telah menyediakan dukungan tambahan 
bagi beberapa LKM diluar parameter proyek ini. Hasil rinci dari kajian ini dapat dilihat dalam 
Lampiran 13. 
 

132. Kepuasan Penerima Manfaat.  Tingkat keberhasilan dan kepuasan klien KUBE 
cukup tinggi, terutama karena: (i) para penerima manfaat sebelumnya tidak memiliki akses ke 
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jasa keuangan, (ii) bukti yang kuat dalam peningkatan standar kehidupan, dan (iii) kuatnya 
ikatan hubungan masyarakat/pembentukan kelompok. Tabel 7 menunjukan peningkatan 
pendapatan penerima manfaat yang didapat dari usaha mikro mereka.  Juga dilaporkan terjadi 
peningkatan dalam pendidikan dan ketrampilan anak. Namun, KUBE tidak memiliki mekanisme 
penanganan pengaduan dari klien.  
 

133. Keberlanjutan Proyek.   Secara keseluruhan keberlanjutan proyek ini sangat 
lemah dengan sejumlah alasan.  Pemerintah pusat tidak memiliki exit strategy dan mekanisme 
penyerah-terimaan proyek yang jelas kepada pemerintah daerah. Sampai dengan saat survei 
dilakukan, kelanjutan dan keberlangsungan proyek masih belum pasti. Pemerintah daerah 
tampaknya menolak untuk mengikutsertakan KUBE ke dalam rencana anggaran mereka.  
 

134. Namun, mekanisme pembiayaan melalui simpanan dan tersedianya dana bergulir 
dari kegiatan sebelumnya dapat memampukan LKM yang telah mandiri untuk melanjutkan 
proyek ini. Mekanisme pinjaman dalam bentuk simpanan juga merupakan langkah penting untuk 
menuju pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Permintaan fasilitas 
keuangan melalui proyek seperti ini cukup tinggi, bukan hanya karena pinjaman dapat dengan 
mudah diakses melalui LKM, akan tetapi karena kesempatan untuk membangun dan 
mengembangkan usaha mikro bersama-sama dengan penerima manfaat lainnya. Pertanyaan 
kuncinya adalah tingkatan kelanjutan LKM yang dibentuk oleh proyek.   
 

135. Faktor Kunci yang Mempengaruhi Hasil Proyek.  Proyek ini sepenuhnya 
dibiayai melalui anggaran pemerintah, tanpa kontribusi maupun pengaruh dari bank maupun 
sektor swasta.  Namun, pemerintah daerah tetap menolak untuk mengikutsertakan proyek dalam 
anggaran mereka. Meskipun demikian, investasi pemerintah dalam menambahkan simpanan 
anggota KUBE telah memotivasi mereka untuk membangun landasan bagi simpanannya,   
dengan cara demikian dana dapat digalang dari orang miskin yang berada di lokasi sasaran.  
 

136. Tenaga penyuluh lapangan memainkan peranan kunci dalam pembentukan 
kelompok dan kelanjutan proyek. Aktifitas tenaga penyuluh lapangan merupakan pelengkap bagi  
LKM.  Tidak jelas apakah LKM akan mampu untuk memberikan penyuluhan dengan tingkat dan 
kualitas yang sama seperti tenaga penyuluh lapangan jika posisi mereka telah berakhir.  
 

137. Program peningkatan kapasitas bagi anggota kelompok KUBE merupakan faktor 
utama demi keberhasilan proyek, karena hampir semua pengambilan keputusan, seperti 
persetujuan pinjaman, penentuan jadwal pengembalian pinjaman dan tata tertib kelompok dibuat 
oleh anggota kelompok sendiri..  Prinsip tanggung renteng yang diterapkan dalam proyek juga 
bertindak sebagai kontrol internal dan memastikan pembayaran hutang tepat waktu oleh semua 
anggota kelompok. 
 

138. Program orientasi wajib diikuti oleh semua penerima manfaat protensial sebelum 
pembentukan KUBE, cukup penting untuk membentuk kelompok yang solid dan kuat. Awalnya, 
dibutuhkan waktu tujuh bulan untuk membentuk sebuah kelompok, namun seiring dengan 
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berjalannya waktu, jangka waktu pembentukan  kelompok semakin singkat, yang nantinya akan 
mempengaruhi kualitas pelaksanaan.  
 

139. Kemampuan LKM untuk meningkatkan, mendukung dan membiayai kelompok 
KUBE akan menjadi faktor penentu keberlanjutan model proyek seperti ini. Sampai saat ini, 
kapasitas LKM yang ada masih lemah. 
 
3.4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MELALUI KREDIT USAHA 

MIKRO (P3-KUM) 
 
3.4.1 Ringkasan Program  
 

140. Latar belakang.  P3-KUM dikelola oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah. Pelaksanaan proyek dibagi menjadi dua fase: Fase 1 dari 2000-2005 dan Fase 2 
dari 2005-2008. Proyek menyediakan dana bergulir dalam bentuk pinjaman selama sepuluh 
tahun bagi koperasi untuk membiayai usaha mikro anggotanya. Pengembalian dana dari LKM 
kemudian disalurkan kepada koperasi yang lainnya.  Tersedia program khusus yang difokuskan 
kepada koperasi yang dikelola perempuan dan untuk usaha mikro perempuan (lihat juga 
Lampiran 14.1). 
 

141. Tujuan.  Proyek ini mempunyai dua tujuan: (i) untuk meningkatkan akses 
pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro melalui penguatan strukur modal Koperasi/Unit Simpan 
Pinjam (KSP/USP) dan koperasi perempuan; dan (ii) untuk mendukung program pengentasan 
kemiskinan pemerintah dan meningkatkan kesempatan kerja yang baru.  Tujuan P3-KUM 
berlaku untuk skema konfensional maupun yang berbasis sharia.  
 

142. Karakteristik dan Desain.  Pelaksanaan proyek dirancang berdasarkan proyek 
sejenis yang pernah dibuat oleh Kementerian Koperasi & UKM dan melibatkan instansi 
pemerintah lainnya pada berbagai tingkatan: 
 
- Di tingkat pusat, Menteri Koperasi dan UKM memegang tanggung jawab penuh terhadap 

pelaksanaan dan bertindak sebagai steering committee.  Tugasnya meliputi merancang dan 
memformulasikan konsep proyek, merancang petunjuk teknis, melakukan koordinasi dengan 
departemen terkait, pemantauan dan evaluasi serta mensupervisi pelaksanaan proyek secara 
keseluruhan.  

 
- Di tingkat propinsi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM bertanggung jawab untuk 

mengkoordinasikan pelaksanaan dan kegiatan proyek di propinsi, memverifikasi dan 
menyetujui daftar dan permohonan dari koperasi, mengawasi proses pencairan dana dan 
melakukan pemantauan dan evaluasi sampai dengan tingkat kabupaten.  
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- Di tingkat kabupaten, walikota dan bupati dibantu oleh dinas koperasi dan UKM setempat 
bertanggung jawab untuk mendiseminasikan dan mensupervisi pelaksanaan proyek, 
mereview usulan dan menyetujui permohonan di tingkat kabupaten.  

 
- Bank Pelaksana.  Ada dua jenis bank pelaksana a.l. Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 

Bank Mandiri berbasis sharia dan Bank Muamalat.  Bank pelaksana ditunjuk oleh 
Departemen Koperasi dan UKM dan ditetapkan dalam MoU antara Depkop UKM dan bank. 
Secara operasional, kantor cabang bank pelaksana harus memenuhi persyaratan yang 
berhubungan dengan penilaian pinjaman, pencairan dana, jadwal pembayaran, penguatan 
kapasitas dan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana pinjaman.  

 
143. Penerima Manfaat.  Proyek ini ditargetkan dapat menjangkau sekitar 8.484 KSP 

and USP pada tahun 2005 dan bertambah menjadi 6.103 pada 2008.  Agar layak untuk 
mendapatkan pinjaman, koperasi harus memenuhi persyaratan berikut ini: (i) koperasi primer di 
tingkat kabupaten dan memiliki ijin usaha selama sekurang-kurangnya setahun dan unit simpan 
pinjam yang terpisah dari kegiatan usaha yang lain, (ii) terdapat paling kurang 25 anggota yang 
memiliki usaha mikro, (iii) tidak pernah menerima pinjaman dari proyek Depkop UKM, dan (iv) 
memiliki peraturan (AD/ ART), termasuk pertemuan rutin anggota kelompok.  
 

144. Sementara, persyaratan bagi usaha mikro untuk mendapatkan pinjaman adalah 
sbb.: (i) telah menjadi anggota koperasi selama kurang lebih tiga bulan, dan (ii) tidak memiliki 
tunggakan pinjaman di koperasi. 
 

145. Mekanisme Pelaksanaan.  Kegiatan kunci proyek ini adalah melakukan seleksi 
LKM di setiap kabupaten.  Tahapan seleksi sbb.: 
 

• Dinas Koperasi&UKM menyusun kriteria seleksi dan mengiklankan kesempatan ini 
secara terbuka; 

• Dinas menerima permohonan resmi dari koperasi; 
• Dinas memverifikasi kinerja koperasi mempergunakan sistem skoring resmi dan 

mengirimkan permohonan yang direkomendasikan ke tingkat kabupaten. Jika 
permohonan diterima, Kepala Dinas Koperasi&UKM di tingkat propinsi akan 
merekomendasikan pinjaman antara Rp.50 juta sampai dengan Rp.100 juta ke 
Departemen Koperasi&UKM di Jakarta; dan 

• Departemen Koperasi&UKM di Jakarta akan mengeluarkan persetujuan dan 
mengirimkan surat persetujuan kepada koperasi yang diterima.  

 
146. Selama Fase 2, Depkop UKM telah membentuk jaringan kerja dengan 6.103 

LKM di semua kabupaten di Indonesia dan memasukkan pinjaman bergulir bagi koperasi, 
penguatan kapasitas bagi LKM dan para peminjamnya dan pemantauan proyek secara 
berkesinambungan. 
 
Gambar 5: Mekanisme Pelaksanaan P3-KUM 
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Sumber: Departemen Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
 

147. Koperasi yang berpartisipasi dalam proyek P3-KUM diwajibkan membayar 10% 
dari pokok hutang setiap tahun (dengan mengangsur dalam empat bulan) dan dikenakan bunga 
tetap (flat) sebesar 6%  per tahun oleh bank mitra, 4% untuk membayar biaya bank dan 2% untuk 
menutup biaya pelatihan dan audit koperasi sasaran. Tidak ada insentif yang jelas bagi bank yang 
dapat menyelesaikan fungsinya sesuai jadwal, karena biaya 4% yang diterima tidak berdasarkan 
performa bank. Biaya pelatihan 2% dimaksudkan untuk dipakai oleh bank mitra dan lembaga 
lainnya untuk menyediakan bantuan teknis bagi koperasi yang berpartisipasi. Namun, dalam 
praktek, hal ini belum terealisasi karena ketidakjelasan dalam pemilihan penyedia jasa bantuan 
teknis, tugas dan pembayarannya.  
 
3.4.2 Kajian dan Temuan Program 
 

148. Proyek P3-KUM masih dalam tahap awal pelaksanaannya. Secara keseluruhan, 
kinerja proyek sedang/rata-rata dengan pemilihan yang baik dalam menentukan mitra LKM demi 
keberlanjutannya, tapi terbatas dalam menjangkau dan menargetkan masyarakat miskin. Sifat 
proaktif dan jangkauan proyek terhadap koperasi perempuan secara efektif berdampak pada 
pelayanan bagi kelompok ini.  
 

149. Sikap proaktif proyek dan jangkauannya yang kuat terhadap perempuan 
tercantum dalam peraturan pemerintah (Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.9 
10/Per/M.KUKM/VI/2006). Temuan lapangan menunjukkan bahwa satu-satunya proyek 
keuangan mikro pemerintah yang berfokus pada kelompok perempuan adalah P3-KUM dan 
karenanya membantu meningkatkan akses layanan keuangan perempuan. Proyek ini 
direkomendasikan untuk kemungkinan investasi lebih lanjut dengan perubahan. Hasil kajian 
rinci mengenai kajian dan temuan program dijelaskan di bawah ini (lihat juga Lampiran 14 dan 
16). 
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150. Pendokumentasian Proyek.  Petunjuk pelaksanaan dan persiapan proyek P3-
KUM cukup tersedia, tapi lemah dalam bidang pemantauan dan evaluasi.  Dokumentasi proyek 
cukup lengkap dan jelas di berbagai bidang, kecuali mengenai penggunaan dana setelah dua kali 
digulirkan dan pendapatan dari bunga untuk penguatan kapasitas.  Dokumen proyek juga tidak 
menjelaskan rencana kerja dan tahapan kunci (milestones) sebagai masukan untuk memantau 
kemajuan pelaksanaan proyek.  
 

151. Pelaksanaan, Efisiensi Pembiayaan dan Manajemen Proyek.  Pada tahap awal 
ini, performa P4-KUM masih lemah, namun diharapkan dapat bertambah baik nantinya.  Secara 
teori, Bank Pembangunan Daerah (a.l. BPD Sumsel) harus aktif dalam mendukung pelaksanaan 
proyek dan bertindak sebagai bank pelaksana.  Akan tetapi, dalam praktek, bank tersebut tidak 
memperhatikan proyek dengan serius, serta tidak memberikan petunjuk yang jelas bagi kantor 
cabangnya.  Staff cabang BPD regional terlihat tidak memahami parameter proyek.  
 

152. Kontrol terhadap pengelolaan proyek juga lemah dan terkadang menyebabkan 
koperasi dapat menerima dana bergulir dari program yang lain dalam waktu yang bersamaan.  
Tidak ada konsistensi dalam pembukaan rekening untuk pembayaran pinjaman. Dalam teori, 
koperasi harus membuka tiga rekening bank (a.l. untuk pengembalian pokok pinjaman, 
pembayaran bunga, dan bantuan teknis).  Dalam praktek, koperasi boleh membuka hanya satu 
rekening bank atau mempergunakan salah satu dari rekening tersebut untuk kepentingan lainnya.  
 

153. Pencapaian Tujuan.  Proyek P3-KUM secara eksplisit menetapkan orang miskin 
sebagai sasarannya, tapi keberhasilannya terbatas dan tidak memberikan dukungan 
keberlanjutan bagi koperasi. Proyek ini memiliki kemampuan untuk mencapai tujuannya dengan 
membantu LKM yang telah terbentuk, daripada membentuk LKM yang baru. 
 

154. Koordinasi dalam memilih LKM terkadang menjadi masalah. Setiap tahun 
pemerintah memilih koperasi yang memenuhi kualifikasi di daerahnya dan merekomendasikan 
kepada Dinas untuk disetujui. Namun, ditingkat propinsi, masih ada saja koperasi baru yang 
dipilih.   Dinas propinsi dan kabupaten masing-masing memberikan skoring kepada LKM secara 
independen.  
 

155. Survei yang dilakukan kepada penerima manfaat menunjukkan bahwa sebagian 
besar klien sudah lama bergabung dengan koperasi (berkisar antara 3 sampai 8 tahun) dan 
keuntungan utama mereka didapat dari akses keuangan dan pendanaan.  Hasil rinci dari kajian 
ini dapat dilihat dalam Lampiran 14.2. 
 

156. Semua pencairan dana kepada penerima manfaat disalurkan oleh koperasi 
maupun bank berdasarkan produk pinjaman yang ada, yang termasuk pinjaman solidaritas dan 
kelompok, serta pinjaman dengan maupun tanpa jaminan (lihat juga Tabel 8).  Kajian cepat ini 
menemukan bahwa jumlah pinjaman yang kecil tidak memberikan dampak yang tinggi terhadap 
pengembangan LKM.  
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Tabel 8: Ringkasan Karakteristik Pinjaman Tunai P3-KUM  
 

Semua Jatim Sumsel Sulsel
20* 5 10 5

Melalui LKM/Bank 86.7% 60.0% 100.0% 100.0%
Melalui Kelompok 13.3% 40.0% 0.0% 0.0%

Jenis Pinjaman Pinjaman Tunai 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Tidak ada 50.0% 40.0% 70.0% 40.0%
Gedung/properti 13.3% 40.0% 0.0% 0.0%
Kendaraan 13.3% 20.0% 0.0% 20.0%
Barang rumah tangga 10.0% 0.0% 30.0% 0.0%
Simpanan/tabungan 13.3% 0.0% 0.0% 40.0%

Agunan

Pencairan dana

Deskripsi Pinjaman

 
       Sumber: Rangkuman Penulis dari Hasil Survey Lapangan 
        * Jumlah penerima manfaat yang diwawancarai 
 

157. Pernargetan Kemiskinan. Penargetan  kemiskinan tidak dijelaskan secara rinci 
dalam proyek, sehingga tingkat kemiskinan penerima manfaat sangat bervariasi berdasarkan 
jangkauan dari koperasi yang berpartisipasi.  Proyek P3-KUM tampaknya lebih fokus pada 
pemberdayaan LKM, bukan pada pemberdayaan orang miskin. Namun, jangkauan yang aktif ke 
kelompok perempuan memiliki dampak yang efektif. Hasil rinci dari kajian ini dapat dilihat 
dalam Lampiran 10. 
 

158. Pemantauan dan Evaluasi.  Pendokumentasian proyek P3-KUM menyangkut 
pemantauan dan evaluasi tidak lengkap. Proyek ini memiliki anggaran yang terbatas dari 
pemerintah untuk melakukan pemantauan dan evalausi, yang merintangi proyek dalam 
mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya.  
 

159. Pada bagian pemantauan dan evaluasi, 76,7% responden disurvei sebelum proyek 
dimulai dan 70% yang disurvei ulang setelah pinjaman dikucurkan. Survei ini dilakukan oleh 
LKM/Bank (83,3%) dan sisanya dilakukan oleh ormas.  Tingkat pemantauan dan evaluasi 
bervariasi di setiap wilayah. Jenis pemantauan yang dilakukan umumnya melalui pengamatan 
(67,5%), diikuti oleh diskusi umum (20%) dan kajian keuangan (12,5%) yang secara lengkap 
hanya dilakukan di Sulsel.  Hasil rinci dari kajian ini dapat dilihat dalam dibaca dalam Lampiran 
14.2. 
 

160. Efektifitas Pembiayaan dan Struktur Anggaran.  Tekanan yang dihadapi oleh 
pemerintah di berbagai tingkatan untuk mencairkan keseluruhan dana P3-KUM pada setiap 
akhir tahun telah menyebabkan ketidakefektifan dalam penggunaan dana. Anggaran proyek 
berjumlah Rp.200 miliar untuk tahun anggaran 2007 berasal dari anggaran pemerintah, tetapi 
anggaran untuk penguatan kapasitas dan pemantauan dan evaluasi yang disediakan oleh 
pemerintah propinsi tidak mencukupi.  Persyaratan bagi LKM untuk membuka tiga rekening 
terbukti memakan biaya.  
 

161. Pengambilan keputusan terhadap anggaran untuk keseluruhan proyek ditentukan 
oleh Kementerian Koperasi & UKM, dimana dinas kabupaten dan kecamatan hanya bertindak 
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sebagai pihak pemberi saran untuk koperasi yang diunggulkan. Dana proyek disalurkan langsung 
kepada koperasi yang diunggulkan melalui BPD. Pada tahun 2007, Kementerian Koperasi & 
UKM mengalokasi dana untuk dua jenis proyek dana bergulir (i) fasilitas dana bergulir 
konvensional dan berbasis sharia untuk koperasi dan usaha mikro dengan total anggaran Rp.200 
miliar bagi 2.000 koperasi dan/atau usaha mikro, dan (ii) fasilitas dana bergulir konvensional dan 
berbasis sharia untuk koperasi perempuan PERKASSA, dengan total anggaran Rp.25 miliar 
untuk 250 kopersi perempuan. 
 

162. Ada masalah yang terkait dengan kesalahan penanganan dana dan pelangaran 
yang dilakukan oleh tujuh koperasi yang sekarang sudah diidentifikasi dan ditangani secara 
hukum.  
 

163. Kinerja Pengumpulan dan Tingkat Pembayaran Hutang. Proyek P3-KUM 
masih berada pada awal pelaksanaannya dan belum tersedia data mengenai kinerja 
pengumpulan dan tingkat pembayaran hutang. Namun, temuan lapangan mengindikasikan 
beberapa permasalahan terkait dengan pembyaran hutang LKM.  Pembayaran hutang dilakukan 
dalam dua tahap. Setiap empat bulan koperasi harus membayar pinjaman pokok dan bunga 
kepada bank dari uang yang dipinjam dari proyek, dan penerima manfaat harus membayar 
pinjamannya kepada koperasi. Laporan pengembalian pinjaman koperasi kepada proyek 
umumnya tidak tersedia di bank penyalur, yang tampaknya tidak mematuhi jangka waktu 
pelaporan. Laporan mengenai tingkat pengembalian LKM tidak diberikan kepada tim evaluasi, 
akan tetapi, telah diketahui dalam beberapa kasus LKM tidak melakukan pembayaran hutang 
karena terjadi penyalahgunaan dan LKM lainnya melaporkan bahwa mereka mengalami 
kesulitan untuk mengembalikan pinjaman karena dikenakan bunga (6% pukul-rata, sama dengan 
bunga efektif  12% per tahun, hampir mendekati bunga pasar). 
 

164. Di tingkat partisipan, kebanyakan klien yang diwawancarai selama studi ini 
melaporkan bahwa pengembalian pinjaman sifatnya wajib (68,1%), tapi 25,2% masih 
mengatakan opsional. Kesulitan dalam pembayaran hutang berimbas pada jangka waktu 
pengembalian. Sebagian besar responden merasa akan ada penyitaan agunan/jaminan jika 
mereka tidak sanggup mengembalikan pinjamannya, sementara 30% merasa pemerintah hanya 
akan memberikan teguran  bagi mereka (lihat juga Tabel 9 dan Lampiran 14.2). 
 
Tabel 9: Kemacetan Proyek P3-KUM 
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Semua Jatim Sumsel Sulsel
20* 5 10 5

Kadang-kadang 20.0% 0.0% 0.0% 60.0%
Ya 13.3% 0.0% 0.0% 40.0%
Tidak 66.7% 100.0% 100.0% 0.0%

5.0 5 10 0
Kegiatan menguntungkan 70.0% 60.0% 80.0% -
Jadwal pengembalian sesuai 10.0% 20.0% 0.0% -
Merupakan kewajiban 20.0% 20.0% 20.0% -

1.7 0 0 5
Pinjaman tidak digunakan untuk 0.0% - - 0.0%
Usaha tidak menguntungkan 14.3% - - 14.3%
Sakit 28.6% - - 28.6%
Keadaan darurat/bencana 14.3% - - 14.3%

Jangka waktu pinjaman tidak sesuai 28.6% - - 28.6%

Pengambilan anggsuran tidak sesuai 14.3% - - 14.3%
Sita jaminan/agunan 33.3% 60.0% 0.0% 40.0%
Tidak akan diberikan pinjaman 6.7% 20.0% 0.0% 0.0%
Penalti 10.0% 0.0% 10.0% 20.0%
Teguran 30.0% 0.0% 90.0% 0.0%
Tidak diapa-apakan 13.3% 0.0% 0.0% 40.0%
Tidak tahu 6.7% 20.0% 0.0% 0.0%

Alasan  tidak sulit

Kesulitan dalam 
membayar hutang

Kemacetan

Jika penerima 
manfaat tidak 
sanggup membayar 
hutangnya

Alasan sulit

 
        Sumber: Rangkuman Penulis dari Hasil Survey Lapangan 
         * Jumlah penerima manfaat yang diwawancarai 
 
 

165. Penguatan Kapasitas.  Secara umum, proyek P3-KUM lemah dalam penguatan 
kapasitas baik bagi LKM maupun bagi para penerima manfaatnya.  Hal ini disebabkan karena: 
(i) alokasi anggaran yang terbatas dan tidak memadai untuk penguatan kapasitas dan (ii) 
ketidakjelasan penyedia jasa untuk bantuan teknis (bank mitra atau Dinkop UKM kabupaten).  
Dalam praktek, tidak ada penguatan kapasitas yang diberikan bagi koperasi maupun klien. 
Pendapatan dari bunga yang disediakan untuk membayar tenaga bantuan teknis telah tersedia, 
tetapi belum dipergunakan karena petunjuk penggunaannya tidak jelas. Koperasi lemah dalam 
memahami petunjuk pelaksanaan proyek dan persyaratan-persyaratannya.  
 

166. Depkop UKM tidak memiliki rencana dan jadwal yang komprehensif maupun 
anggaran yang memadai untuk penguatan kapasitas. Namun, 26,7% responden mengatakan 
bahwa mereka mendapat beberapa jenis penguatan kapasitas dari proyek, termasuk bantuan 
teknis yang terkait dengan industri, kewirausahaan, dan pelatihan mengenai koperasi, baik dari 
pemerintah maupun dari koperasi.  Pelaksanaannya sangat tergantung pada wilayah. Hasil rinci 
dari kajian ini dapat dilihat dalam Lampiran 14.2. 
 

167. Kepuasan Penerima Manfaat.  Lebih dari setengah penerima manfaat yang 
diwawancarai merasa puas dengan proyek P3-KUM.  Akan tetapi, secara resmi belum pernah 
dilakukan kajian dampak terhadap poryek. Berdasarkan studi yang dilakukan dalam kajian cepat 
ini, para penerima manfaat melaporkan bahwa dampak terhadap pendapatan sangat terbatas, 
kebanyakan karena mereka merupakan klien lama di koperasinya. Namun, sekitar 56,7% sampel 
menyatakan bahwa program ini berhasil, dan diikuti oleh sedang (36,7%) dan hanya 6,7% yang 
menyatakan bahwa program ini sangat berhasil.  Dalam praktek, penerima manfaat perorangan 
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tidak berinteraksi langsung dengan proyek, karena tidak ada masukan pada tingkat penerima 
manfaat, selain akses kredit yang sedang berlangsung. (lihat juga Lampiran 14.2). 
 

168. Keberlanjutan Proyek.  Elemen keberlanjutan dari sisi keuangan proyek relatif 
lemah, karena rendahnya tingkat pendanaan yang berasal dari pemerintah dan kenyataan 
bahwa penerima manfaat harus membayar pinjamannya selama kurun waktu 10 tahun tapi 
kepastian akan ada kelanjutan pembiayaan dari LKM.  Hanya tersedia sedikit insentif untuk 
memperbaiki performa LKM; bahkan, jelas terlihat bahwa tidak ada keuntungan dalam 
pengembalian pinjaman karena tidak ada sanksi yang diterapkan untuk menghukum anggota 
yang bersalah.  
 

169. Proyek tidak secara aktif mendorong partisipasi bank lokal untuk bertindak 
sebagai sponsor bagi pengembangan LKM, sehingga menghilangkan kesempatan untuk 
membangun keberlanjutan hubungan antara LKM dan sektor keuangan formal. Meskipun 
demikian, melalui penargetan LKM yang baik, dana proyek dapat membantu koperasi yang 
berkinerja baik dan dapat menjangkau (sementara waktu) populasi yang ditargetkan, namun 
hanya selama dana tersedia.  
 

170. Faktor Kunci yang Mempengaruhi Hasil Proyek.  Kapasitas koperasi 
merupakan faktor utama untuk memastikan keberhasilan program.  Penerapan sistem skoring 
dalam pemilihan koperasi sangat membantu dalam penentuan koperasi sasaran yang kuat untuk 
proyek pembiayaan koperasi yang sangat besar ini.   
 

171. Keterbatasan anggaran pemantauan dan evaluasi telah membuka peluang 
terjadinya penyelewengan penggunaan dana hanya karena alasan teknis sederhana sekalipun.  
 

172. Karena tidak ada aturan yang jelas mengenai insentif berdasarkan kinerja bagi 
Bank dan LKM, maka hal ini juga menyebabkan laporan yang diberikan tidak memadai dan 
akhirnya mempengaruhi kualitas dan pengelolaan proyek. Ada kesempatan yang terbuang yakni 
untuk menyatukan dana dari pemerintah dengan dana dari bank swasta, dan membangun 
hubungan yang berkelanjutan dengan bank swasta bagi koperasi yang memiliki riwayat 
pengembalian hutang yang baik selama program agar dapat mengakes kredit bank tersebut.      
 

173. Tidak ada indikator yang jelas dan terukur menyangkut jangkauan proyek ini 
yang dapat mengarahkan dan meningkatkan dampak sosial di proyek ini.  
 
3.5 BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KERINGANAN INVESTASI 

PERTANIAN (BLM KIP) 
 
3.5.1 Ringkasan Program  
 

174. Latar belakang.  BLM-KIP merupakan program baru yang belum berjalan, tapi 
sudah direncanakan akan menerima pendanaan selama dua tahun (Rp.700 miliar).  Dalam kurun 



  
 

MICRA, Juli 2007 51

waktu tiga tahun terakhir ini (2004-2006), investasi di sektor pertanian, baik dari dalam negeri 
maupun asing, yang disetujui oleh pemerintah telah mengalami peningkatan yang signifikan.  
Tren seperti ini diharapkan dapat berlanjut untuk jangka waktu pendek. Namun, berbagai usaha 
untuk menguatkan kapasitas  petani agar dapat meningkatkan produktifitas mereka ternyata 
masih jauh dari memadai dan akses ke jasa pembiayaan, khususnya bagi petani kecil, masih 
bermasalah.  Hal ini bukan disebabkan oleh kesulitan pemenuhan persyaratan administrasi atau 
ketidakmampuan bank untuk menjangkau jutaan petani tersebut, tapi yang terutama disebabkan 
suku bunga yang tidak terjangkau dan tingginya resiko dalam pinjaman pertanian untuk daerah 
pedesaan. (lihat juga Lampiran 15). 
 

175. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia secara terus-menerus menambah 
target produksi komunitas pertanian pokoknya, a.l. beras, jagung, kacang kedelai dan tebu, untuk 
memastikan kecukupan persediaan dalam negeri.  Berdasarkan target tadi,  Deptan menerbitkan 
Keputusan Menteri No.: 98/Kpts/OT.160/2/ 2007 yang secara resmi meluncurkan program baru 
bernama BLM-KIP pada tahun 2007.  Proyek yang baru diluncurkan ini didesain untuk 
mempromosikan pemberian kredit bagi petani (perorangan) kecil dan kelompok petani untuk 
investasi pertanian dan kegiatan produktif.  
 

176. Tujuan.  Proyek BLM-KIP bertujuan untuk memperbaiki akses petani kecil ke 
jasa keuangan berbasis pertanian dan untuk memfasilitasi peningkatan produktifitas pertanian. 
Lebih lanjut, tujuan proyek disesuaikan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi 
dan pertumbuhan sektor pertanian, secara bertahap menyediakan bantuan teknis bagi kelompok 
petani, mengurangi dan menekan resiko investasi bidang pertanian dan usaha mikro, 
meningkatkan iklim kompetisi dan produktifitas sektor pertanian skala kecil dan mikro,  
mendorong kelompok petani untuk mempergunakan berbagai jasa perbankan yang disediakan 
bagi mereka, dan menarik minat bank komersial untuk mengucurkan pinjaman bagi sektor 
pertanian.  Proyek ini diharapkan dapat melengkapi fasilitas pendanaan pemerintah untuk 
kegiatan-kegiatan pertanian, termasuk Skema Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) yang 
memberikan jaminan kredit bagi petani untuk mendapatkan pinjaman dari bank komersial seperti 
Bank Mandiri, Bank Bukopin dan BPD. 
 

177. Karakteristik dan Desain.  Walaupun proyek BLM-KIP diciptakan sebagai 
pelengkap proyek kredit mikro lainnya dari Deptan, karakteristik pendanaannya sebagai dana 
hibah secara teknis berarti BLM-KIP bukan merupakan proyek sektor keuangan mikro.  Pada  
dasarnya, pembiayaan pemerintah melalui proyek ini adalah matching grants bagi petani dan 
kelompok petani yang memiliki sejarah kredit yang baik dengan bank maupun lembaga non-
bank pada saat mereka mengajukan kembali permintaan kredit  modal kerja untuk investasi 
kegiatan yang terkait dengan bidang pertanian. Dana hibah akan diberikan sebesar 10% dari nilai 
pinjaman baru, melalui jaringan bank mitra untuk pinjaman sampai dengan Rp.500 juta.  
Prioritas akan diberikan bagi petani kecil yang mengerjakan komoditas pertanian pokok dan 
kelompok petani yang sudah terbentuk.  Karena proyek belum dilaksanakan, evaluasi lebih 
dititikberatkan pada kualitas desain dan pendokumentasian proyek.  
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178. Penerima Manfaat.  Sasaran penerima manfaat adalah petani, paguyuban 
kelompok petani, koperasi berbasis pertanian,dan usaha pertanian kecil dan mikro. Perusahaan 
yang memproses produk peternakan, perkebunan dan pertanian juga memenuhi syarat untuk 
menerima hibah melalui proyek BLM-KIP selama mereka telah menerima pinjaman dari bank 
komersial. Rincian  persyaratan yang dibutuhkan penerima manfaat untuk mendapatkan 
pinjaman dapat dilihat dalam petunjuk pelaksanaan proyek.  
 

179. Proyek ini akan beroperasi di 10 propinsi, a.l, Sumatera Utara, Sumatera Selaan, 
Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Utara dan Irian Jaya. 
 

180. Mekanisme Pelaksanaan. Mekanisme pendanaan BLM-KIP cukup sederhana 
dan langsung: petani (atau kelompok petani) menyerahkan permohonan kredit kepada bank yang 
berpartisipasi (a.l. Bank Mandiri, Bank Bukopin dan Bank BPD).  Setelah menerima persetujuan 
bank, pemohon harus melengkapi permohonan yang kedua untuk mendapatkan dana hibah di 
tingkat kabupaten atau kota dimana pemohon berasal.  
 

181. Semua permohonan yang telah disetujui, baik oleh bank maupun dinas 
pertanian, kemudian dikirimkan oleh dinas propinsi kepada Pusat Perijinan dan Investasi (PIP) 
Deptan  di tingkat pusat. PIP kemudian memverifikasi kelengkapan dan ketepatan permohonan.  
Kepala PIP akan menerbitkan surat otorisasi sebagai bukti verifikasi permohonan kepada 
Depkeu (atau KPPN) untuk mencairkan pinjaman ke rekening pemohon yang terdapat di bank 
mitra. Jumlah dana hibah yang diterima oleh klien (atau kelompok) tidak lebih dari 10% dari 
total pinjaman yang disetujui oleh Bank. 
 
Gambar 6: Mekanisme Pelaksanaan BLM-KIP  
 

 
   Sumber: Departemen Pertanian 
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3.5.2 Kajian dan Temuan Program 
 

182. Secara keseluruhan, BLM-KIP bukan merupakan proyek sektor keuangan mikro, 
tapi lebih pada hibah tunai yang hanya diberikan kepada mereka yang telah memiliki akses kredit 
untuk mendorong investasi yang lebih besar lagi bagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 
pertanian. Ada berbagai keprihatinan mengenai keberlajutan dan penyasaran kemiskinan. Proyek 
ini tidak direkomendasikan untuk investasi. Rincian mengenai kajian dan temuan program 
dijelaskan di bawah ini (lihat juga Lampiran 15 dan 17). 
 

183. Pendokumentasian Proyek.  BLM-KIP merupakan proyek yang baru 
diluncurkan, sehingga dokumentasi proyek belum lengkap. Satu-satunya dokumen proyek yang 
tersedia bagi tim evaluasi adalah petunjuk umum pelaksanaan proyek. Pada saat kajian cepat 
dilakukan, Deptan menjelaskan bahwa dokumen penting lainnya seperti petunjuk proyek yang 
lebih lengkap, persetujuan proyek, anggaran dan rencana kerja masih dalam tahap penyelesaian.  
 

184. Faktor Kunci yang Dapat Mempengaruhi Hasil Proyek.  Tujuan proyek BLM-
KIP adalah menolong petani yang telah memiliki akses kredit bank dan usaha berbasis pertanian 
secara finansial. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan tim evaluasi  menyangkut desain 
proyek: 
 
• “Topping up” dari pinjaman yang sudah ada bagi petani dengan akses kredit mungkin tidak 

akan memberikan insentif bagi bank untuk memperluas jangkauan kreditnya bagi kelompok 
ini; 

• Kegiatan seperti ini tidak akan mendukung petani miskin atau petani dengan pendapatan 
rendah yang umumnya tidak memiliki akses kredit bank; 

• Karena target kliennya telah mempunyai akses kredit bank, dana pemerintah akan mengganti 
dana komersial yang mungkin sudah disalurkan kepada klien, sehingga keuntungannya 
hanya sedikit bagi peminjam, tetapi dengan biaya yang tinggi dari pemerintah; 

• Strategi proyek untuk membantu rumah tangga miskin (khususnya petani) melalui 
penyediaan pinjaman komersial dan dana hibah pada saat yang bersamaan terbukti kontra 
produktif (tidak produktif).  Dalam jangka panjang, strategi seperti ini akan membuat 
masyarakat miskin menjadi lebih tergantung pada pinjaman dan dana hibah; dan  

• Lambatnya birokrasi untuk mendapatkan persetujuan dana hibah dan pencairan dana 
memberikan dampak negatif bagi sektor agribisnis yang mengharapkan dana tersebut dapat 
melengkapi investasi produktif yang dibutuhkan.  
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4. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI 
 
4.1 Pembelajaran  
 
185. Dokumen Proyek.  Secara umum, dokumentasi dari kelima proyek keuangan mikro ini 
cukup komprehensif dan memberikan pedoman yang jelas. Namun, tingkat kelengkapan 
dokumen dan transparansinya berbeda-beda, misalnya: 
 
• Pada proyek P4K, dokumen evaluasi proyek mudah diakses, tetapi dokumen proyek yang 

berkaitan dengan kesepakatan proyek, anggaran dan realisasinya, rencana kerja rinci, laporan 
kemajuan proyek serta laporan audit tidak dapat diakses oleh tim evaluasi. Di samping itu, 
bank mitra tidak berkenan membagikan laporan tertulis apapun yang berkaitan dengan 
penyaluran dan pengembalian pinjaman. 

• Pada proyek PEMP, pedoman proyek dan dokumen tertulis lainnya tersedia dan dapat 
diakses dengan mudah oleh tim. Di samping itu, proyek ini memiliki sistem manajemen 
informasi yang sangat baik dengan bank partisipan karena laporannya dibuat online. 

• Untuk KUBE, rencana strategis proyek, pedoman teknis dan manual operasional yang 
menggambarkan mekanisme pelaksanaan proyek tersedia untuk publik, tetapi laporan 
kemajuan proyek dan informasi keuangan tidak dapat diakses oleh tim 

• Pada proyek P3-KUM, pedoman persiapan dan awal proyek tersedia dan secara umum cukup 
baik, namun lemah di bidang monitoring dan evaluasi. Dokumen proyek secara umum cukup 
komprehensif dan memberikan pedoman yang jelas dalam banyak hal, kecuali dalam 
pemanfaatan akhir dari dana proyek setelah digulirkan untuk kedua kalinya serta 
pemanfaatan yang jelas dari pendapatan bunga yang dimaksudkan untuk pembangunan 
kapasitas. 

• Untuk BLM-KIP, dokumen proyek masih belum lengkap; satu-satunya dokumen yang 
tersedia adalah pedoman umum proyek. Proyek ini belum berjalan pada saat evaluasi 
berlangsung. 

 
186. Implementasi, Efisiensi dan Manajemen Proyek. Kinerja manajemen semua 

proyek yang dievaluasi (kecuali BLM-KIP) umumnya sedang. Rancangan implementasi dan 
manajemen proyek bervariasi yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keberlanjutan proyek, 
misalnya: 
 
• P4K, manajemen proyek cukup efektif dan terkoordinasi dengan baik sebelum desentralisasi, 

namun sangat bervariasi tergantung pemda setelah desentralisasi. Efektivitas dan 
keberlanjutan implementasi proyek menjadi tergantung pada efektivitias dan fokus dari 
pemda masing-masing. Bank partisipan terkesan enggan untuk melanjutkan proyek ini. 

• PEMP, struktur manajemennya relatif jelas dan tepat, termasuk di tingkat propinsi dan 
kabupaten. Keterlibatan bank partisipan secara proaktif merupakan faktor penting yang 
menjamin keberlangsungan proyek ini. 
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• KUBE, pencapaian dan keberlanjutan proyek bergantung pada: (i) kesuksesan transformasi 
kelompok menjadi LKM, dan (ii) tingkat dukungan yang diberikan pemerintah kepada LKM 
dan penyuluh lapangan. 

• P3-KUM, kontrol terhadap manajemen proyek lemah dan terdapat ketidak-konsistenan 
dalam pelaksanaan proyek, yang sebagian disebabkan oleh kurangnya perhatian dan 
dukungan dari bank partisipan. 

 
187. Pencapaian Tujuan.  Secara keseluruhan, kinerja keempat proyek dalam 

mencapai tujuan sangat bervariasi. PEMP memilik kinerja terbaik dalam memenuhi tujuan 
karena memiliki tujuan yang jelas dan relatif sederhana, namun tidak ada penargetan langsung 
kepada kaum miskin. Kinerja proyek lain adalah sbb.: (i) P3-KUM langsung menargetkan kaum 
miskin, tetapi memiliki keberhasilan yang terbatas dan tidak memberikan dukungan 
berkelanjutan kepada koperasi; (ii) P4K memiliki tujuan yang jelas namun terlalu luas. Terdapat 
indikator pengentasan kemiskinan yang jelas, namun tidak memiliki langkah yang jelas dan 
spesifik untuk mencapai tujuan tersebut. Di samping itu, terdapat kegagalan dalam aspek 
keberlanjutan; (iii) KUBE memenuhi tujuan pemberdayaan masyarakatnya, tetapi gagal dalam 
tujuan pengembangan LKM; dan (iv) BLM-KIP yang belum berjalan kemungkinan tidak akan 
meningkatkan akses finansial karena hibah hanya akan diberikan pada mereka yang sudah 
mendapat akses kredit. Desentralisasi tampaknya telah mempengaruhi kinerja dari beberapa 
proyek seperti P4K dan P3-KUM dalam pencapaian tujuan dan penjaminan keberlangsungan 
proyek. 
 

188. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa strategi untuk membantu keluarga 
miskin (khususnya petani) di bidang keuangan melalui penyediaan pinjaman komersial 
bersamaan dengan hibah bersifat tidak produktif, seperti halnya dalam kasus BLM-KIP.  Dalam 
jangka panjang, strategi seperti ini malah akan membuat kaum miskin semakin bergantung pada 
pinjaman dan hibah. Di lokasi bencana alam dimana masyarakat sering mendapatkan bantuan 
dari pemerintah maupun organisasi internasional, masyarakat cenderung enggan membayar 
kembali hutang mereka karena mereka sudah terbiasa mendapatkan bantuan dari institusi yang 
sama (bank komersil maupun LKM) dan menanggap pinjaman dari institusi ini sebagai bantuan 
yang tidak perlu dikembalikan. 
 

189. Penargetan Kemiskinan/Pemilihan Lokasi. Secara umum, kinerja penargetan 
kemiskinan atau pemilihan lokasi cukup baik untuk proyek yang memang dimaksudkan untuk 
melayani kaum miskin.  P4K dan KUBE adalah proyek terbaik dalam hal penargetan kemiskinan 
– mereka melayani kaum miskin di daerah yang relatif berkekurangan. Pemakaian metode 
Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam P4K serta data kemiskinan komprehensif BPS 
dalam KUBE amatlah efektif dalam menyeleksi prioritas daerah miskin serta menentukan 
kriteria spesifik dalam menyeleksi calon penerima manfaat individu. Di pihak lain, proyek 
PEMP tidak secara spesifik menargetkan kaum miskin, namun menerapkan pendekatan 
menyeluruh untuk mendukung komunitas nelayan serta usaha mikro yang berkaitan dengan 
perikanan. P3-KUM memiliki tujuan yang secara spesifik menargetkan pengentasan kemiskinan, 
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namun kinerja koperasi dalam hal ini sangat terbatas. Meski demikian, penjangkauan proaktif 
terhadap koperasi perempuan telah mempengaruhi pelayanan terhadap perempuan miskin.  
BLM-KIP tidak secara spesifik menargetkan kaum miskin, tetapi berfokus pada agribisnis baik 
besar maupun kecil.  
 

190. Pelayanan keuangan yang disalurkan melalui proyek-proyek ini mencakup hampir 
seluruh tingkat kemiskinan, dari yang sangat miskin sampai ke rawan miskin dan diatasnya. 
Namun, masih banyak kaum miskin yang tidak menyadari, atau tidak dilibatkan dalam proyek. 
Tidak terlibatnya keluarga miskin pedesaan dari proyek secara umum disebabkan oleh tiga hal: 
(i) ketidak-efektifan pemerintah dalam penargetan kemiskinan dan sosialisasi program (mis. 
PEMP dan P3-KUM); (ii) proses pemilihan penerima manfaat yang didasarkan pada hubungan 
pribadi (mis. PEMP); dan (iii) kurangnya informasi dan sumber daya (mis., PEMP dan P3-
KUM). 
 

191. Seringkali, pinjaman dari pemerintah hanya dimaksudkan untuk tujuan produktif 
dan wirausaha. Namun, membatasi tujuan pinjaman hanya untuk usaha dapat membatasi manfaat 
dari, dan akses kepada pinjaman bagi kaum miskin. Masyarakat miskin juga membutuhkan 
pinjaman untuk tujuan non-usaha seperti pendidikan dan perumahan untuk melindungi dan 
membangun aset serta usaha mereka. Program pemerintah yang menekankan pada pengumpulan 
simpanan kaum miskin (yi. KUBE) tampaknya juga memberikan manfaat yang sama besarnya 
dengan pinjaman. 
 

192. Monitoring dan Evaluasi. Untuk menentukan keefektifan program keuangan 
mikro dalam pengentasan kemiskinan dan untuk menetapkan hubungan sebab-akibat antara 
sistem keuangan mikro dengan perbaikan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi, monitoring 
dan evaluasi berkelanjutan terhadap data dan hasil proyek merupakan persyaratan utama. 
Namun sejauh ini sedikit sekali terdapat monitoring dan evaluasi terhadap program keuangan 
mikro pemerintah, khususnya evaluasi dampak. Hal ini mungkin disebabkan karena pemerintah 
– serta donor yang mendanai program – cenderung lebih berfokus untuk mendistribusikan 
sumber daya pada sebanyak mungkin masyarakat miskin. Adalah teramat penting untuk 
mengetahui proyek mana yang  berhasil dan mana yang kurang efektif.  Percontohan yang teliti 
dengan kelompok kontrol yang jelas dapat membantu dalam hal ini. 
 

193. Efektifitas Biaya/Struktur Anggaran dan Aliran Dana.  Keefektifan biaya dan 
struktur anggaran untuk semua proyek ini umumnya sukar diukur karena ketiadaan informasi 
serta kurang transparannya anggaran dan kinerja proyek.  PEMP merupakan proyek terbaik 
dengan struktur anggaran yang jelas (20-40% untuk dukungan teknis; 60-80% untuk modal). 
PEMP juga memiliki aliran dana yang paling efektif dibanding proyek lainnya karena 
diterapkannya sistem laporan keuangan online antara Bank Bukopin dengan koperasi mitranya. 
Di pihak lain, struktur anggaran proyek KUBE paling sulit untuk dikaji karena anggaran, 
rancangan serta implementasi program berubah setiap tahunnya. Evaluasi ini juga mendapati 
adanya kasus penyimpangan dana di tingkat lokal. Beberapa proyek bergantung sepenuhnya 
pada pendanaan lokal yang seringkali tidak memadai untuk mendukung implementasi program.   
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194. Kinerja Pengumpulan Hutang dan Tingkat Pengembalian Pinjaman.   Kinerja 

pembayaran hutang pada umumnya bervariasi, dan tingkat pengembalian pinjaman sedang 
untuk semua proyek.  Evaluasi terhadap kinerja pengumpulan dan tingkat pembayaran hutang 
sukar dilakukan karena terbatasnya data. Namun, hasil temuan lapangan mengindikasikan bahwa 
tingkat pembayaran hutang adalah sedang untuk semua proyek. Kinerja terbaik dalam hal 
pembayaran hutang adalah PEMP dan KUBE, yang mana proyek tersebut: (i) memiliki unsur 
insentif yang kuat bagi bank mitra/LKM untuk melakukan penagihan; (ii) mempekerjakan 
penyuluh lapangan yang berdedikasi dan terlatih; (iii) meminjam melalui kelompok yang 
terbentuk secara baik; dan (iv) menargetkan kaum perempuan miskin yang produktif secara 
ekonomi. Dalam Proyek P4K, terdapat komponen insentif tunai dari BRI untuk penyuluh untuk 
pengembalian hutang, namun tetap terdapat masalah meningkatnya jumlah pinjaman bermasalah.  
Kualitas dan ketersediaan penyuluh mempengaruhi secara langsung kinerja pembayaran hutang 
dan tingkat pengembalian dalam proyek P4K dan KUBE. Terkadang penyuluh tidak selalu 
tersedia karena kurangnya jumlah penyuluh. Untuk KUBE, kapasitas LKM dalam menagih 
pembayaran lebih baik daripada proyek lain karena adanya sistem tanggung-jawab bersama 
kelompok. Dalam PEMP, pengembalian pinjaman dari LKM kepada Bank sangat tinggi 
meskipun pembayaran dari klien kepada LKM relatif lemah. Untuk P3-KUM, proyek masih 
dalam tahap awal pelaksanaan, namun sudah terdapat indikasi adanya kesulitan LKM untuk 
membayar kembali pinjaman. 
 

195. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa program kredit mikro membantu kaum 
miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan wirausaha. Kaum perempuan lebih 
berhasil daripada laki-laki dalam hal ini. Temuan ini, yang juga didukung banyak penelitian 
kredit mikro lainnya, menyarankan bahwa perempuan harus tetap dijadikan kelompok sasaran 
utama dalam program kredit mikro. 
 

196. Kualitas portofolio tampaknya lebih tinggi di daerah dimana bank pelaksana 
memainkan peranan aktif (mis. Bank Bukopin).  Pemerintah sebaiknya mengusahakan insentif 
untuk meningkatkan partisipasi aktif bank serta menyeleksi bank yang memang memiliki 
ketertarikan untuk melayani kelompok sasaran yang dituju. 
 

197. Peningkatan Kapasitas .  Peningkatan kapasitas bervariasi sesuai dengan 
alokasi anggaran dan kapasitas penyuluh lapangan.  Bantuan teknis yang disediakan melalui 
program keuangan mikro pemerintah masih amat terbatas. Kapasitas sumber daya manusia, 
teknologi dan finansial dari LKM umumnya sangat rendah.  PEMP dan P3-KUM cenderung 
lemah dalam memberikan peningkatan kapasitas, baik untuk LKM maupun penerima manfaat. 
Hal ini disebabkan oleh: (i) terbatas atau kurangnya alokasi anggaran untuk bantuan teknis; dan 
(ii) kurangnya kejelasan mengenai pemberian bantuan teknis. 
 

198. Kepuasan Penerima Manfaat. Kebanyakan penerima manfaat (53-83%) cukup 
puas dengan program keuangan mikro pemerintah.  Faktor dibalik kepuasan ini adalah: (i) 
membaiknya akses finansial kaum miskin; (ii) ringannya persyaratan pinjaman; (iii) tidak 
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dibutuhkannya jaminan untuk kebanyakan pinjaman serta panjangnya masa pinjaman; dan (iv) 
terjangkaunya suku bunga.  Proyek KUBE mencatat tingkat kepuasan tertinggi terutama karena: 
(i) terbatasnya akses penerima manfaat sebelum proyek ini berlangsung; (ii) kuatnya indikasi 
perbaikan standar hidup selama proyek berlangsung; dan (iii) kuat dan solidnya kelompok yang 
terbentuk.  Di lain pihak, klien dari proyek P4K memiliki tingkat kepuasan terendah karena 
kecilnya jumlah pinjaman dan tidak adanya tindak lanjut – dalam hal kesempatan untuk 
mendapatkan pinjaman lain dan penyediaan bantuan teknis – setelah proyek berakhir. 
 

199. Keberlangsungan Proyek.  Secara umum, kebanyakan proyek yang dievaluasi 
memiliki keberlangsungan finansial yang lemah, terutama karena: (i) tidak tersedianya rencana 
“exit strategies” agar secara bertahap mitra komersial dapat mengambil alih beberapa peranan 
pemerintah dalam proyek; dan (ii) kurang jelasnya usaha untuk membangun keterkaitan yang 
efektif dan berkelanjutan antara program dengan sistem keuangan formal untuk mendukung 
pertumbuhan dan pelipatgandaan dana pemerintah.  Proyek PEMP memiliki keberlangsungan 
finansial yang kuat dikarenakan aktifnya peran Bank Bukopin serta adanya kemungkinan 
pendanaan jangka panjang pasca-program.  Mekanisme pendanaan melalui simpanan dalam 
KUBE juga merupakan langkah yang penting untuk mencapai keberlangsungan dalam 
pembangunan dan usaha pengentasan kemiskinan. Bukti dari proyek P4K menunjukkan bahwa 
keengganan BRI untuk melanjutkan proyek disebabkan oleh kurangnya pendapatan bank untuk 
menutupi biaya operasional proyek. 
 

200. Semua program keuangan mikro pemerintah yang dievaluasi dilaksanakan 
sebelum atau selama proses desentralisasi berlangsung. Sementara itu, pedoman proyek 
dirancang berdasarkan pendekatan sentralisasi. Kurangnya koordinasi dan kepemilikan lokal 
terhadap proyek merupakan salah satu faktor kunci bagi suksesnya implementasi. Serah-terima 
proyek dari pemerintah pusat ke daerah seringkali mengalami banyak hambatan dan harus 
ditangani secara hati-hati untuk menjamin kelangsungan proyek. 
 

201. Program keuangan mikro pemerintah hendaknya selalui memasukkan “exit 
strategy” jangka panjang yang mendukung pengembangan sumber daya finansial berkelanjutan 
baik bagi usaha mikro dan kecil maupun LKM. Pelayanan keuangan mikro melalui program 
pemerintah biasanya diberikan dalam bentuk layanan kredit mikro sekali-pakai bagi usaha mikro 
dan kecil. Pinjaman biasanya disalurkan melalui kelompok masyarakat, individu maupun 
koperasi dalam bentuk bantuan atau kredit untuk kemudian digulirkan ke kelompok lainnya. 
Sistem ini tidak efektif untuk mendukung kebutuhan usaha maupun LKM yang keduanya 
membutuhkan akses berulang kepada sumber daya keuangan dan layanan lainnya untuk dapat 
berhasil. Pengembangan sumber daya keuangan yang berkelanjutan juga akan memberikan 
manfaat yang lebih optimal terhadap dana yang disediakan pemerintah. 
 

202. Organisasi Masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat.  Keberhasilan 
proyek dalam organisasi masyarakat tergantung pada alokasi anggaran dan kapasitas penyuluh 
lapangan dalam membantu pembentukan dan pengembangan kelompok.  KUBE dan P4K 
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memiliki kinerja terbaik dalam hal organisasi masyarakat melalui pembentukan kelompok 
dengan dampingan yang memadai dari penyuluh lapangan. 
 

203. Kelompok swadaya masyarakat (KSM) telah menjadi model yang cukup dikenal 
dalam sistem keuangan mikro untuk membantu pemberdayaan dan akses kepada informasi, 
layanan keuangan serta perbaikan standar hidup masyarakat miskin, khususnya kaum 
perempuan. Dalam semua proyek keuangan mikro yang dianalisis, jelaslah bahwa keluarga 
miskin pedesaan yang berpartisipasi masih membutuhkan akses yang lebih besar terhadap 
layanan keuangan dasar dan pinjaman dengan bunga dan persyaratan yang terjangkau. 
Karenanya, pembentukan kelompok sangatlah penting serta memiliki keuntungan tambahan sbb.: 
(i) memampukan penerima manfaat untuk memiliki mekanisme tawar kolektif di tingkat 
kabupaten/desa; (ii) memfasilitasi penerima manfaat untuk keluar dari lingkungan mereka dan 
menjalin hubungan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya; (iii) selain pinjaman yang 
diterima, pemberdayaan masyarakat juga terjadi melalui sistem swa-kelola yang dibina melalui 
kegiatan pembangunan kapasitas. 
 

204. Sayangnya, dalam praktik kelompok-kelompok ini sangat bergantung pada 
inisiatif dan dukungan dari pemerintah (yakin dukungan dari penyuluh lapangan).  Inilah 
sebabnya banyak kelompok yang bubar setelah proyek selesai: dukungan teknis berhenti setelah 
proyek selesai, meninggalkan kelompok yang belum mandiri untuk berdiri di atas kaki sendiri. 
Untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, kelompok harus sepenuhnya disertakan dalam 
kegiatan LKM atau bank selama program berlangsung, dan tidak semata-mata didukung oleh 
penyuluh lapangan belaka. 
 
 
4.2 Rekomendasi 
 
 Untuk meningkatkan dampak dan keberlanjutan program: 
 

205. Seluruh program pemerintah yang menciptakan kelompok atau institusi keuangan 
mikro yang baru harus dilengkapi dengan “exit plan” yang berkelanjutan, yang secara jelas dan 
realistis mengalihkan peranan subsidi pemerintah kepada sebuah institusi yang akan melanjutkan 
peranan tadi secara komersil sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. 
 

206. Perlu dilibatkan lebih banyak LKM yang sudah berdiri – baik yang konvensional 
maupun berbasis sharia – dalam rancangan proyek dan pelaksanaannya, serta dalam 
pembangunan kapasitas.  Sektor keuangan mikro di Indonesia sudah amat terfragmentasi, 
dengan lebih dari 50.000 LKM yang telah berdiri. Sektor ini membutuhkan konsolidasi, bukan 
penciptaan lebih banyak lagi institusi baru yang kecil dan lemah. Sedapat mungkin, pemerintah 
harus bekerja bersama dan menguatkan institusi yang telah ada. 
 

207. Jika LKM telah mendapat dukungan pengembangan kapasitas yang memadai, 
mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk melaksanakan program pemerintah dan menentukan 
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kelompok sasaran berdasarkan SOP-nya masing-masing.. Dengan demikian, LKM dapat belajar 
dari proses pelaksanaan dan memperbaiki cara mengelola proyek sehingga dapat berkelanjutan 
secara komersil. Dana pemerintah untuk LKM harus diberikan berdasarkan penilaian kinerja 
sehingga LKM dapat belajar dan memperbaiki pelaksanaan program di masa mendatang. 
 

208. Partisipasi bank pelaksana (penyalur) dan LKM seharusnya tidak melalui 
penunjukan tetapi melalui proses tender yang transparan dan adil serta diawasi oleh komite 
gabungan yang terdiri dari lembaga donor dan pemerintah.  Keterlibatan bank dalam proses 
tender tidak terbatas hanya di tingkat pusat, tapi dapat dilanjutkan di cabang kabupaten dimana 
proyek dilaksanakan.  Hal ini membuat jangka waktu dan kondisi kontrak menjadi lebih 
terjangkau, seperti bunga pinjaman lebih rendah, jangka waktu pelunasan hutang yang lebih 
panjang dan pinjaman tanpa agunan yang lebih cocok dengan pasar lokal untuk sektor keuangan.  
Kompetisi selalu baik agar pelayanan kebutuhan keuangan pengusaha mikro diberikan dengan 
lebih baik.  
  

209. Kebanyakan proyek sektor keuangan mikro yang dievaluasi bergantung pada dana 
dari pemerintah maupun donor dan penguatan kapasitas sangat minim diberikan oleh bank 
komersial. Sehingga sulit untuk memastikan keberlanjutan proyek jika pendanaannya dihentikan. 
Meningkatnya partispasi sektor swasta secara absolut sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan 
proyek. Lebih banyak lagi bank komersial yang aktif di sektor keuangan mikro dan investor 
sosial harus didorong untuk memberikan pinjaman, saham, atau bantuan teknis bagi LKM untuk 
melengkapi bantuan dana dari pemerintah.  Hubungan dan kemitraan tersebut akan menunjang 
industri keuangan mikro untuk lebih mengembangkan produknya, membangun sistem distribusi 
yang lebih luas, memberi orang miskin akses yang lebih besar ke jasa sektor keuangan mikro, 
dan menempatkan sektor keuangan mikro dalam arus utama ekonomi.  
 

210. Terkadang, bunga pinjaman “disubsidi” yang diberikan kepada LKM melalui 
bank mitra cukup tinggi,  jika semua biaya yang ada diperhitungkan. Ada beberapa alternatif 
pilihan untuk menurunkan suku bunga ke jumlah yang dapat dijangkau oleh pasar sektor 
keuangan mikro: (i) perampingan mekanisme pemrosesan kredit untuk menekan biaya 
operasional; (ii) proses tender yang kompetitif bagi bank dan LKM yang ingin berpartisipasi; dan 
(iii) subsidi silang bunga pinjaman dimana pendapatan Bank atau LKM dari bunga pinjaman 
yang dibayarkan oleh penerima manfaat dari lokasi yang tidak terlalu miskin dengan bunga 
pinjaman yang tinggi dapat digunakan untuk mensubsidi pembayaran bunga pinjaman bagi 
lokasi-lokasi yang lebih miskin.  
 

211. Pinjaman untuk non-bisnis perlu dimasukkan dalam proyek sektor keuangan 
mikro.  Sering kali, pinjaman pemerintah dimandatkan hanya untuk keperluan usaha produktif.  
Namun, dengan membatasi pinjaman hanya untuk keperluan usaha juga membatasi keuntungan , 
dan akses kredit, bagi orang miskin. Orang miskin juga memerlukan pinjaman untuk kebutuhan 
non-bisnis, seperti pendidikan dan perumahan, agar dapat melindungi dan mengembangkan aset 
dan usaha mereka.  
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212. Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, KSM harus secara total terlibat 
dalam kegiatan LKM  atau bank selama program berjalan, daripada ditopang dan disubsidi oleh 
tenaga lapangan dari pemerintah.  Walaupun KSM telah menjadi model yang dikenal luas 
dalam industri keuangan mikro dalam mempromosikan pemberdayaan dan akses informasi, 
pelayanan keuangan, dan mempromosikan mata pencaharian baru bagi orang miskin - khususnya 
perempuan - dalam praktek KSM yang dibentuk selama program pemerintah berjalan terlihat 
sangat bergantung pada bantuan dari pihak luar. Sebab itu, banyak KSM yang memilih untuk 
bubar setelah proyek selesai (a.l. proyek P4K). 
 
 Agar dapat meningkatkan mutu dan jangkauan proyek:  
 

213. Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk melengkapi data 
kemiskian BPS merupakan sebuah metode yang efektif untuk mengidentifikasi penerima manfaat 
dan untuk mendorong pembentukan KSM.  PRA merupakan sebuah metode kajian pedesaan 
berbasis masyarakat untuk menentukan tingkat kemiskinan dan memilih sasaran penerima 
manfaat. Namun, pendekatan PRA membutuhkan jangka waktu yang lama dan sumberdaya 
manusia dengan ketrampilan tinggi untuk  melakukannya.  Selain itu, praktek terbaik dalam 
pembentukan KSM harus dihomati dan dijalankan untuk memastikan kesuksesan performa dan 
jaminan kelompok usaha.  
 

214. Indentifikasi kemiskinan yang tidak akurat dapat menyebabkan orang miskin 
tidak diikutsertakan sebagai penerima manfaat proyek, atau, kelompok yang tidak pantas 
dipaksa untuk meminjam dana yang tidak mampu mereka bayarkan kembali.  Indikator 
kemiskinan yang dibuat oleh Bappenas baik digunakan untuk identifikasi kemiskinan pada tahap 
awal proyek. Namun, hal ini juga tidak cukup jika tidak memperhatikan indikator kemiskinan 
yang sudah lazim digunakan, seperti tingkat melek huruf, kematian dan kelahiran, dan dilakukan 
melalui partisipasi aktif masyarakat sasaran.  
 

215. Kontrol internal harus distrukturkan dengan jelas dalam desain proyek dan 
dihubungkan dengan pemantauan dan evaluasi. Jelas terlihat bahwa setiap proyek memiliki 
penerapan prosedur and kualitas yang amat fluktuatif di masing-masing wilayah. Kurangnya 
kontrok terhadap proyek dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan.  
 

216. Dimasa yang akan datang, anggaran yang disetujui proyek harus diumumkan 
kepada masyarakat, khususnya melalui situs kementerian/departemen terkait.  Informasi terkini 
tentang cakupan  dan kinerja proyek harus tersedia. Dibandingkan dengan sebelumnya, birokrasi 
aliran dana untuk proyek sektor keuangan pemerintah saat ini sudah berkurang, tapi masih 
kurang transparan. Hal ini terbukti dari masih sulitnya untuk mendapatkan informasi mengenai 
anggaran dan pengeluaran aktual, baik di pusat maupun di daerah. Pemantauan dan evaluasi 
aliran dan penggunaan dana harus dilakukan secara rutin dan dibandingkan dengan yang 
direncanakan. Perbedaan dalam data anggaran harus dianalisa dengan cermat untuk mencari tahu 
penyebab sebenarnya, dan harus ada tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah yang 
berhubungan dengan anggaran.  
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217. Untuk meningkatkan transparansi proyek, sistem informasi klien yang lebih 

komprehensif harus dibentuk.  Model SMI yang diterapkan oleh Bank Bukopin, a.l. Mitramina 
on-line, merupakan model aplikasi teknologi yang ideal untuk memfasilitasi cakupan kepada 
orang miskin yang lebih luas dan untuk memastikan transparansi dalam penyediaan dana. 
Mengingat besarnya data dan informasi yang dihasilkan oleh kabupaten seiring dengan 
pertambahan jumlah penerima manfaat, dibutuhkan mekanisme untuk dapat menangkap, 
menganalisa, memproses dan mempresentasikan data tersebut kepada stakeholder yang berbeda-
beda.  Sebuah fitur kunci dalam SMI adalah database klien sektor keuangan mikro dengan fitur 
statistik yang dapat: (i) menyediakan mekanisme yang kuat untuk menangkap informasi pada 
setiap tingkatan dan memastikan pencatatan data untuk melacak masing-masing klien; (ii) 
menganalisa dan mempresentasikan data dan informasi agar dapat diakses dengan mudah; (iii) 
menciptakan teknologi yang dapat menekan biaya untuk mengumpulkan data dan transfer 
informasi yang lebih cepat; dan (iv) dikembangkan sebagai model bisnis yang berkelanjutan.  
Database seperti ini dapat dipakai sebagai  basis data untuk membentuk biro kredit khusus bagi 
peminjam dengan pendapatan rendah, membantu mereka dalam mengembangkan data keuangan 
dan melibatkan mereka secara aktif dalam sistem keuangan formal.  
 

218. Tekanan pencairan dana dapat menyebabkan penyelewengan dan harus diatasi 
dengan peranan pemerintah yang lebih kuat dalam pemantauan dan evaluasi proyek. Sedapat 
mungkin perlu dihindari pencairan dana dalam jumlah besar untuk kelompok yang tidak 
teridentifikasi dengan baik dalam jangka waktu yang singkat, karena akan menyebabkan 
terjadinya penyelewengan (a.l., proyek BLM-KIP). 
 

219. Produk asuransi mikro dapat diintegrasikan kedalam desain proyek untuk 
melindungi peminjam dan LKM.  
 
 

Untuk memperbaiki desain dan pelaksanaan proyek: 
 

220. Sebuah struktur pemantauan dan mekanisme kajian dengan kinerja yang jelas 
dan terukur merupakan prioritas untuk dilaksanakan oleh proyek keuangan pemerintah di masa 
depan. Proyek keuangan mikro biasanya bersifat kompleks dan memiliki jangka waktu 
pelaksanaan yang panjang. Terkadang pemda tidak memiliki kapasitas dan komitmen untuk 
melaksanakan dan melakukan pengawasan jangka panjang. Hal ini terutama disebabkan karena 
mekanisme pengawasan untuk memantau dan mengkaji kinerja proyek tidak dibentuk dengan 
baik. Tidak adanya evaluasi kinerja dapat mempengaruhi komitmen masyarakat desa dan 
selanjutnya keberhasilan pelaksanaan proyek.  Pengawasan harus dilakukan secara periodik dan 
harus diikuti dengan tindakan perbaikan.  Pendekatan standar dalam memantau dan 
mengevaluasi kinerja proyek berdasarkan praktek terbaik di sektor keuangan mikro dapat 
membantu menciptakan petunjuk dan dukungan yang jelas terhadap pengembangan sektor ini 
secara keseluruhan dengan cara yang lebih berkesinambungan, sehingga dapat memperluas 
jangkauan dan dampak proyek.  
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221. Pemantuan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan proyek di berbagai 

tingkatan baik secara internal maupun melalui evaluator independen.  Hal ini penting untuk 
menentukan efektifitas program dalam mengentaskan kemiskinan dan untuk menciptakan 
hubungan timbal-balik yang jelas antara sektor keuangan mikro dan kesejahteraan sosial 
ekonomi yang lebih baik.  Lebih jauh lagi, pada kelompok penerima manfaat, mekanisme kontrol 
internal yang ketat dan sederhana di dalam kelompok harus digalangkan dan dijalankan, bukan 
hanya untuk sekadar  memastikan pembayaran pinjaman, tetapi juga untuk memastikan bahwa 
setiap anggota  kelompok mengikuti serangkaian proses untuk mengkaji dan mempergunakan 
pinjaman sesuai dengan peruntukannya.  
 

222. Studi kelayakan keuangan harus dilaksanakan dan diberikan kepada bank cabang 
untuk memastikan bahwa biaya operasional pelaksanaan proyek tidak lebih besar dari 
pendapatan bunga dan biaya (fee).  Bank pelaksana dan penyalur memiliki peranan penting 
dalam semua program keuangan mikro pemerintah. Apabila bank tidak aktif untuk 
mempromosikan dan menjaga kelanjutan proyek, maka pencairan pinjaman akan menjadi rendah 
dan tidak kompetitif.  Bank komersial tidak bisa diharapkan untuk berperan secara efektif agar 
proyek pemerintah tidak merugi. Sehingga, kemitraan yang saling menguntungkan antara 
pemerintah dan bank komersial harus diformulasikan.  
 

223. Studi kelayakan proyek yang menyeluruh dan cermat harus dilakukan di tingkat 
kabupaten dan desa oleh masing-masing bank cabang untuk menentukan kelangsungan 
keuangan setiap proyek keuangan mikro yang secara spesifik memperhitungkan insentif positif 
dan negatif bagi semua mitra pelaksana.  Hal ini untuk memastikan bahwa penghematan biaya 
sudah dilakukan dan pendapatan dari bunga tidak akan lebih banyak diserap untuk keperluan 
biaya operasional.  
 

224. Jika penyediaan dana melalui proyek keuangan mikro pemerintah hendak 
diarahkan langsung kepada segmen masyrakat miskin yang layak mendapat akses kredit bank, 
maka bank mitra harus mempunyai ukuran yang memadai untuk mengkaji resiko pemberian 
kredit kepada masyarakat miskin. Proses permohonan kredit bank terkadang masih 
mempergunakan cara tradisional yang melibatkan banyak dokumen dan lembar kerja; sehingga 
proses ini menjadi mahal dan memakan waktu dan hanya cocok untuk pinjaman dalam jumlah 
besar. Metode seperti ini tidak cocok untuk mereka yang meminjam dalam jumlah yang lebih 
kecil,  yang menginginkan proses yang lebih singkat dan biaya pemrosesan yang lebih murah.  
 

225. Dengan adanya desentralisasi, pengembangan proyek perlu dilakukan melalui 
kerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan kapasitas 
mereka dalam melaksanakan program.  Dampak desentralisasi dan kurangnya koordinasi dan 
rasa kepemilikan pemda terhadap proyek merupakan salah satu isu kritis yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan proyek.  Penyerah-terimaan proyek dari pemerintah pusat kepada 
daerah selama masa transisi sering berbenturan dengan banyak tantangan dan harus ditangani 
dengan hati-hati.  



  
 

MICRA, Juli 2007 64

 
Untuk memperbaiki fokus dan peranan pemerintah: 

 
226. Pemerintah harus memainkan peranan penting sebagai pihak yang 

memungkinkan, bukan sebagai penyedia langsung, jasa keuangan, dengan sistem supervisi dan 
peraturan yang dapat dipercaya, dan penguatan kapasitas bagi LKM.   Seringkali, dalam 
kebanyakan proyek yang dievaluasi, ditemukan bahwa pemerintah (di tingkat pusat, propinsi dan 
kabupaten) terlalu menitikberatkan pada pencairan dana (atau menyediakan dana) daripada 
menyiapkan peraturan, sistem supervisi dan mekanisme penguatan kapasitas yang merupakan 
faktor penting dalam pengembangan industri ini.   Hal ini dapat memicu konflik kepentingan dan 
menyurutkan partisipasi aktif dari sektor swasta. Ketika dibutuhkan, dana pemerintah harus 
digunakan sebagai insentif untuk mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih besar lagi 
dalam bidang keuangan mikro, dan pada saat yang sama juga memperbaiki sistem perundang-
undangan dan supervisi.  
 

227. Pada tingkat propinsi dan kabupaten, pemerintah harus meningkatkan kapasitas 
staf kuncinya di bidang keuangan mikro sesuai standar pelaksanaannya, agar mereka mampu 
untuk memberikan masukan dan pandangan yang kompeten. Pengetahuan aparat pemerintah 
tentang standar keuangan mikro yang baik merupakan sebuah faktor kunci menuju keberhasilan 
proyek. Semua proyek keuangan mikro pemerintah yang dievaluasi sangat bergantung pada staf 
lapangan untuk menguatkan kapasitas KSM dan LKM dan memantau serta mengevaluasi 
perkembangan dan kinerja  mereka. Semakin sedikit pengetahuan staf lapangan mengenai sektor 
keuangan mikro, dan semakin lemahnya kapasitas mereka untuk menjalankan tugasnya secara 
efektif, maka semakin besar kegagalan KSM dan LKM untuk berkembang dan berkinerja baik.  
 

228. Untuk menyederhanakan mekanisme pelaksanaan proyek dan mengkoordinasikan 
berbagai program keuangan mikro pemerintah dengan lebih baik, dibutuhkan adanya satu 
badan koordinasi untuk menentukan standar dan mengkoordinasikan program keuangan mikro 
di antara departemen terkait dan memberikan dukungan bagi pengembangan sektor keuangan 
mikro di tingkat propinsi maupun kabupaten agar mereka dapat memainkan peran positif untuk 
mengembangkan sektor ini dan untuk pengentasan kemiskinan. Proyek keuangan mikro 
pemerintah dikelola oleh masing-masing departemen dan diatur berdasarkan kebijakan masing-
masing departemen tersebut.  Koordinasi di antara departemen dan dinas masing-masing 
departemen di tingkat daerah sangat rumit dan desain projek yang luas terkadang saling 
berbenturan pada saat pelaksanaan di lapangan. Harus ada sebuah badan independen dan 
dibentuk secara bersama oleh berbagai depertemen tersebut yang nantinya akan bertanggung 
jawab untuk mengarahkan semua program keuangan mikro, membantu agar semua program 
saling membantu, melakukan koordinasi, memberikan dukungan dan memakai sumberdaya 
pemerintah dengan lebih efektif.  
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